Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling
SCO R’IJssel wil voor alle kinderen en medewerkers
van haar scholen een basis bieden waarin kansen en
mogelijkheden worden benut om ieders talenten
optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Stichting
Confessioneel
Onderwijs R’IJssel
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@scorijssel.nl
www.scorijssel.nl
Onze basisscholen:
Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.debrug.info
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Ouderbetrokkenheid op de
Bernadetteschool
In november zijn er op
drie zaterdagen entho
usiaste ouders
bezig geweest met het
planten van een nieuw
e beukenhaag
rondom de school. Ee
n groep van ouders hee
ft hierbij het
voortouw genomen en
deze kar getrokken. Na
ast de ouders
waren ook de Dorpsraa
d en de buurtbewoner
s hierbij
betrokken.
Dit alles is gebeurd van
uit het project ‘Leven
d Landschap’.
Het is heel bijzonder
dat er zoveel mensen
uit het dorp
belangeloos en met zov
eel inzet meegewerkt
hebben aan dit
project.
Iets waar we heel erg
trots op zijn!
De ouderbetrokkenhe
id en ouderparticipatie
zijn groot op de
Bernadetteschool. Ve
le ouders zijn actief be
trokken bij onze
school en ons onderw
ijs. Ouders en de schoo
l willen het
beste voor elk kind, elk
e leerling. Zij hebben
beide belang bij
een school met veel kw
aliteit. Daarom zijn we
in 2017 gestart
met Ouderbetrokkenhe
id 3.0. Hierbij staat de
samenwerking
tussen ouders en schoo
l bij de schoolontwikk
eling van de
leerling centraal.

Ons
onderwijs
op de
Bernadetteschool
De Bernadetteschool is volop in
ontwikkeling. Het onderwijs is gericht
op het leren voor de toekomst.
De school kenmerkt
zich door rust,
veiligheid en ruimte
rondom en in de
school. Vanuit deze
basis werken we aan
de
basisvaardigheden
rekenen en taal en
aan 21e eeuwse
vaardigheden zoals
o.a. ontdekkend en
onderzoekend leren en het werken vanuit
eigen leerdoelen. We maken hierbij ook
gebruik van Ipads en Snappet.
Snappet werkt met tablets die ingezet
kunnen worden tijdens de taal-lezen en

rekenlessen van groep 3 t/m 8. Met
Snappet heeft iedere leerling op een
eigen tablet toegang tot les- en
oefenmateriaal op het persoonlijk niveau.
De voordelen zijn: directe feedback voor
de leerling, meer individuele differentiatie,
leerlingen zien zelf hun vooruitgang en
werken aan eigen leerdoelen.
Kinderen van nu leren op een andere
manier. Wij proberen het goede van ons
onderwijs te behouden en dit te
verbinden met wat kinderen van nu nodig
hebben.

Wij nodigen u graag uit om eens een
kijkje te komen nemen op de
Bernadetteschool. U bent van harte
welkom!

