
leren is leven, leven is leren
Op deze plek houden we u regelmatig 
op de hoogte van wat er speelt binnen 
de scholen van Innerwaard. Voor wie 
het vorig jaar gemist heeft: deze keer 
een (hernieuwde) kennismaking met 
onze organisatie.

Stichting Innerwaard is een organisa-
tie voor basisonderwijs. Onze stichting 
bestaat uit 7 IKC ’s en 1 basisschool, 
op 8 locaties in Duiven, Groessen, 
Loo en Westervoort. Een IKC is een 
Integraal Kindcentrum waar vroeg- en 
voorschoolse educatie, peuterbegelei-
ding/peuterspeelwerk, kinderopvang, 
onderwijs en buitenschoolse opvang 
samengaan en elkaar versterken in 
één gebouw.

Leerkrachten, onderwijsondersteuners 
en pedagogisch medewerkers werken 
samen en zorgen voor een doorgaan-
de leerlijn voor kinderen. Opvang, 
onderwijs, opvoeding, ontwikkeling 
en ontspanning gaan binnen deze 
samenwerking hand in hand, met het 
kind als stralend middelpunt.

In het Liemerse landschap met zijn 
uiterwaarden biedt Innerwaard kinde-
ren een veilige en vertrouwde omge-
ving, waar bij elkaar opgeteld zo’n 230 

medewerkers zorgen voor de ontwik-
keling van ruim 2000 leerlingen. Dit 
lijkt veel, maar toch wordt Innerwaard 
gezien als een kleinschalige organi-
satie. Dat vinden wij prima: hierdoor 
kennen we elkaar en de kinderen goed 
en zijn de lijntjes kort. Dat werkt wel 
zo prettig!

De 4 kernwaarden van Innerwaard zijn 
vertrouwen, verbinding, verantwoorde-
lijkheid en vakmanschap. Bij alles wat 
we doen, worden we gestuurd door 
deze waarden, die we onze innerwaar-
den noemen.

Daarnaast kijken we natuurlijk verder 
dan onze eigen organisatie. We maken 
deel uit van Samenwerkingsverband 
De Liemers (SWV), een organisatie 
waarin scholen, ambulant begeleiders, 
opleiders en experts op verschillen-
de gebieden samen optrekken om zo 
goed mogelijk tegemoet te komen aan 
de uiteenlopende leer- en zorgbehoef-

ten van leerlingen. Innerwaard werkt 
ook samen met RijnIJssel aan onze 
Praktijkleerroute voor onderwijs-
ondersteuners en met HAN PABO 
voor leerkrachten. Daarnaast is er 
een opleidingsbestuur met twee eigen 
schoolopleiders voor de begeleiding 
van studenten. Met het oog op het 
lerarentekort hechten wij veel belang 
aan een goede opleiding en hebben 
wij goede kandidaten natuurlijk graag 
vroeg in beeld. Verder zijn we lid van 
het Personeelscluster Oost Nederland 
(PON). Het PON zorgt voor vervanging 
bij ziekte of verlof van personeelsle-
den, vanuit hun vaste vervangingspool.

Ons koersplan ’22-’26: Verbinden met 
de toekomst! is nu een half jaar van 
start. Het nieuwe koersplan borduurt 
verder op het vorige, met andere ac-
centverschillen. Duurzaamheid is als 
thema de basis geworden en ligt on-
der de andere thema’s: eigenaarschap, 
basiskwaliteit continu verbeteren, ver-
binding, eigentijds onderwijs, inclusief 
onderwijs en integraal werken. Het 
komende halfjaar gaan de IKC/school 
de vertaling maken naar hun eigen 
schoolplan voor de komende vier jaar. 

Een nieuw kalenderjaar breekt bijna 
aan! Op school denken we vooral in 
jaren van augustus tot en met juli, 
maar toch is oud en nieuw ook een 
moment van even terugblikken en 
vooruitkijken. 

Vorig jaar januari startten we voor-
zichtig weer op, na een plotselinge 
lockdown vlak voor de kerstvakan-
tie. Langzaamaan kwamen steeds 
meer maatregelen te vervallen en 
verdween corona voor veel mensen 
naar de achtergrond. Het advies om 
je te laten testen en in isolatie te 
gaan bij besmettingen, bracht met 
zich mee dat het op onze IKC’s/
school soms moeilijk was alle groe-
pen te bemensen, maar in heel veel 
gevallen kon dit worden opgelost 
door de flexibiliteit van collega’s. 
We konden weer met z’n allen op 
schoolreisje, op kamp en naar de 
musical. Dingen die voorheen zo 
vanzelfsprekend waren, maar waar 
we nu extra van genoten. Er vlogen 
leerlingen uit en er kwamen leer-
lingen bij, we namen afscheid van 
collega’s en verwelkomden nieuwe 
medewerkers. 

In september startte het schooljaar 
zoals vanouds, maar wel met een 
nieuw Koersplan. Het ingeslagen 
pad zetten we voort, maar met nog 
meer de nadruk op duurzaamheid. 
We willen onze kinderen toerusten 
voor de wereld van vandaag en van 
de toekomst. We hebben een geza-
menlijke verantwoordelijkheid om 
voor die wereld te zorgen. Daarvoor 
lopen er verschillende projecten en 
werkgroepen, waarover u vast nog 
zult kunnen lezen komend jaar.

Vanaf deze plaats wil ik jullie alle-
maal een geweldig 2023 toewen-
sen! Ik hoop dat het voor ieder een 
prachtig jaar zal zijn vol verbinding 
en ontwikkeling.

Graag tot ziens op één van onze 
IKC’s!

Annemieke Miltenburg
Bestuurder Innerwaard
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Wie zijn we? 

“We zien wie je bent 
en je merkt dat we in 

je geloven!”
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