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.
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Als integraal kindcentr
um laten wij
naadloos kinderopvan
g, peuterspeelzaalwerk en basisonde
rwijs in elkaar
overgaan. Eén team,
één pedagogisch
klimaat en een doorg
aande ontwikkelingslijn voor kinderen
van 0-12 jaar.
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en peuterspeelzaal zijn belangrijke pe
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een methodiek waarbij middels spelend
leren vooral de taalontwikkeling centraal
staat. Taalontwikkeling is bij jonge kinde
ren echter ook het
vliegwiel voor een
gunstige ontwikkeling
op andere terreinen
(sociaal/emotioneel/
cognitief).

Ouderbetrokkenheid 3.0 op
Bernadetteschool
Op woensdag 11 januari jl.
hebben we een gezamenlijke
studiedag gehad op de
Bernadetteschool van ouders en
leerkrachten. Een bijzondere
dag in het teken van ouderbetrokkenheid 3.0.
Er zijn gedurende
de dag veel onderwerpen en ideeën
over ouderbetrokkenheid besproken,
dit gebeurde op een
betrokken en
ontspannen wijze.
Er is besloten om een
‘regiegroep’ te vormen bestaande uit
leerkrachten en
ouders.
Zij gaan alle ideeën en
aandachtspunten bespreken en uitwerken.

Bespreekpunten zijn o.a.: de leerlingdossiers, de rapporten, de 10minutenavonden, onze visie op
samenwerking, de gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid van
school en ouders en het meedenken over het beleid van de school.
De bedoeling is de ideeën uit te
werken en deze dan ook te borgen
op de Bernadetteschool.

Volop ontwikkeling op de
Bernadetteschool
De Bernadetteschool is volop in
ontwikkeling. Het onderwijs is
gericht op het leren voor de toekomst. De school staat in de kern
van het dorp en dit zorgt voor
betrokkenheid en verbondenheid
met de mensen in het dorp.
Wij vinden het pedagogisch
klimaat van groot belang, wij willen
een veilige school zijn. Relatie,
autonomie en samenwerking zijn

hierbij van belang.
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 I-pads en
Snappet.
Snappet werkt met tablets die
ingezet kunnen worden tijdens de
taal-, lezen- en rekenlessen van
groep 4 t/m 8.

