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Beste collega’s,
ouders en
verzorgers,
Voor jullie ligt de
publieksversie van
ons jaarverslag
2019. Hierin laten
we zien wat we
ondernomen en
bereikt hebben
in het afgelopen
kalenderjaar.

Zo kunnen jullie in het eerste
hoofdstuk (Wij zijn Innoord)
lezen waar wij voor staan
en wat onze missie is, en in
het tweede (Proeverij van de
Toekomst) doen we verslag
van onze personeelsdag in
mei 2019.

zijn, waarin zij vooruit- en
terugblikken op hun eerste
maanden bij Innoord.

In hoofdstuk drie (Blik naar
buiten) vertellen we aan de
hand van onze Koersnotitie
2019-2023, Muren breken,
meters maken wat onze
plannen en ambities voor
de nabije toekomst zijn en
in hoofdstuk vier (Met en van
elkaar leren) laten we zien
hoe ver we in 2019 gekomen zijn met het uitrollen
van onze huisacademie De
Voorsprong.

Dat we dit verslag dit keer
niet alleen voor intern gebruik
gemaakt hebben, heeft te
maken met de ongebruikelijke situatie waarin we ons
sinds een paar maanden
bevinden. Want wat heeft
het onderwijs de afgelopen
tijd op zijn kop gestaan.

In hoofdstuk vijf (Expertise
centrum) kunnen jullie lezen
wat wij in 2019 gedaan
hebben op het gebied van
passend onderwijs.
De hoofdstukken worden
afgewisseld door interviews
met vier schoolleiders die
in augustus 2019 begonnen
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En tot slot vinden jullie
een overzicht van al onze
openbare basisscholen in
Amsterdam Noord.

Vanwege de coronamaatregelen moesten leerkrachten
en onderwijsondersteunend
personeel zich razendsnel
aanpassen om onderwijs
op afstand te geven en
werd van ouders en verzorgers verwacht de rol
van leerkracht (voor een
deel) over te nemen. Geen
simpele opgave voor beide groepen. Ik wil dan ook
mijn bewondering en waar-

dering uitspreken voor jullie
allemaal. Jullie hebben veerkracht, vindingrijkheid en
betrokkenheid getoond.
Dank daarvoor!
Ten slotte wens ik jullie een
mooie zomer toe,

Mirjam Leinders,
bestuurder Innoord

PS de andere kant van dit verslag
is een speciaal voor onze leerlingen
gemaakt Zomer in Noord vakantie
doeboek, boordevol allerlei leuke
Noordse puzzels, raadsels en
speurtochten.

inleiding
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over ons

Wij zijn
De focus op
de talenten
van onze
leerlingen
helpt ons om
onze missie te
realiseren.

Algemeen
Innoord is een z elfstandige
stichting voor openbaar
primair onderwijs in
Amsterdam Noord. De
stichting bestaat sinds
26 november 2010.

IN 2019 MAAKTEN ZESTIEN
OPENBARE SCHOLEN VOOR
BASISONDERWIJS DEEL UIT
VAN INNOORD, WAARONDER
ÉÉN SCHOOL VOOR
SPECIAAL BASISONDERWIJS
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Onze missie

‘We moeten
de toekomst
voorbereiden op
onze leerlingen’.
Voor deze formulering is
gekozen omdat niemand
weet hoe de toekomst
eruit gaat zien. Daardoor
weten we nu nog niet
voor welke beroepen we
onze leerlingen opleiden.
Dat maakt het lastig om
leerlingen voor te bereiden op die toekomst. Met
onze missie geven we aan
dat we met ons onderwijs
invloed willen uitoefenen
op de toekomst omdat

personeel

PERSONEELSLEDEN WAREN
WERKZAAM BIJ INNOORD IN 2019

WAS MAN

WAS VROUW

kinderen de toekomst zijn.

over ons
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Onze visie

‘Wij willen investeren in de
voorsprong van elke leerling’
Focus

Pijlers

Kompas

Wij geloven dat een focus op wat iedere
leerling goed kan of interessant vindt,
drie belangrijke effecten heeft die helpen
onze missie te realiseren.

Om onze visie te kunnen realiseren
baseren wij ons op een viertal pijlers:
Innoord verbindt: een leerling ruimte
geven om uit te blinken, vraagt om
verbinding. Verbinding binnen de
school, verbinding tussen de scholen
en verbinding met de wereld om ons
heen. Deze houding creëren we met
elkaar en Innoord stimuleert, ondersteunt en faciliteert die.
Innoord inspireert en motiveert:

Bij ons handelen maken we gebruik van een kompas. Ons
kompas bevat waarden die richting geven aan ons handelen
en de keuzes die we maken. Dit zijn onze waarden:
1. Passie: passie voor goed onderwijs aan alle kinderen
waar ze ook vandaan komen. Met elkaar zorgen we
ervoor dat passie niet omslaat in ongezond hard werken
en dat we plezier in ons vak houden
2. Hoge verwachtingen: onze verwachtingen zijn van
invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de wijze
waarop kinderen en professionals zich ontwikkelen. Hoge
verwachtingen dagen uit om ons te blijven ontwikkelen.
Het leidt tot grotere inzet en motivatie.
3. Happy Mistakes: we kijken vooral naar wat wél goed
gaat, we leren echter niet alleen van succes. Juist fouten
en p
 ogingen die niet werken, brengen ons een stap verder.
4. Autonomie: we hechten aan autonomie voor scholen en
voor individuele teamleden. We kiezen daarbij voor een
constructieve vorm van autonomie. Daarbij zijn wij helder
over vrijheidsgraden en werken we vanuit eigenheid en
solidariteit aan de onderwijsinhoud.
5. Flexibiliteit: wij vinden het belangrijk dat in onze
organisatie op een flexibele manier wordt omgesprongen
met de expertise die we zelf in huis hebben. Het moet
bij ons gangbaar zijn dat experts uit een schoolteam ook
ingezet worden voor collega’s van andere scholen van

HET BETER BENUTTEN VAN IEDERS
CAPACITEITEN. NIET IEDEREEN KAN
ALLES, MAAR IEDEREEN KAN WEL IETS
BIJDRAGEN, ONGEACHT CULTUUR,
OPLEIDINGSNIVEAU OF GELOOF.

EEN POSITIEF ZELFBEELD ONTWIKKELEN,
WAARDOOR LEERLINGEN UITGROEIEN
TOT ZELFBEWUSTE WERELDBURGERS.

EEN SFEER CREEËREN WAARIN HET
VANZELFSPREKEND IS DAT WE BIJ ALLE
MENSEN OOG HEBBEN VOOR WAT ZIJ
GOED KUNNEN.
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•

•

•

mensen ontwikkelen zich als ze
gemotiveerd en in balans zijn, ze
raken geïnspireerd en gemotiveerd
van wat wel werkt. Vaak ontstaan die
momenten spontaan. Innoord organiseert deze momenten ook gericht.
Innoord ondersteunt: om je interesses
en je kracht te vinden is ondersteuning
en opmerkzaamheid nodig. Innoord
ondersteunt deze focus op talent
door een goede basiskwaliteit van ons
onderwijs, een solide bedrijfsvoering,
een financieel gezonde organisatie,
geschikte en verzorgde huisvesting en
professionele processen.

functies

ONDERWIJZEND
PERSONEEL

ONDERWIJSONDERSTEUNEND
PERSONEEL

DIRECTIE

ons bestuur.

over ons
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Proeverij van
de toekomst

Op 17 mei 2019 vond
de personeelsdag
van Innoord plaats
in de NDSM-loods.
Het thema van de
personeelsdag was
Proeverij van de
toekomst.
Het programma bestond uit drie rondes vol
vakinhoudelijke workshops, cursussen, lezingen, rondleidingen en trainingen waar alle
medewerkers zich van tevoren voor in konden schrijven. Een deel van het programma
werd door medewerkers van Innoord zelf
georganiseerd. De rest was in handen van
D&B Eventmarketing. Eva Brouwer (ouder
op OBS Overhoeks) presenteerde de dag.

personeelsdag

We begonnen de dag met een welkomstwoord van bestuurder Mirjam Leinders.
Daarna volgde een lezing van Christian
Kromme. Vervolgens bood Mirjam Leinders
het eerste exemplaar van de Koersnotitie
2019-2023 Muren breken, meters maken,
(zie pagina 12) aan de wethouder van onderwijs, Marjolein Moorman, aan. Ook werd De
Voorsprong, de huisacademie van Innoord
(zie pagina 18) feestelijk gelanceerd.
De dag werd afgesloten met hapjes en
drankjes van diverse foodtrucks en optreden van Het Hollands Café. Er was maar
een enkeling die de dansvloer niet betrad.
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koersnotitie

Blik naar
buiten
12
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koersnotitie
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Muren breken, meters maken. Dat is de
titel van onze koersnotitie 2019-2023.
Deze titel past goed bij waar we nu
staan. We kijken verder dan de muren
van de klaslokalen en richten onze blik
naar buiten.

De Kroon der Wijsheden
Op basis van de koersnotitie 2019-2023 schreef auteur
en Noorderling Bas Kok ook een kinderversie: De Kroon
der Wijsheden. Want onze leerlingen krijgen het meest
te maken met onze ambities voor de komende jaren.
De Kroon der Wijsheden gaat over twee scholieren uit
Amsterdam Noord. Alle leerlingen in groep 6 tot en met
groep 8 hebben een exemplaar van De Kroon der Wijsheden ontvangen. Met hun leerkracht hebben ze lessen
over het boek gedaan en mee kunnen doen aan een
prijsvraag over het boek.

leeftijd personeel

Koersteams

Noorderling en auteur Bas Kok schreef onze koersnotitie
in de vorm van een spannende roman. En dan ook nog
vanuit de toekomst, want terugblikkend op het jaar 2023.

Ankers
ONDERWIJSANKERS

OMGEVINGSANKERS

ORGANISATORISCHE
ANKERS
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De Koersnotitie is onderverdeeld in drie hoofdankers:
onderwijsankers, organisatorische ankers en omgevingsankers. De ankers van de onderwijs-O verwijzen naar
de onderwijskundige principes die ten grondslag liggen
aan de koers 2019-2023. De onderwijsankers zijn: missie,
pijlers en kompas, persoonlijke talentroute, doorgaande
schoolloopbaan, zelfbewustzijn, diversiteit als kracht, labs,
onderwijskwaliteit en drie leerkrachtprofielen. De ankers
van de organisatorische O gaan over het ‘anders organiseren’ van onderwijs met behoud (en optimalisering)
van kwaliteit. De organisatorische ankers zijn: honkschool,
virtuele school, de Voorsprong, Expertisecentrum en toekomstbestendige human resources. De ankers onder de
omgevings-O beschrijven de beoogde beweging van binnen
naar buiten. De omgevingsankers zijn: Noord als bron,
school kantelt naar buiten, open systeembenadering en

Om de ambities uit de koersnotitie te realiseren, hebben
we koersteams gevormd. Het koersteam bestaat zowel
uit directeuren/locatieleiders als medewerkers van het
stafbureau die betrokken zijn bij een specifiek onderwerp.
Ieder koersteam heeft het doel om beleid op de ankers
te ontwikkelen. Zij worden hierin begeleid door proces
begeleiders, maar hebben inhoudelijk volledige vrijheid.
De verschillende koersteams zijn:
Groen schoolplein/duurzaamheid
Noord als bron, de school kantelt naar buiten
en honkschool
open systeembenadering
persoonlijke talentroute, zelfbewustzijn en diversiteit
als kracht
virtuele school.

•
•

VAN HET PERSONEEL WAS
JONGER DAN 45 JAAR

VAN HET PERSONEEL
WAS 45 TOT 65 JAAR

•
•
•

WAS 65 JAAR
EN OUDER

Voortgang koersteams
In september 2019 zijn de koersteams gestart. Gedurende
het schooljaar 2019-2020 komen de koersteams geregeld
bij elkaar en houden ze elkaar op de hoogte in de directie
overleggen. In september 2020 is een eindpresentatie tijdens een studiedag voor alle koersteams gepland.

groen schoolplein.

koersnotitie
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In september 2019 zijn we met vier nieuwe
directeuren gestart. We interviewden ze toen ze
begonnen en een paar maanden later.

‘Ik vind het belangrijk
dat iedereen bij mij
terecht kan’
Gaby Etman, De Buikslotermeer

September 2019
‘Mijn naam is Gaby Etman. Ik woon in
Amsterdam Oost en ben 46 jaar. In
mijn vrije tijd kan ik niet zonder yoga,
zit ik geregeld op de racefiets en houd
ik ervan om met mijn man en twee tienerzoons te varen op ons eigen bootje.
Daarnaast word ik zielsgelukkig van een
avondje Netflixen op de bank. Met chocolade, uiteraard!’
‘Rond mijn dertigste heb ik ervoor gekozen om het onderwijs in te gaan. Als
zijinstromer heb ik lesgegeven aan de
bovenbouw op een basisschool in Badhoevedorp. Later kwamen daar functies
als bouwcoördinator bij en hield ik me
bezig met bovenschools beleid. En als je

16
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dan vaak denkt “Dat zou ik als directeur
heel anders doen” dan is het tijd voor
de schoolleidersopleiding. De afgelopen
jaren was ik directeur op De Octopus in
Diemen.’
‘Ik vind het belangrijk dat iedereen bij
me terecht kan. Toen ik op De Buikslotermeer solliciteerde zei een vader dat
hij zo graag weer trots op de school zou
willen zijn. Ik ga me er 100% voor inzetten om dat te bereiken. Ouderbetrokkenheid en korte communicatielijnen zijn
heel belangrijk, want samen maken we
de school. En iedereen mag het vertrouwen hebben dat ik een blijvertje ben.’
December 2019
‘De eerste 4 maanden zijn omgevlogen.
Ik geniet van de samenwerkingsbereidheid, de inzet en de dynamiek van de
school en het team. We werken samen
aan iets moois. Langzaam maar zeker
begint de ouderbetrokkenheid te groeien
en het vertrouwen in een directeur
die blijft. Want dat is nog steeds mijn
intentie!’

interviews

‘Overal is een
oplossing voor te
bedenken’
Rik Veldhuizen, IKC NoordRijk

ik dat IKC NoordRijk, nog meer dan nu
het geval is, het middelpunt van de wijk
zou kunnen worden.’
‘Alle administratieve rompslomp die bij
mijn functie hoort, delegeer ik het liefst.
Wel heb ik enorm veel zin om alle nieuwe collega’s, kinderen en ouders te leren
kennen. En om te bouwen aan kwaliteit, want IKC NoordRijk moet de beste
school van Noord worden, in meerdere
opzichten. Daarbij wil ik gebruik maken
van de eigen kracht van de school. ’

September 2019
‘Ik ben Rik van Veldhuizen, 58 jaar, uit
Purmerend. De afgelopen zeven jaar was
ik directeur op de Dongeschool in Amsterdam Zuid. Voordat ik over een paar
jaar met pensioen ga wilde ik nog één
nieuwe uitdaging aangaan. De bestuurder waar ik in Zuid voor werkte, raadde
me aan om eens bij Innoord te kijken.
Het gesprek dat ik daarop voerde met de
bestuurder van Innoord was zo prettig
en open dat ik besloot te solliciteren.’
‘IKC NoordRijk vind ik een interessante
school omdat het een integraal kindcentrum is. Er liggen nog veel kansen
om de samenwerking met de inpandige

December 2019
‘Time flies when you’re having fun. Vanaf
dag één heb ik me thuis gevoeld op het
IKC en binnen de stichting en dat heeft
vooral te maken met de wijze waarop
ik ontvangen ben door de collega’s op
school, bij de opvang en bij de stichting.
De afgelopen maanden heb ik veel tijd
besteed aan het “me eigen” maken
van de organisatie. Sfeer proeven in de
groepen, in gesprek gaan met ouders en
bekend worden met routines en afspraken. Elke school is uniek en elke stichting
is anders. Gelukkig was iedereen telkens
weer bereid om antwoord te geven op

kinderopvang te optimaliseren. Ook denk

mijn vragen.’

interviews
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de voorsprong

Met en van
elkaar leren
18

Innoord jaarverslag 2019

de voorsprong
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Investeren in de voorsprong van
leerlingen betekent investeren in onze
medewerkers. Met onze huisacademie
De Voorsprong creëren we een plek
waar we met en van elkaar leren.
In het schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met De
Voorsprong. Via deze huisacademie kunnen alle mede
werkers van Innoord diverse trainingen, workshops en
inspiratiemomenten bijwonen. Deelname is altijd gratis en
de bijeenkomsten vinden op het stafbureau, op een van de
scholen of bij partners in de buurt plaats. De bijeenkomsten zijn onder te verdelen in ontwikkelen, ondersteunen,
inspireren en innoveren.

Communicatie
Via devoorsprong.nl, nieuwsbrieven en persoonlijke uitnodigingen worden de medewerkers enthousiast gemaakt/
uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten.
OP DIT MOMENT
DRAAIEN ER ZES
LEERTEAMS EN EEN
GOED IB-NETWERK.

Aanbod
De Voorsprong betreft maatwerk. Starters kunnen zich in
overleg met hun directie aanmelden voor een training of
workshop. Op dit moment is er al een breed aanbod via
De Voorsprong. De website is goed ingericht en de aanmeldingen lopen over het algemeen goed. Er wordt bekeken
waar de behoefte ligt op de scholen. In het voorjaar 2020
(maart/april) moet de behoefte aan scholing voor het volgende schooljaar goed geïnventariseerd worden.
De scholingen worden in de meeste gevallen gegeven door
externen (ABC, HvA, Bazalt). Ook medewerkers van het

20
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Expertisecentrum of Innoord verzorgen enkele workshops.
Deze interne expertise kan ook nog meer geïnventariseerd
worden. Tevens worden er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers. Op deze wijze willen
wij iedereen die betrokken is bij Innoord binden, boeien
en behouden! Komende jaren willen wij dit aanbod verder
uitbreiden.

leerlingen

Leerteams
Op dit moment draaien er zes leerteams (rekenen, meerbegaafdheid, ict, gedrag, het jonge kind, taal) en een goed
IB-netwerk. Het zevende leerteam (cultuur) start in januari
2020. Ditzelfde geldt voor het netwerk BEWO. Wat betreft deelnemers is dit erg verschillend per school. Met
name kleine scholen nemen weinig deel. De leerkrachten
die deelnemen zijn over het algemeen positief en denken
mee op stichtingsniveau. De meeste leerteams worden
aangestuurd door het Expertisecentrum.

KINDEREN GINGEN NAAR
SCHOOL BIJ INNOORD

IN HET REGULIER
ONDERWIJS

Innovatiefonds
Via devoorsprong.nl/innoveren kunnen medewerkers een
beroep doen op het innovatiefonds. Het innovatiefonds is
bedoeld om de vernieuwingskracht van individuen, groepen
en scholen te versterken. Het budget uit het fonds kunnen
medewerkers gebruiken om iets op te zetten waar veel
leerlingen iets aan hebben, bijvoorbeeld een OntwerpLAB.

IN HET SPECIAAL
ONDERWIJS

de voorsprong
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In september 2019 zijn we met vier nieuwe
directeuren gestart. We interviewden ze toen ze
begonnen en een paar maanden later.

‘Zelfs administratie
en vergaderen
vind ik leuk’
Jorrit Liesting, De Krijtmolen

September 2019
‘Ik ben Jorrit Liesting en ik ben 32 jaar.
Ik woon in Haarlem met mijn vrouw en
twee zoontjes. Ik speel toetsen in een
band, en in de klas pak ik vaak mijn
gitaar. Het liefst ben ik ‘s morgens al
rond half zeven op mijn werk zodat ik
ongegeneerd kan pianospelen en zingen
voordat iedereen binnenkomt.’
‘Negen jaar geleden kwam ik bij Innoord
in dienst, op OBS De Weidevogel. Ik heb
daar gewerkt als leerkracht, ict-coördinator, stagecoördinator, klusjesman en
adjunct-directeur. Nu is het tijd voor de
volgende stap. Het leuke aan De Krijtmolen vind ik het ambitieuze team dat
zichzelf continu blijft vernieuwen.’

22
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‘Eerlijk gezegd is er niks waar ik tegenop
zie. Zelfs administratie en vergaderen
vind ik leuk. Het enige dat ik waarschijnlijk ga missen is het directe contact
met leerlingen. “Gelukkig” kan ik nog
geregeld invallen als een medewerker
afwezig is. Op korte termijn kijk ik vooral
uit naar de kennismakingsgesprekken die
ik met de medewerkers gepland heb. Die
vinden plaats op voor hen belangrijke
locaties. Dat vind ik een mooie manier
om iemand echt te leren kennen.’
December 2019
‘Vol energie begonnen in een team wat
precies bleek te zijn wat ik verwachtte,
bijzonder fijn om mee te werken! De
eerste maanden heb ik gekeken, de
organisatie doorgrond en mij ondergedompeld in het vak van directeur. Het
mooiste van ergens starten is dat je je
onwetend kunt opstellen en veel vragen
mag stellen. De eerste fase is verwonderen, dromen en luisteren. Ik neem mij
voor ieder jaar zo’n periode in te bouwen en wens mijn collega’s dat ook toe:
de ruimte en tijd om te verwonderen!’

interviews

‘Mijn focus ligt op
onderlinge verbindingen
leggen’
Marit de Graaff, Montessori Boven ‘t IJ
locatie Azalea

September 2019
‘Mijn naam is Marit de Graaff en ik
woon in Badhoevedorp met mijn man
en drie tienerzoons. In mijn vrije tijd
lees ik graag - al kom ik daar alleen in
de vakantie aan toe - en ga ik graag uit
eten met mijn gezin, familie of vrienden.
Ook houd ik heel erg van reizen en van
Candy Crushen.’
‘Dit wordt mijn eerste jaar als directeur,
hiervoor heb ik 20 jaar als leerkracht,
bouwcoördinator en adjunct-directeur
gewerkt op een Montessorischool in
Osdorp. Dat is ook de reden dat ik zo
graag op de Azalea wilde werken. Ik
kan echt niet zonder de sfeer, de

met elkaar die zo typerend is voor het
Montessorionderwijs.’
‘Ik kijk het meest uit naar het kennismaken met alle leerlingen en naar het
neerzetten van zo goed mogelijk onder
wijs. Dat zijn mijn twee belangrijkste
drijfveren. Mijn kwaliteit is, denk ik, mijn
positiviteit en het feit dat ik heel open
en benaderbaar ben. En mijn focus ligt
op onderlinge verbindingen leggen.’
December 2019
‘En dan begint het schooljaar. Mijn
eerste, oh zo belangrijke, 100 dagen
zijn begonnen. Een periode om als
nieuwe directeur om je heen te kijken…
te verkennen, te ontdekken en te
leren kennen. Ik moest de school leren
kennen, maar de school moest ook mij
leren kennen. Ik heb mijn ogen en oren
de kost gegeven. Als nieuwkomer zie je
de bijzondere dingen die voor velen vanzelfsprekend zijn, word je verrast door
nieuwe dingen die ik zelf nog niet kende
vanuit mijn ervaring op andere scholen.
Maar als nieuwkomer zie je ook dingen
die anders kunnen, wellicht zelfs beter!’

materialen en de manier van omgaan

interviews
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expertisecentrum

Passend
onderwijs
24
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expertisecentrum
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Voor het uitvoeren van passend
onderwijs heeft Innoord een eigen
Expertisecentrum. In ons Expertise
centrum worden gespecialiseerde
medewerkers zoals orthopedagogen,
psychologen of leerkrachten met een
specialisme ingezet.
Aanbod

leeftijd leerlingen

WAREN JONGER
DAN 8 JAAR

Schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het Expertisecentrum Innoord op een eigen locatie en met een eigen
formatie en begroting. We hebben ons vooral gericht op
het organisatorisch en formeel goed neerzetten van het
Expertisecentrum, de basisondersteuning op alle Innoordscholen op orde krijgen en het aanbieden van zo’n twintig
individuele en groepsarrangementen. Naast extra ondersteuning is het ook mogelijk om consultatie aan te vragen
en kunnen leerlingen trainingen (faalangst, executieve functies, rots en water) volgen. Ook worden er workshops voor
leerkrachten aangeboden.

Pluspunten

WAREN 8 JAAR
EN OUDER

Innoord jaarverslag 2019

Twee keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan
de directeuren. Ook vindt er minstens één keer per jaar een
bezoek plaats aan de zestien scholen om de vraag van de
school te bespreken met directeur en intern begeleiders op
het gebied van inhoud en kwaliteit. Tevens wordt b
 esproken
wat de stand van zaken is op het gebied van Passend
Onderwijs.
Er is een Projectplan 2017-2019 Expertisecentrum Innoord
opgesteld, dat aan het eind van schooljaar 2017-2018
uitgebreid geëvalueerd is en verschillende documenten
en protocollen zijn voor de stichting vastgesteld.

HET EXPERTISECENTRUM
BIEDT ZO’N TWINTIG
INDIVIDUELE EN
GROEPSARRANGEMENTEN

Stand van zaken
Inmiddels ontstaat er ook een behoorlijke databank van
kennis en expertise en kunnen scholen steeds meer een
beroep op ons doen als het gaat om advies, consultatie,
observatie en onderzoek. Daarnaast vindt via leerteams,
waaraan medewerkers van de scholen deelnemen, steeds
meer kennisuitwisseling plaats via scholing en intervisie.

1,8%
Basisondersteuning

Er vindt veel uitwisseling van kennis plaats tussen de scholen
en het Expertisecentrum.
Grotere projecten zoals Doelab, Leerlab, Taallab en de Impulsklas worden op stichtingsniveau aangeboden. Er is via
expertisecentrum.innoord.nl een duidelijke aanmeldingsroute, er zijn duidelijke criteria opgesteld, alle begeleiders
Passend Onderwijs volgen dezelfde behandelroute en de
verslaglegging is eenduidig. Er wordt gebruikgemaakt van
templates en protocollen en de vraag en het aanbod worden geregistreerd.
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Werkwijze

18,3%
Basis/Extra

TYPE
ONDERSTEUNING
2018-2019
TOT VANDAAG
25,2%
Passend Onderwijs

54,7%
Extra ondersteuning

expertisecentrum
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1

2

3

onze scholen

5

6

4

7a
13
14
7b

8

15

9

16
10

11
12
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1 OBS De Krijtmolen
Molenwijk 8
1035 EE Amsterdam
020 6311560
info@obsdekrijtmolen.nl
obsdekrijtmolen.nl

4	IKC NoordRijk
Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam
020 3372192
info@ikcnoordrijk.nl
ikcnoordrijk.nl

7a Montessorischool Boven ’t IJ
Kampina 5
1025 DD Amsterdam
020 6371194
directie.boventij@innoord.nl
montessori-boventij.nl

9 OBS Overhoeks
Chrysantenstraat 28
1031 HT Amsterdam
020 6304770
info@obsoverhoeks.nl
obsoverhoeks.nl

2 Twiske
Pandorinastraat 7a
1035 VR Amsterdam
020 6312540
info@twiskeschool.nl
twiskeschool.nl

5 OBS De Vier Windstreken
Parlevinker 11
1034 PX Amsterdam
020 6313592
info@obsvierwindstreken.nl
obsvierwindstreken.nl

7b Montessorischool Boven ’t IJ
Azaleastraat 19-21
1032 BT Amsterdam
020 6341726
directie.boventij@innoord.nl
montessori-boventij.nl

10 De Klimop
13 De Piramide
Varenweg 6
Houdringe 2
1031 CB Amsterdam
1025 BA Amsterdam
020 6368100
020 6365954
info@deklimopamsterdam.nl
info@piramideschool.nl
deklimopamsterdam.nl
piramideschool.nl

3 Daltonschool de Poolster
Plejadenplein 40 1033
VL Amsterdam 020
6315870
info@obsdepoolster.nl
obsdepoolster.nl

6 Dalton IKC Zeven Zeeën
Banneplein 111
1034 DN Amsterdam
020-6316842, directie.
zevenzeeen@innoord.nl
ikczevenzeeen.nl

8 De Buikslotermeer
Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam 020
6371265
info@debuikslotermeer.nl
debuikslotermeer.nl

11 Het Vogelnest
Mussenstraat 26
1021 CS Amsterdam
020 6361792
info@obshetvogelnest.nl
obshetvogelnest.nl

Innoord jaarverslag 2019

12 OBS IJplein
Gedempte Insteekhaven 85
1025 BA Amsterdam
020 6341046
info@ijpleinschool.nl
ijpleinschool.nl

15 IJdoornschool
Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam
020 6363914
info@ijdoornschool.nl
ijdoornschool.nl
16 De Weidevogel
Dorpsweg Ransdorp 31
1028 BK Amsterdam
020 4904415
info@obsdeweidevogel.nl
obsdeweidevogel.nl

14 SBO Universum
Th. Weeversweg 4
1025 AW Amsterdam
020 6361539
info@sbo-universum.nl
sbo-universum.nl

onze scholen
pijler 2
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