
    

Wie is de nieuwe 
Mirjam Leinders? 

Langetermijnplanning 
op scholen beïnvloed 
door Corona
Steeds meer scholen van Innoord vragen zich af of de Koersnotitie 2019-2023 
de pandemie heeft overleefd. Ouders vragen om duidelijkheid. Deze krant zoekt  
het uit. De Koers is springlevend!

Bonus: Wegens corona 
verlengen we de  
Innoord-koers Muren 
breken, meters maken  
met 1 jaar tot 2025
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orona waarde als een spook door ons land. Ook aan 
de scholen van Innoord is het virus niet voorbij gegaan. 
Een wereldwijde pandemie, de eerste voor alle nu 
levende generaties mensen. 
Corona begon toen onze Koers 2019 – 2023 net was 

gepresenteerd. We waren klaar met het uitdelen van Muren 
breken, meters maken.  En hadden ook een kinderversie 
gemaakt: De Kroon der Wijsheden. Toen kwam corona en was 
de wereld niet meer hetzelfde. 
Dweilen met de kraan open. Pappen en nathouden. Water 
naar de zee dragen. Gezegden die ouderwets klinken. Maar 
helaas was het de actuele werkelijkheid voor de basisscholen 
en de gezinnen in ons land. Het was simpelweg overleven en 
meedrijven van golf naar golf. 
Nou weten we allemaal dat het bestrijden van een ernstige crisis 
in de buitenwereld niet het ideale moment is om lekker aan de 
slag te gaan met je strategische plannen. Muren breken gaat 
niet als de schooldeuren op slot moeten. Meters maken gaat al 
helemaal niet als je niet naar buiten mag.  
Hoe is het dan nu met die mooie koersnotitie Muren breken, 
meters maken die drie jaar geleden met zo veel enthousiasme is 
gepresenteerd? Is die nog van toepassing? Kloppen de ambities 
nog in die nieuwe post-covidwereld nu corona zich lijkt terug te 
trekken? Moeten we dingen toevoegen die we vóór de pandemie 
niet konden bedenken? 
Deze speciale krant beantwoordt die vragen. Een team van 
jeugdige reporters interviewde vele bij Innoord betrokken 
mensen. Afgevaardigden van de leerkrachten, directie, ouders en 
anderen. Tip van de sluier: de Koers blijkt nog verrassend goed 
afgestemd op de komende periode. Oké, vrijwel geen school 
kwam toe aan het bewust realiseren van plannen uit de Koers. 
Maar verrassend genoeg wel ‘onbewust’. 

Gedwongen door de pandemie blijken sommige punten in 
versneld tempo te zijn opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan 
onderwijs op afstand en de school die altijd online is. Wat bij 
Noortje en meester Wiz nog verre toekomst leek, was een half 
jaar later al voor een deel de dagelijkse realiteit. De virtuele 
school was een tijdje de enige echte school! Ook de veilige en 
schone school kwam in een stroomversnelling. Niet eerder was 
er zo veel aandacht voor frisse lucht en klimaat. 
Natuurlijk zijn er ook dingen uit de Koers stil blijven liggen. 
Daarom verlengen we Muren breken, meters maken met een 
jaar. De Koers 2019 – 2023 wordt de Koers 2019 – 2024. 
We willen allemaal dat de wereld zo snel mogelijk weer ‘normaal 
doet’. Dat we kunnen terugkeren naar oud en vertrouwd. 
Vandaar dat deze krant een wat nostalgisch uiterlijk heeft. In die 
oude vertrouwde wereld konden we zo lekker plannen maken 
voor de toekomst. Laten we die draad weer oppakken. Hoop 
doet leven! 

Ad Dendum  
Hoofdredacteur van de  Innoord Booster Courant  

Van de hoofdredactie

Oké, vrijwel geen school kwam 
toe aan het bewust realiseren 
van plannen uit de Koers. Maar 
verrassend genoeg wel ‘onbewust’

Aan het  roer 
5 vragen aan de nieuwe 
bestuurder van Innoord, 
Marton de Pinth

Door onze correspondent 
Fotografie Marjo van de Peppel-Kool

Wil je jezelf eerst even 
voorstellen?
Vanaf augustus 2022 ben ik bestuur-
der bij Innoord. Hiervoor werkte ik 

als bestuurder in Leiden bij een vergelijk-
bare scholengroep. De afgelopen maanden 
heb ik op verschillende manieren kennis 
gemaakt met Amsterdam-Noord. Fietsend 
heb ik alle scholen (van buiten) bekeken. Ik 
heb op terrasjes gezeten en boodschapjes 
gedaan in verschillende buurten en mensen 
aangesproken op straat. De eerste persoon-
lijke contacten met Noorderlingen heb ik als 
bijzonder plezierig ervaren. Daar wil ik graag 
verder mee gaan. Ik kijk er naar uit om jullie 
de komende weken op de scholen te gaan 
ontmoeten.  

Over mezelf: ik ben getrouwd met Mieke 
en vader van Jules en Veerle (die nu in 
Amsterdam woont). Ik woon in Rosmalen 
en houd erg van koken, wandelen en 
theaterbezoek. Ik wilde altijd nog een keer 
in Amsterdam werken omdat de uitdagingen 
en dynamiek van onze hoofdstad mij altijd 
aanspreekt en uitdaagt. 

Onderwijs zit in mijn bloed. Het is mijn 
passie. Ik heb gewerkt als leraar, schoolleider, 
adviseur, directielid van een non-for-profit 
organisatie, toezichthouder en bestuurder. 
Dus in veel verschillende functies heb ik 
ervaring opgedaan en telkens veel geleerd.

Waarom heb je op de functie 
van bestuurder bij Innoord 
gesolliciteerd?
Amsterdam-Noord groeit. Het is 

een dynamisch, creatief en heel divers 
stadsdeel. Ik zag het letterlijk in de vele 
buurten die ik bezocht. Er zijn daarom ook 
veel uitdagingen die we als Innoord hebben, 
daar wil ik graag aan bijdragen. Ik wil kinderen 
optimale en gelijke kansen bieden zodat 
ze om hun toekomst als ‘wereldburgers 
van stavast’ tegemoet treden. Dat ze zicht 
leren krijgen op hun talenten en deze ten 
volle laten ontwikkelen, als voorbereiding op 
hun stappen in de maatschappij. Elke dag 
realiseren we in de klaslokalen, op de scholen 
en in de wijken de ambities van Innoord. Ik 
hoor graag welke zorgen én ideeën er zijn 
en hoe we die kunnen ondersteunen. Ik heb 
er veel zin in.

Wat was je eerste indruk van de 
Koersnotitie?
Wat een mooie inspirerende én 
uitdagende koers: ‘Muren breken, 

meters maken’. De visie ‘We moeten de 
toekomst voorbereiden op onze kinderen’ 
is inspirerend en treffend geformuleerd. De 

wijze waarop: ‘Muren breken, meters maken’ 
is uitdagend! De notitie is goed geschreven 
en vormgegeven. Er is verbinding gemaakt 
met de context van een eigenzinnig stadsdeel 
aan het IJ dat al eeuwen verbonden is met 
water en scheepvaart. De tekst is inspirerend 
voor alle volwassen Innoorderlingen. In ‘De 
kroon der wijsheden’ laten we onze leerlingen 
ook weten dat we grenzen willen verleggen 
en (leeftijds)muren willen doorbreken voor 
hun ontwikkeling. 

Welke punten spreken je het 
meest aan?
De ankers geven duiding en dagen 
uit. Het denken vanuit deze drie 

contexten spreekt me het meest aan: het 
omgevingsanker, het onderwijsanker en het 
organisatieanker. Deze verbinden de complexe 
opdracht van ons onderwijs en geven richting. 
Vragen die me op basis van de Koersnotitie 
bezig houden zijn: Wat is de context waarin 
onze kinderen leven en leren, waarin wij 
werken? Wat biedt de rijke leeromgeving 
Amsterdam-Noord ons? Wat vinden we 
belangrijk om als openbaar onderwijs onze 
kinderen en hun ouders mee te geven. Hoe 
werken we onderling samen en met andere 
organisaties in Noord? Hoe zorgen we voor 
voldoende personeel? Kansengelijkheid, een 
doorgaande schoolloopbaan, diversiteit als 
kracht en zelfbewustzijn zijn daarbij onze 
inhoudelijke ankerpunten. 

Wat ga jij doen met de 
Koersnotitie?
Scholengroep Innoord is meer dan 
een optelsom van scholen. Als vervolg 

op wat tot nu toe is bereikt, wil ik Innoord 
blijvend strategisch positioneren als een 
vooraanstaande en betrouwbare partner in 
het stadsdeel en in de stad. Een scholengroep 
waar we sámen muren durven te breken en 
meters durven te maken om onze ambities 
te realiseren. Ik zag bijvoorbeeld nog geen 
doorvertaling naar de schoolplannen van 
onze scholen. Ik vroeg me daarom af of de 
koers van de scholengroep in de scholen 
goed uitgevoerd kan worden, is daar nog 
iets anders voor nodig? Daar ligt een mooie 
gezamenlijke stap. 

Laten we met elkaar vanuit de gezamenlijke 
openbare kernwaarden en de duidelijke 
strategie, goed en eigentijds onderwijs 
realiseren dat bijdraagt aan de optimale 
ontwikkeling van ieder kind. Ook zal ik 
me er voor inzetten dat personeelsleden 
trots zijn om deel uit te maken van de 
Innoordgemeenschap en de mogelijkheid 
krijgen om zich te ontwikkelen en te 
excelleren. Als mensen met plezier bij ons 
werken, heeft dat een positief effect op onze 
kinderen.
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Door Ad Dendum 

e spin Martina lacht: “ Iedereen 
heeft elastische sprongen 
gemaakt! Wát een daadkracht. 
Leerkrachten blijken hartstik-

ke lenig, en voor ouders was het ook 
een lenigheids oefening. Die hebben ze 
knap doorstaan!” We leerden Martina 
kennen in hoofdstuk 3 van Muren Breken 
Meters Maken. “Voor mijzelf was het ook 
best aanpoten, haha. Maar ik heb het 
 overleefd,” grinnikt ze. Als spin is ze de 
regelaar en organisator van alles in en 
om de school. “Maar dit had ik natuur-
lijk nooit verwacht. Ik gooi de poort hier 
graag open en stuur leerlingen het liefste 
naar hun labs door heel Noord. Nu moest 
ik de deur soms dichthouden en zeggen: 
zet je mondkapje op en kruip thuis achter 
je Chromebook.”

Een lockdown staat bijna haaks op de 
persoon van Martina. “Bij mij is het: hoe 
meer zielen hoe meer vreugde. Maar dat 
kon en kan gewoon niet aldoor. Dan moet je 
improviseren. Verschillende schooluitgangen 
gebruiken waar vroeger alle kinderen zich 
door één deur wrongen. En ik moet zeggen: 

het was veel minder massaal. Eigenlijk beter! 
Waar hebben we anders vijf ingangen voor? 
Dus laten we dit vooral zo houden. Ook vari-
abele tijden vind ik zo gek nog niet, dat ging 
prima. Al met al een heel leerzame gymnas-
tiekoefening voor de scholen,  leerkrachten 
en ouders!”

Digitale school
Daar komt Dorien langs, de directeur die 
we ook al in de Koers spraken. Ze heeft 
een Chromebook onder haar arm. “Voor een 
kind dat ziek is. Een buurvrouw komt deze 
 afhalen, zo kan hij via z’n Chromebook toch 
in de les aanwezig zijn. 

“De digitale school!” roept Martina. “Sneller 
dan we hadden gedacht!”

“Hoho,” tempert Dorien de vreugde. “Die 
paar Chromebooks, dat is NIET de digitale 

school. Dit is niet de school van Noortje en 
meester Wiz. Dit is alleen nog maar ‘Onder-
wijs op afstand’. Dat is het eerste kleine 
stapje naar de virtuele school.”

“Oh, sorry,” zegt Martina beteuterd. 

“Geeft niet, iedereen ziet dat een beetje 
verkeerd. Een echte digitale school, daar kun 
je met je hele hebben en houden instap-
pen. Met een avatar enzo. Dat duurt nog 
wel even, maar onderwijs op afstand is wel 
een stapje in die richting.” 

“Wat ik zo grappig vind om te zien is dat 
kinderen het meest vaardig zijn in het omgaan 
met de digitale wereld,” zegt  Martina. “Klopt,” 
vindt Dorien. “Al hebben leerkrachten de 
afgelopen anderhalve jaar wel een heel 
grote slag gemaakt. En ook de rest van het 
personeel. Innoord is iets meer een  hybride 

organisatie geworden. Mensen werken nood-
gedwongen maar soms ook uit voorkeur of 
andere over wegingen  gedeeltelijk thuis. Op 
kantoor gaan we meer hybride werkplekken 
maken. En er zijn minder vaste werkplek-
ken nodig.”

Spin Martina kijkt bedenkelijk, ze is niet zo’n 
thuiswerker. “Als het maar niet ten koste 
gaat van collegialiteit en gezelligheid,” zegt 
ze met een holle blik. 

“Welnee, niet de bedoeling! Als we nu iets 
weten door covid is het dat mensen contact 
met elkaar willen. Volgens de afdeling HR zijn 
onze onderlinge verbondenheid, dialoog en 
interactie juist toegenomen. Mensen bellen 
vaker met elkaar. Iedereen weet nu hoe 
belangrijk dat is.” 

Kansengelijkheid
“Hé meester Wessel, je mondkapje hangt op 
je kin,” lacht Tayanita. Meester Wessel en 
Tayanita leerden we kennen in hoofdstuk 4 
van de Koers – Een Nieuw Meisje. De onder-
titel van dat hoofdstuk was: Superdiversiteit 
kweekt wereldburgers. Meester Wessel doet 
snel z’n mondkapje af, dat hoeft nu even 
niet meer. Hopelijk blijft dat zo. 

Tayanita heeft in korte tijd heel goed 
 Nederlands geleerd. Voor zijn groep 8 zijn 
het best moeilijke tijden. Juist voor kinde-
ren die de CITO moeten doen en de grote 
stap naar de middelbare school gaan maken 
was covid een stoorzender. Hij piekert er 

wel eens over. “Leuk hoor, dat betrekken 
van ouders bij het onderwijs,” zegt hij terwijl 
hij zijn  mondkapje in de prullenbak werpt. 
“Maar is ouder betrokkenheid wel eerlijk 
op alle scholen? Mijn kinderen hebben 
ouders die de taal niet goed spreken. En in  
hun thuisland hadden ze geen goede 
 opleiding.”

Een lastig punt als je ouders structureel 
wilt betrekken bij het onderwijs. De urgen-
tie van het thema kansengelijkheid wordt 
nog sterker gevoeld door de documentaire-
serie  Klassen. Die was in Nederland op tv 
– en het speelde zich o.a. af op de scholen 
van Innoord. Kinderen van Innoord leven in 
compleet uiteenlopende milieus. Het ene 
gezin woont met z’n vieren in een luxe 
verbouwde stolpboerderij met bijgebou-
wen, de andere woont met z’n zessen op 
vijftig vierkante meter. De ene familie kan 
bijlesgeld betalen en oppas als de kinderen 
niet naar school mogen – de andere niet. 

“En dat zie je soms in je laptop gebeuren. 
Want leerkrachten kijken soms letterlijk de 
kamer van kinderen in. Voor kinderen in een 
moeilijke, drukke thuissituatie is leren op 
afstand best lastig. Soms logt een leerling 
zomaar niet in bij de les. Die zijn dan van 
de radar, zoals ik het noem.”

“Gelukkig is er het Expertisecentrum dat een 
online lesaanbod heeft ontwikkeld. Ook voor 
de zomerscholen waar veel van mijn kinde-
ren gebruik van maken.”

Hoe koersvast is Innoord? 

Hoeveel muren zijn er al gebroken, hoeveel meters gemaakt? Of ligt  
de Koers niet op koers? Gooide corona roet in het eten? Even bijpraten  
met een paar sleutelfiguren uit de Strategische Koers 2019 – 2023.  

Wethouder Marjolein Moorman op bezoek Thuiswerken tijdens de lockdownDe leerkracht kwam de schoolspullen brengen Terug naar school na de eerste lockdown Innoord zomerschool op IKC NoordRijk

‘Wat ik zo grappig vind om te zien is dat 
kinderen het meest vaardig zijn in het  
omgaan met de digitale wereld’

Corona als 
reflectiemoment
Zoals elke crisis heeft ook corona 
als een spiegel gewerkt. De 
pandemie die bepaalde aspecten 
extra goed zichtbaar maakte. En 
die aanzette tot reflectie. Zo werd 
kansengelijkheid een topic omdat 
de thuissituatie van de ene Innoord-
leerling hemelsbreed verschilt 
van de andere. De muren van het 
ouderlijk huis zijn niet voor elke 
leerling de veilige thuishaven. 
Als Innoord muren breekt en het 
onderwijs naar buiten richt, mag dat 
er niet toe leiden dat de lessen op 
het thuisbordje terechtkomen. De 
school borgt onderwijskwaliteit en 
veiligheid binnen schooltijd voor elk 
kind. 

Een school die naar buiten 
kantelt, kan tegelijkertijd ook 
ruimte scheppen voor innerlijke 
bezinning. Leren voor het leven is 
niet alleen een buitenproces maar 
op sommige momenten ook een 
innerlijke weg. Dat leerlingen meer 
reismomenten meemaken in een 
schoolweek, betekent niet dat er 
geen rustmomenten zijn. 

Er zijn grote ambities met het 
onderwijsniveau van Innoord,  
maar deze hebben wel de  
menselijke maat.
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Onderwijsankers

1. Missie, pijlers en kompas
We zijn druk bezig om de 
toekomst weer voor te 
 bereiden op onze kinderen. 
Wel een klus!
 
2. Persoonlijke talentroute
Hebben we vast weten te 
houden. Zodra covid voorbij is 
nog meer precisie- en talen-
tonderwijs!  

3. Doorgaande 
 schoolloopbaan 
Het ontbrak ons aan tijd en 
rust om met andere onder-
wijsinstellingen een compleet 
nieuw aanbod op te zetten. 
Maar scholen hebben kinderen 
meer op basis van hun hele 
schoolloopbaan beoordeeld en 
kansrijk geadviseerd. 

4. Zelfbewustzijn 
Niet eerder moesten kinderen 
zo veel zelf oplossen. Op de 
plek van een kleine reken- en 
taalachterstand, signaleren we 
een voorsprong qua persoon-
lijke groei. 

5. Diversiteit als kracht
Bij thuisonderwijs is diversiteit 
lastiger dan homogeniteit. Op 
afstand kun je minder makke-
lijk de onderwijskwaliteit van 
de ouders standaardiseren. Dit 
inzicht is zeer relevant en een 
positieve kennistoevoeging.
   
6. Labs 
Het idee staat recht overeind, 
de uitwerking is beperkt in 
gang gezet. 

7. Onderwijskwaliteit 
Er is nauwelijks gelegenheid 
geweest om audits te laten 
afnemen. De inzet voor kwali-
teit is ongebroken, het Exper-
tisecentrum heeft een grote 
rol gespeeld. 
 
8. Drie leerkrachtprofielen
Er ontstond een nieuw leer-
krachtprofiel, onderwijzer 
op afstand. Dat is niet de 
 gedifferentieerde driedeling 
die we ambiëren. Dit lag stil. 

Omgevingsankers

9. Noord als bron
Het geluk is dat Noord zo veel 
groen en frisse lucht heeft. 
Maar Noord als vluchtheuvel is 
nog geen Noord als bron.

 10. School kantelt  
naar buiten
Sloot de school afgelopen 
anderhalf jaar soms alle luik-
en, of zwiepte alles juist 
naar buiten? Een ongekende 
binnen-buiten-dynamiek. 
Maar niet op de manier zoals 
bedacht.

11. Open 
 systeem benadering
Voor het eerst in de 
geschiedenis van het Neder-
lands onderwijs waren ouders 
enige tijd de belangrijk-
ste (thuis-)onderwijzer. Het 
systeem op z’n kop. Ook hier 
weer: niet zoals bedacht. Het 
‘experiment’ heeft bijzondere 
leerervaring opgeleverd en is 
zeker verrijkend geweest. 

12. Groen schoolplein 
Ook hier verrassend: corona 
als katalysator. Veel aandacht 
voor binnenklimaat. Ruimte 
schoolpleinen beter ingedeeld. 
Semi-binnen-buitenruimtes. 
Entree- en ophaalmoment op 
schoolplein minder rommelig, 
diverse ingangen benutten. 

Conclusie
De uitkomsten wijzen erop dat Innoord in de coronaperiode 
niet veel tijd en aandacht heeft kunnen besteden aan het 
realiseren van de Strategische Koers. Blij verrast zijn we 
door vijf scores van 8 tot 10. Voor bepaalde ankers is de 
covid-periode, onbedoeld, een impuls geweest. Stilstand 
is er gelukkig maar op één van de zeventien ankers. Op elf 
ankers is er 3 tot 7 gescoord. De ontwikkeling gaat op die 
punten niet snel, maar er is wel een positieve trend. Al met 
al vindt Innoord de uitkomsten hoopgevend. De Koers is 
niet verdwenen maar slechts ‘voor anker’ gegaan. Straks is 
er het moment om het anker te lichten en dan ligt Innoord 
in gunstige positie. De scholen zullen dan de ankers die 
lager dan 8 gescoord hebben de push geven zoals die was 
bedoeld in de Koers. Bestuur en directies hebben daar alle 
vertrouwen in. 

Bonjour Innoord Booster Courant!

Ik schrijf vanuit Parijs waar we helaas ook met corona 
hadden te maken. Ik had nog nooit een pandemie 
meegemaakt. Zelfs mijn ouders en opa’s en oma’s  
– die best oud zijn – niet. Raar hoor: met 
mondkapjes op door de gangen van school. Soms 
doen mensen best gestrest – vooral volwassenen.  
Wij krijgen vaak ons Chromebook mee naar huis,  
dat is leuk. Maar niet leuk om je klasgenoten weinig 
te zien. 

Ik kijk met heel veel plezier op mijn bezoek aan 
Innoord terug. Hoewel terugkijken een beetje vreemd 
is, want het is nu 2022. Destijds was het 2023… Ja, 
zoek het maar na in dat blauwe boekje met de titel 
Muren breken, meters maken. 

Wanneer dan ook, mijn neef Charlie liet mij 
veel bijzondere plekken zien. De NDSM-hal, het 
Vliegenbos en de A’DAM Toren. Het mooie vond ik 
dat dit allemaal school was, ondanks dat er geen 
schoolgebouw omheen stond. Dat hebben we in 
Parijs niet. 

Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet schrijven. 
In ieder geval denk ik dat de wereld na corona niet 
meer precies dezelfde is. Maar ik weet eigenlijk niet of 
mijn klasgenootjes en ik zijn veranderd. Of we lesstof 
hebben gemist. Misschien dat we andere dingen wel 
beter hebben geleerd? Geen idee. 

Wat ik wel weet is dat kinderen van alle basisscholen 
nu heel goed weten wat een onverwachte 
gebeurtenis is. Dat het soms helemaal anders 
loopt. Dat je niet weet waarom het begon en geen 
zekerheid hebt wanneer het stopt. Dat is – peut-être 
- een belangrijke les.    

Lieve groeten,  
Musa (die uit Parijs)

Lezerspost

De NDSM-hal, het 
Vliegenbos en de A’DAM 
Toren. Het mooie vond 
ik dat dit allemaal school 
was, ondanks dat er geen 
schoolgebouw omheen 
stond. 

Actuele anker koersen
Realtime update: Onderstaande review biedt een overzicht van de  
17 ankers van Innoord. Voor jou als stakeholder van het onderwijs van 
Innoord een belangrijke reminder. Achter elk anker vind je een statusupdate. 

Organisatorische 
 ankers

13.Honkschool
Blijkt belangrijker dan ooit. 
Goed om te beseffen. Extra 
stimulans om honkschool na 
de pandemie nog meer te 
gaan uitbouwen als veilige 
plek.
 
14. Virtuele school
Binnen een paar dagen vond 
al het onderwijs voorjaar 2020 
op afstand plaats. We hadden 
ons de virtuele school anders 
voorgesteld, maar ICT heeft in 
een kleine twee jaar tien jaar 
extra ervaring. Kan allemaal 
nog veel beter (maar niet nog 
sneller).

15. De voorsprong
In tijden dat we de  scholen 
met moeite openhielden, 
was het lastig om de ‘huisa-
cademie’ eens stevig uit te 
bouwen. Of om educatieve 
partnercontracten te sluiten. 
Maar wat in het vat zit…

16. Expertisecentrum
Soms leek het Expertisecen-
trum onze ‘situation room’. 
Kinderen en hun leerkracht-
en met speciale leervragen 
mochten niet ondersneeuwen 
in de crisis. Dit organisatieon-
derdeel kwam versneld op 
kracht.
  
17. Toekomstbestendige 
human resources
Het belang van gezond en 
vitaal personeel was niet 
eerder zó duidelijk. Juist in 
tijden van crisis heeft de 
organisatie personeel nodig. 
En het personeel de organisa-
tie. Maatwerkoplossingen en 
de bevlogenheid vasthouden 
zijn de nieuwe standaard.  

Ankerscores

8-10 kralen: 
Goed ontwikkeld. 

3-7 kralen:
Gematigd ontwikkeld. 

0-2 kralen: 
Niet ontwikkeld/vraagt 
aandacht. 

Koersteams
De koersteams zijn 
onze leerteams van 
schoolleiders en 
stafmedewerkers die 
de uitgangspunten van 
de koers naar beleid 
vertalen.

1  Duurzaamheid
Groen schoolplein (12)

2  Honkschool
Noord als bron (9), 
School kantelt naar 
buiten (10),  
Honkschool (13)

3  Open 
systeembenadering (11)

4  Talentontwikkeling   
Persoonlijke  
talentroute (2), 
Zelfbewustzijn (4), 
Diversiteit als kracht (5)

5 De virtuele  
school (14)

Onderwijs

Omgeving

Organisatie
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Wie weet nu beter hoe het is om bij Innoord te 
werken, dan jij als medewerker? Word ambassadeur 

van Innoord en draag een nieuwe leerkracht aan.

CHECK VOOR ALLE VOORWAARDEN
www.dewerkplekvanjeleven.nl/viavia

€25,- bij het aandragen van een CV

Wat krijg je er voor terug?

Een cadeaubon t.w.v. €25,- bij het aandragen van een cv voor een 
bevoegde leerkracht, kijk voor de vacatures op www.dewerkplekvanjeleven.nl!

Een aanbrengbonus van €1000,- bruto wanneer de door jou 
aangeleverde kandidaat daadwerkelijk bij Innoord in dienst komt!

8We wensen  
je een mooie 
start van het  
schooljaar!


