
leren is leven, leven is leren

Als in september het nieuwe school-
jaar start, start ook ons koersplan 
’22-’26: Verbinden met de toekomst! 

Het is natuurlijk niet zo dat we alles 
radicaal anders gaan doen. Het nieuwe 
koersplan borduurt verder op het 
vorige, met andere accentverschillen. 
Duurzaamheid is als thema de basis 
geworden en ligt onder de andere 
thema’s: eigenaarschap, basiskwaliteit 
continu verbeteren, verbinding, eigen-
tijds onderwijs, inclusief onderwijs en 
integraal werken. Deze thema’s zijn tot 
stand gekomen door te praten met en 
te luisteren naar alle belanghebben-
den: kinderen, ouders, medewerkers 
en partnerorganisaties. 

Het koersplan zorgt ervoor dat de ver-
schillende schoolplannen binnen onze 
stichting met elkaar in verbinding zijn. 

Elk IKC of basisschool heeft zijn eigen 
werkwijze en identiteit, maar samen 
vormen we Innerwaard. In ons koers-
plan beschrijven we wat wij gezamen-
lijk voor ogen hebben met ons onder-
wijs en de kinderopvang.  

Ook tijdens de gezamenlijke studiedag 
in oktober zal het thema duurzaam-
heid centraal staan. Jan Terlouw zal 
ons inspireren door zijn visie daarop 
te komen vertellen. Wat we ons nu al 
voorgenomen hebben, is om zijn idee 
van de #toekomststoel in te voeren. 
De #toekomststoel is letterlijk een 
(lege) stoel die tijdens elk overleg en 

bij elke meeting de toekomst verte-
genwoordigt. 

De stoel helpt ons eraan herinneren 
om duurzaamheid mee te laten wegen 
in de beslissingen van vandaag. Als de 
toekomst bij je aan tafel zit, neem je 
misschien een ander besluit dan wan-
neer je alleen van het heden uitgaat. 
Wij zien duurzaamheid als de sleutel 
tot een leefbare wereld voor iedereen. 

Onze kinderen zijn de regisseurs van 
de toekomst. Het is aan ons hen daar 
zo goed mogelijk op voor te bereiden 
en hen handvatten mee te geven voor 
die toekomst. Wij willen de kinderen 
goed toerusten op het gebied van 
hoofd, hart en handen. Dat is waar 
Innerwaard voor staat.

Zo’n uitgave midden in de zomerva-
kantie vraagt erom even terug- en 
vooruit te blikken. Ik ben trots op 
onze kinderen en medewerkers. Er 
is het afgelopen schooljaar weer 
hard gewerkt en veel bereikt. We 
konden weer heel veel dingen wél 
doen en die verbinding voelde extra 
fijn nadat het zo’n lange tijd moei-
lijk en onzeker was om samen te 
zijn, dingen gezamenlijk op te pak-
ken, bij elkaar te kijken en samen 
te vieren.  

We weten elkaar in onderwijsland 
steeds vaker te vinden, ook buiten 
de eigen sectoren en stichtingen. 
Kinderopvang, basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs zorgen voor 
een doorgaande lijn van 0 tot 18 en 
vanuit het gedachtengoed van het 
Liemers Lijstje zijn er mooie pro-
jecten uitgevoerd. Op deze manier 
kunnen we het verschil voor kin-
deren maken. We hebben immers 
allemaal hetzelfde doel: de beste 
kansen voor al onze kinderen! 

Nu genieten onze kinderen en 
medewerkers van een welverdiende 
zomervakantie. Ik hoop dat ieder-
een geniet van fijne momenten, 
mooie herinneringen maakt en zich 
weer kan opladen. 

In augustus start niet alleen een 
nieuw schooljaar, maar ook ons 
nieuwe koersplan, waarover u hier-
naast meer kunt lezen. Daarnaast 
hebben we iets nieuws bedacht 
om ook de verbinding tussen onze 
ongeveer 240 medewerkers te 
verstevigen en te vieren. We nemen 
afscheid van onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie in januari en 
starten dit jaar met een nieuwe tra-
ditie: het Innerwaard Zomerfeest! 
Een gezellige avond met een hapje 
en een drankje, de voetjes van de 
vloer… om elkaar ook eens op een 
andere manier te ontmoeten en 
te spreken, om de mens achter je 
collega wat beter te leren kennen. 
Ik kijk ernaar uit! 

Ik wens iedereen een heel fijne 
zomer.
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