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‘De startersbegeleiding 
van de stichting heeft me 

goed ondersteund’
Michel van Bavel, groepsleerkracht  kleuterbouw Daltonschool de Poolster
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‘Alleen talent dat 
gezien wordt krijgt de 
kans om te groeien’

Marleen Keijlard, groepsleerkracht groep 5/6 Montessorischool Boven ’t IJ en duovoorzitter van de GMR
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Dit is het Jaarverslag van Innoord 
over 2017. Het was een belangrijk jaar 
voor al onze scholen want we hebben 
de nieuwe koers stevig ingezet. De 
missie en visie die we in Voeten in 
de klei en blik op de horizon hebben 
opgeschreven, gaan we nu uitvoeren. 
En daar zijn we in dit jaar 2017 mee 
begonnen. 

Nieuwe naam
Het startschot vormde de onthulling 
van onze nieuwe naam op 2 juni. Daar 
maakten we bekend dat we voortaan 
als Innoord door het leven gaan. 
We hebben voor een nieuwe naam 
gekozen want die symboliseert een 
nieuw begin. Tegelijkertijd geeft die 
duidelijk aan waar wij ons bevinden, 
namelijk in Amsterdam-Noord. 

Klaar voor de toekomst
Terugkijkend is er in 2017 al veel werk 
verzet. Dat had nooit gekund  z onder 
de betrokkenheid en inzet van onze 
mede werkers op de scholen, het 
 stafbureau, de  Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) en 
de Raad van  Toezicht. Met onze 
nieuwe missie en visie zijn wij en alle 
 medewerkers van Innoord helemaal 
klaar voor de  toekomst! Gaat u met 
ons mee? 

Mirjam Leinders, 

bestuurder Innoord
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Wij zijn 
Stichting
Innoord is een  zelfstandige 

stichting voor  openbaar  

basisonderwijs in 

 Amsterdam Noord.

Welkom!
Alle leerlingen zijn 

 welkom bij Innoord, 

ongeacht hun godsdienst 

of levens beschouwing. 

Onze medewerkers 

worden aangesteld op 

basis van bevoegdheid en 

bekwaam heid, ongeacht 

ras, leeftijd, godsdienst 

of seksuele  geaardheid. 

Onze leerlingen hebben 

verschillende waarden: 

godsdienstig, levensbe-

schouwelijk en maat-

schappelijk. Daar  besteden 

we actief aandacht aan. 

Door gesprekken kweken 

we respect voor elkaars 

standpunten.

Onze missie
‘We moeten 
de toekomst 
 voorbereiden op 
onze leerlingen’. 
 
Daarmee geven we aan 

dat we met ons onderwijs 

invloed willen uitoefenen 

op de toekomst, want 

 kinderen zijn de toekomst.

‘Ik wil mijn leerlingen 
meegeven dat we er  

voor elkaar moeten zijn.  
Dat is voor mij ook een 
manier om de kinderen  
voor te bereiden op de 

toekomst - en de toekomst 
op onze kinderen’

Ingeborg Pheifer, leerkracht en bouwcoördinator/MT-lid  
op OBS De Weidevogel

IN 2017 VIELEN ER 
ZESTIEN OPENBARE 
SCHOLEN VOOR 
BASISONDERWIJS ONDER 
DE STICHTING, WAARVAN 
ÉÉN VOOR SPECIAAL 
BASISONDERWIJS. 

over ons
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   Onze visie

‘ Wij willen investeren in  
voorsprong van elke leerling’
Focus
Wij focussen op die dingen die een 

leerling goed kan of interessant vindt. 

Dat leidt tot drie belangrijke effecten die 

ons helpen onze missie te realiseren:

‘Je moet eerst 
het hart  vullen 
voordat je het 

hoofd kan 
 vullen met de 

kennis die je ze 
mee wilt geven’ 

Annerieke Broekhoff, 
 bouwcoördinator en 

leerkracht groep 3 op de 
IJdoornschool

IEDEREEN BENUT ZIJN 
CAPACITEITEN BETER.

LEERLINGEN KRIJGEN 
EEN POSITIEF ZELFBEELD, 
 WAARDOOR ZE KUNNEN 
UITGROEIEN TOT ZELF BEWUSTE 
WERELDBURGERS.

WE CREËREN EEN SFEER 
WAARIN WE OOG HEBBEN  
VOOR IEDERS TALENT.

Vier pijlers
Om ons visie werkelijkheid te maken, 

gebruiken wij vier pijlers: 

• Innoord verbindt. Om leerlingen de 

ruimte te geven om uit te blinken is 

verbinding nodig; binnen de eigen 

school, tussen de scholen onderling 

en met de wereld om ons heen.

• Innoord inspireert en motiveert. 
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 ze ook gericht.

• Innoord ondersteunt. Om ieders 

 interesses en kracht te vinden, 

zijn ondersteuning en aandacht 

 nodig. Innoord ondersteunt deze 

focus op talent door goed onder-

wijs, een  degelijke bedrijfsvoering, 

een  financieel gezonde organisatie, 

 geschikte en verzorgde huisvesting en 

een professionele werkcultuur.

Kompas
Om op koers te blijven, hebben we ook een kompas 

gemaakt. Daarin hebben we de waarden gezet 

waardoor we ons laten leiden bij de keuzes die we 

maken en de dingen die we doen. Dit zijn ze:

1. Passie voor goed onderwijs.

2. Hoge verwachtingen dagen uit om ons te  blijven 

ontwikkelen.

3. Happy Mistakes. We leren niet alleen van  succes, 

maar ook fouten brengen ons verder.

4. Autonomie. Wij hechten aan autonomie voor 

scholen en individuele teamleden.

5. Flexibiliteit. Wij springen op een flexibele manier 

om met de expertise die we zelf in huis hebben en 

passen ons aan als dat binnen de kaders past. 

6. Professionele cultuur. We versterken de 

 professionaliteit bijvoorbeeld door gerichte 

 aandacht, schoolbezoeken van het bestuur en 

samenwerkingen tussen de scholen 

7. Stevige basis. Die bestaat onder meer uit 

 passend onderwijs, ondersteuning van  startende 

 leerkrachten en samenwerking met Pabo’s en 

universiteiten.

8. Gezond personeel. Voorkomen is beter dan 

 genezen en dat werkt. Het ziekteverzuim daalt.



10 11Innoord jaarverslag 2017 personeel

Een 
goede 
basis

personeel



12 Innoord jaarverslag 13personeel

We doen er alles aan om een fijne 
school te zijn waar leerkrachten graag 
willen (blijven) werken. Dat doen we 
onder andere door hen te stimuleren 
om het beste uit zichzelf te halen. 
Investeren in Voorsprong noemen  
we dat.

De Voorsprong
De Voorsprong is ook de naam van onze huisacademie. 

Binnen deze interne organisatie deelt het personeel kennis 

en ervaring met elkaar waardoor iedereen weer nieuwe 

dingen leert. Op deze manier willen we de talenten en 

interesses van het personeel benutten en ontwikkelen. 

Formatie en verloop 
Wijzigingen in de formatie op enkele scholen van Innoord 

konden we opvangen dankzij natuurlijk verloop en mobiliteit 

van personeel tussen scholen. Bovendien was er ruimte 

om het dienstverband van medewerkers met een tijdelijke 

aanstelling, na een positieve beoordeling, om te zetten in 

een vaste aanstelling.

Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO is opgericht om  schoolleiders in 

staat te stellen zich te blijven bijscholen. Eind 2017  hebben 

alle schoolleiders van Innoord zich ingeschreven in het 

schoolleidersregister en ze bijna allemaal geregistreerd. De 

rest volgde begin 2018.

De Brede Selectie
Innoord werkt samen met de andere  Amsterdamse openbare- 

schoolbesturen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs in 

De Brede Selectie; onze gezamenlijke vervangingspool. Ook 

overleggen we over het lerarentekort waar we allemaal mee 

te maken hebben. We verwachten dat dit ook de komende 

jaren een belangrijk aandachtspunt zal blijven.

Personeelsdag Innoord  
2 juni 2017
Op 2 juni hebben we een 
personeelsdag  georganiseerd 
voor alle medewerkers 
van Innoord. Op deze dag 
presenteerde Innoord haar 
nieuwe naam, missie, visie 
en koers notitie voor het 
eerst aan alle medewerkers. 
Onze bestuurder Mirjam 
Leinders en locatieleider 
Marleen Keijlard hielden 
inspirerende ‘talks’. Onze 
directeuren bouwden 
samen uit losse  onderdelen 
het nieuwe logo op, de 
 wethouder Onderwijs van de 
gemeente  Amsterdam sprak 
ons toe en we besloten  
de dag met goed eten en 
fijne muziek.

OP 31 DECEMBER 
2017 WAREN 433 
PERSONEELSLEDEN 
WERKZAAM BIJ INNOORD. 
DAT ZIJN ER 29 MEER 
DAN BIJ DE START VAN 
HET JAAR. 

EIND 2017 WAREN ER  
157 MEDEWERKERS 
FULLTIME IN DIENST 
BIJ INNOORD EN 
276 MEDEWERKERS 
PARTTIME. 
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Innoord 
verbindt 
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14 Innoord jaarverslag



16 Innoord jaarverslag 17Innoord verbindt

Om leerlingen de ruimte te geven 
om uit te kunnen blinken, hebben we 
elkaar nodig; binnen de eigen school, 
tussen de scholen onderling en in de 
wereld om ons heen. 

Een goede start 
In 2017 zijn we begonnen met Een goede start. In dit pro-

gramma worden startende leerkrachten begeleid door een 

coach, die een paar keer per jaar een bezoek brengt aan 

hun klas. Alle starters komen regelmatig bij elkaar voor een 

workshop of intervisie en ze krijgen allemaal een ‘maatje’ 

binnen de school. In het schooljaar 2017-2018 hebben tien 

starters deelgenomen aan Een goede start.

Studenten
Innoord zoekt ook graag verbinding met de wereld buiten 

de scholen. Dat doen wij onder andere door stageplaatsen 

beschikbaar te stellen voor studenten van de Hogeschool 

van Amsterdam en van de Universiteit van Amsterdam. In 

2017 waren dat er 45. 

Om hen nog beter te kunnen begeleiden, hebben we de 

rol en de taken van de stagecoördinator op papier gezet 

in Leerwerkplekken Innoord. Samen met de Hogeschool 

van Amsterdam werken we aan het Amsterdamse Model 

Opleiden In School. Daarin staat de vraag centraal waar 

een goede opleidingsschool aan moet voldoen. In 2017 is 

het model vastgesteld, in 2018 gaan we onderzoeken of 

onze opleidingsscholen daaraan voldoen. 

Intern begeleiders 
Onze Intern Begeleiders hebben samen een krachtig netwerk 

ontwikkeld. Ze hebben veel tijd en aandacht gestoken in 

de ontwikkeling en verdieping van hun kennis. De IB’ers 

die langer dan drie jaar in dienst zijn, hebben bovendien 

een ontwikkelassessment gevolgd om te kijken waar ze 

nog beter in kunnen worden. Ook volgden ze een aantal 

bijeenkomsten samen met hun directeuren, om de onder-

linge samenwerking te verstevigen.

IN 2017 WAREN ER 
45 STAGEPLAATSEN 
VOOR STUDENTEN 
VAN DE HOGESCHOOL 
VAN AMSTERDAM EN 
DE UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM

‘Het mooiste 
moment is als 
een kind zelf 
zijn talent in 

de gaten krijgt. 
Daar krijgt het 
zelfvertrouwen 

van’

Dennie Milosevic, 
 leerkracht groep 7 De 

 Klimop en ICT-coördinator
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Expertisecentrum
In 2017 is het Expertisecentrum losgekoppeld van SBO 

Universum. Daardoor kan het zich beter profileren en is 

het voor alle zestien basisscholen van Innoord duidelijk wat 

het aan extra ondersteuning op het gebied van passend 

onderwijs te bieden heeft. 

Inmiddels beschikt het Expertisecentrum over een grote 

databank van kennis en expertise waar alle scholen van 

Innoord gebruik van kunnen maken. Daarnaast kunnen zij 

een beroep doen op de zich steeds verder uitbreidende 

orthotheek of bellen voor advies. Ook kennisuitwisseling 

begint een rol te spelen. 

Integraal Kind Centrum
Een tweetal scholen ontwikkelt zich tot een Integraal Kind 

Centrum (IKC), ook wel Alles-in-één-school genoemd. 

IKC NoordRijk en De Buikslotermeer zijn samen met hun 

welzijnspartner Tinteltuin en met hulp van de gemeente 

Amsterdam bezig een IKC te worden. Deze scholen hebben 

een nulmeting gedaan om te weten waar ze staan en wat 

er nodig is om een volwaardig IKC te worden. Daarvoor 

werken ze samen en leren ze van elkaars ervaringen. De 

ervaringen die zij hierbij opdoen delen ze binnen Innoord 

en met andere scholen in de stad.

Nog betere scholen
Om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren, 

werken we aan onze professionele cultuur. Dit doen we 

bijvoorbeeld door middel van na- en bijscholing van onze 

leerkrachten en directieleden. Het bestuur bezoekt regel-

matig alle scholen en de scholen werken samen waar dat 

kan. Wij vinden het belangrijk dat alle scholen weten waar 

ze goed in zijn en wat er beter kan. 

18 19Innoord verbindt

Met de 
 Impulsklas en 
een pilot voor 
 hoogbegaafde 
leerlingen is 
het Expertise-
centrum met 
innovatie bezig
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GEMIDDELD WORDT 80 PROCENT 
VAN HET BUDGET BESTEED

AAN LOONKOSTEN. 

IN 2017 BESTOND 
17,5 PROCENT VAN HET 

PERSONEEL UIT MANNEN. 

BIJNA DE HELFT VAN DE BASISSCHOOL-
LEERLINGEN IN AMSTERDAM-NOORD 
GAAT NAAR EEN OPENBARE SCHOOL. 

TOTAAL AANTAL
PERSONEELSLEDEN

Leeftijdsopbouw personeel Verdeling functiegroep

15
20-24

116
25-34

82
35-44

83
45-54

137
55-64

0
>65

21
Directie

310
Onderwijzend
personeel

73
Onderwijs-
ondersteunend
personeel

VAN DE SCHOLEN HEEFT 
IN 2017 ZIJN SCHOOLPLEIN 

GROENER GEMAAKT.

LEERLINGEN 
TOTAAL INNOORD

Leerlingaantallen in 2017 
naar leeftijd

Leerlingaantallen in 2017 
naar onderwijs type

1.955
  8 jaar

2.127
< 8 jaar

4082
Regulier

onderwijs

132
Speciaal
onderwijs

kern
cijfers

20 21Innoord jaarverslag 2017 kerncijfers
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Mensen ontwikkelen zich het best als 
ze geïnspireerd en gemotiveerd raken 
en bereid zijn te leren van elkaars 
successen en fouten. Vaak ontstaan 
die momenten spontaan, soms 
organiseren we ze expres. 

Klasse!
Om nog beter te worden stellen scholen zelf een onder-

zoeksvraag op, die dan door een externe deskundige 

 beantwoord wordt. Die schrijft een rapport en zet daarin 

wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Daarna maakt 

de school een plan om dat te kunnen bereiken. In 2017 

hebben zes scholen aan zo’n Klasse!-traject deelgenomen.

Twee directeuren zijn begonnen aan de opleiding tot ste-

delijke auditor, die ze in 2018 afronden. Daarna zijn zij zelf 

de deskundige die de Klasse!-trajecten mag uitvoeren. 

Digitale gesprekscyclus 
Innoord wil graag dat alle scholen dezelfde methode ge-

bruiken voor hun functionerings- en beoordelingsgesprek-

ken. Vier scholen doen daarom mee aan een proef om 

die gesprekken digitaal te maken en verder te verbeteren. 

Daarvoor gebruiken ze ‘de digitale gesprekscyclus’. In het 

eerste gesprek worden doelen afgesproken, later in het 

jaar volgt dan een voortgangsgesprek en tot slot het be-

oordelingsgesprek. 

Verder met ICT
Iedere school van Innoord heeft een eigen ICT-coördinator. 

Om die te kunnen betalen heeft het bestuur van Innoord 

in 2017 een flinke financiële bijdrage gegeven. 

Innovatie
Het Expertisecentrum zet ook nieuwe initiatieven op. Zo 

zijn er de Impulsklas en de Talentgroepen. In de Impulsklas 

komt een ouder één dag per week in de klas. Ouders en 

kinderen worden begeleid door twee Impulstrainers van het 

Expertisecentrum. In het eerste deel van de dag wordt ge-

werkt aan de gezamenlijk geformuleerde doelen die vooral 

betrekking hebben op het vergroten van het zelfvertrouwen 

en het geven van complimenten. In het tweede deel van 

de dag gaan de Impulstrainers afzonderlijk met ouders en 

kinderen aan de slag. Uiteindelijk wordt door deze werkwijze 

de driehoek ouder, school en kind versterkt. 
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‘Ik stimuleer de 
onderzoekende 

houding bij 
kinderen. Daar 

leer ik zelf  
ook ontzettend 

veel van’

Iris Gadellaa,  leerkracht 
groep 5 op De Weidevogel

‘Een wijde  
blik is echt 
belangrijk,  
juist ook 
digitaal’

Martijn van de Pal, 
 leerkracht groep 8 en 

I-coach op De Krijtmolen



In november 2017 is op een van de scholen in groep 8 met 

een cognitieve talentgroep gestart. Een aantal geselecteerde 

leerlingen werkt twee ochtenden buiten de eigen groep aan 

projecten, waarbij verdiepen en verbreden voorop staan. 

De kinderen ervaren de opdrachten als zeer uitdagend en 

vinden het leuk om al onderzoekend te leren.

In 2018 is dit initiatief gevolgd door nog eens twee groepen 

en vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen we het aanbod 

verder uitbreiden en verbreden. Daarbij werken we samen 

met de Universiteit van Amsterdam. 

Fijne school om te werken 
Innoord wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn. Daar-

om zijn we in 2017 begonnen met inspiratiebijeenkomsten 

voor alle medewerkers. Ook investeren we in hun opleiding 

en ontwikkeling. Daarom hebben we bijvoorbeeld bewust 

gekozen voor een betaald Lio-schap. Dat betekent dat we 

leraren-in-opleiding (Lio’s) een betaald opleidingstraject 

bieden; ze werken en leren tegelijk. 

Verder  hebben we mensen die een andere baan hadden 

gevraagd om (weer) voor het onderwijs te kiezen. Z ij krijgen 

een aantrekkelijke opleidingsroute aangeboden. Ook  zijn we 

gestart met zes werkervaringstrajecten voor zij-instromers. 

Er is veel aandacht voor startende leerkrachten. Zij worden 

intensief begeleid door onze eigen opleiders.

We willen ervoor zorgen dat leerkrachten graag bij Innoord 

blijven werken. Daarom is ons personeelsbeleid gericht op 

hun toekomst en gezondheid. Toch heeft ook Innoord te 

maken met het groeiende lerarentekort. Dat betekent dat 

we soms geen goede kandidaten kunnen vinden voor een 

vacature. Ook wordt het steeds lastiger om vervanging te 

vinden als een leerkracht ziek is. We zullen met onze  scholen 

en de rest van Amsterdam moeten nadenken over hoe 

we dat kunnen oplossen door bijvoorbeeld het onderwijs 

anders te organiseren.

Inspiratiemomenten
Op 6 oktober 2017 organiseerden we de eerste van de drie 

inspiratiemomenten van het schooljaar 2017-2018. Ruim 

200 medewerkers luisterden naar wetenschapsjournalist 

Mark Mieras die ons meenam in een lezing over de werking 

van ons brein.
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‘Je vraagt wel: 
“Hoe was het 
op school?” 

maar eigenlijk 
nooit: “Hoe was 
het online? Heb 
je nog iets leuks 

gezien?”’ 

Esther de Vries,   
leerkracht groep 7 op Dalton 

IKC Zeven Zeeën

‘Wij doen topper van de week. Elke 
leerling wordt dan een keer positief 
in het zonnetje gezet. Zo proberen 

we elkaar verder te helpen’ 

Liz Hill,  leerkracht groep 4 op OBS Twiske

TIJDENS HET EERSTE 
INSPIRATIEMOMENT 
 LUISTERDEN RUIM 
200 MEDEWERKERS 
NAAR WETENSCHAPS
JOURNALIST MARK 
MIERAS, DIE ONS MEENAM 
IN EEN LEZING OVER DE 
WERKING VAN ONS BREIN.
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talent  
groeit

Frank Meulepas, ICT-coördinator  
en groepsleerkracht op OBS Overhoeks, 

P-GMR lid

‘Het is ook belangrijk om aandacht te 

 besteden aan waar je niet goed in bent. 

Ik heb een jongen in de klas die zegt dat 

hij ‘niet kan tekenen’. Dus moet je ‘m tools 

aanbieden om daartoe te komen. Wat dan 

hun talent is, ja, dat ontdekken kinderen 

zelf gaandeweg. Want talent is niet alleen 

om nog beter te worden in waar je al heel 

goed in bent, het kunnen ook dingen zijn 

die je wel leuk vindt, maar nog niet zo 

goed kunt. Daar wil je ook goed in worden.’

Marleen Keijlard, groepsleerkracht groep 5/6 
Montessorischool Boven ’t IJ en duovoorzitter 

van de GMR

‘Ik vind het jammer dat talent vaak wordt 

afgemeten aan hoe goed je bent in re-

kenen of taal. Gelukkig proberen scholen 

nu ook andere talenten te ontdekken. In 

de klas zie ik echt van alles terug! De een 

kan heel mooi tekenen, de ander is heel 

creatief of kan geweldig rekenen. Bij mij 

in de klas zijn er kinderen die heel goed 

kunnen overleggen en samenwerken, maar 

ook kinderen die heel hard kunnen rennen, 

goed kunnen klimmen of sociaal sterk zijn 

en kunnen bemiddelen. Elk talent heeft 

aandacht en ontwikkeling nodig.’ 

Mavis Nunnely, groepsleerkracht en 
 vertrouwenspersoon OBS IJplein

 

‘Ik heb met de kinderen een kwaliteiten-

kaart gemaakt. Dat probeer ik te stimuleren. 

De meeste mensen zijn zich niet bewust 

van hun talent, maar als je een kind daarop 

wijst, kan het dat gaan ontdekken. 

Als ik weet dat kinderen op een club of 

een sport zitten, ga ik naar open dagen en 

uitvoeringen toe. Ik kom dan bij ze kijken 

en dat vinden ze heel erg leuk. Ik heb al 

heel wat balletvoorstellingen, muziekuit-

voeringen en sportwedstrijden bijgewoond. 

De kinderen vinden het altijd geweldig om 

hun juf daar te zien.’

Michel van Bavel, groepsleerkracht 
 kleuterbouw Daltonschool de Poolster

 

‘Kleuters komen met creatieve antwoorden 

en hebben zulke goede plannen. Vorig jaar 

bijvoorbeeld, hadden we een badje buiten 

staan omdat het zo warm was. Alleen, het 

badje was vies. Toen ik de opdracht had 

gegeven om ‘m schoon te maken, dachten 

de kleuters na: ‘Hm, maar dan komt er zo-

veel zand in de afwasbak!’ Vervolgens zag 

ik een kind continu op en neer lopen met 

een spons in de hand. Ik vroeg: ‘Wat ben 

je aan het doen?’ Waarop hij reageerde: 

‘Nou, ik zuig het water op met de spons 

en dan knijp ik het uit in de wasbak!’ Dat 

is toch mooi! Ik word daar heel blij van.’

‘Kinderen moeten zich 
zich zo breed mogelijk 

ontwikkelen’

‘Talent heeft  
aandacht en  

ontwikkeling nodig’

‘Ik wil ze graag stimuleren 
om te doen wat ze het 

leukste vinden’

‘Kleuters kunnen zich  
nog zó verwonderen.  
Daar word ik blij van’

Ieder kind heeft een talent en élk talent is even 
belangrijk, vinden wij bij Innoord. Daarom inter-
viewen wij het hele jaar door leerkrachten van de 
scholen over hoe zij aankijken tegen talent. Die 
interviews zijn na te lezen op onze site en onze 
Facebookpagina. Want #talentgroeitinnoord!
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In je eentje bereik je niets. Om de 
interesses en kracht van al onze 
leerlingen en leerkrachten te vinden, 
is aandacht en ondersteuning nodig. 
Innoord doet dat door goed onderwijs 
te bieden en te zorgen voor een 
goed geleide en financieel gezonde 
organisatie. Ze garandeert geschikte 
en verzorgde huisvesting en een 
professionele organisatie. 
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Goed onderwijs
Alle scholen zijn zich ervan bewust dat aandacht voor 

kwaliteit een voorwaarde is voor goed onderwijs. Daarom 

hebben we een aantal studiedagen georganiseerd om onze 

kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijskundig 

leiderschap bij te spijkeren. 

Thuiszitters
Als een leerling thuis dreigt te komen zitten, kan het 

 Expertisecentrum bijspringen. Zeker als het om een over-

bruggingsperiode gaat, blijkt dat goed te werken. Zowel 

school als leerling als de ouders kunnen het dan vaak 

net even langer volhouden. In het schooljaar 2016-2017 is 

het Expertisecentrum vijftien tot twintig keer met succes 

bijgesprongen.

IN HET SCHOOLJAAR 
20162017 IS HET 
EXPERTISECENTRUM 
TWINTIG KEER 
MET SUCCES 
BIJGESPRONGEN.

‘Blijf in ontwikkeling. 
Houd passie voor je vak. 

Neem van alles wat 
mee en word een nog 

betere leerkracht’ 

Lindsey Ruhl,  bovenbouwcoördinator IJdoornschool
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Keuzes
Om onze interne organisatie op orde te brengen, moeten 

we ook letterlijk met het verleden afrekenen. We hebben 

er bewust voor gekozen om 2017 af te sluiten met een 

negatief financieel resultaat. Zo kunnen we zonder ballast 

uit het verleden doorgroeien naar de toekomst. 

Nieuwe scholen 
In 2017 is de nieuwbouw van OBS Overhoeks begonnen. Dat 

gebouw moet eind 2020 klaar zijn. Eind 2017 is bovendien 

besloten dat Innoord mag gaan nadenken over een school 

in Elzenhagen Zuid en in het NDSM-gebied. 

Gezonde scholen
In 2017 hebben Montessorischool Boven ‘t IJ locatie Kam-

pina, Buikslotermeerschool, IJplein, Krijtmolen, Twiske en 

Weidevogel hun schoolgebouw verbeterd. De ventilatie is 

aangepast, er zijn energiebesparende maatregelen genomen 

en de gebouwen zijn duurzamer gemaakt. 

Groene schoolpleinen
Het Vogelnest, Montessorischool Boven ‘t IJ locatie Azalea-

straat, IJplein en Piramide hebben in 2017 hun schoolpleinen 

aanpast. De kinderen kunnen er nu vrij en avontuurlijk 

buiten spelen. De pleinen zijn groener, de waterafvoer is 

beter en er staan nieuwe, uitdagende speeltoestellen.

Werkzaamheden 2017
De Montessorischool Boven ‘t IJ locatie Azaleastraat is uit-

gebreid met ruimtes voor twee groepen. Op OBS IJplein is 

de gevelbekleding vervangen. We hebben een aanvraag 

gedaan voor uitbreiding van 17 naar 21 groepen op OBS 

Overhoeks en een uitbreiding van OBS Twiske. 
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‘Wij hebben 
een heel mooi 
natuurschool-
plein. Er is ook 
een moestuin 

waarin kinderen 
zaadjes kunnen 
planten en zien 

hoe die zich 
ontwikkelen’

Nina Vink,  leerkracht  
groep 8 op Het Vogelnest
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1 OBS De Krijtmolen
 Molenwijk 8 
 1035 EE Amsterdam
 020 6311560 
 info@obsdekrijtmolen.nl   
 obsdekrijtmolen.nl

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

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

4  IKC NoordRijk
Braeburnstraat 1

 1036 LD Amsterdam
 020 3372192
 info@ikcnoordrijk.nl 
 ikcnoordrijk.nl

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

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

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

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

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

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

10 De Klimop
 Varenweg 6
 1031 CB Amsterdam
 020 6368100
 info@deklimopamsterdam.nl  
 deklimopamsterdam.nl

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

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

13 De Piramide
 Houdringe 2
 1025 BA Amsterdam
 020 6365954
 info@piramideschool.nl  
 piramideschool.nl

14 SBO Universum
 Th. Weeversweg 4
 1025 AW Amsterdam
 020 6361539
 info@sbo-universum.nl
 sbo-universum.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
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‘Ik vind dat talent niet 
alleen moet gaan over 
waar je goed in bent’

Contact

Klaprozenweg 75 H
1033 NN Amsterdam
020 - 820 1410
info@innoord.nl
www.innoord.nl

Volg Innoord via Facebook, 
Twitter, Instagram en Linkedin:
#talentgroeitinnoord

Het volledige bestuursverslag is te 
vinden op de website van Innoord:
www.innoord.nl/jaarverslagen
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‘Iedereen heeft talenten, 
als je weet dat je een talent 
hebt kan je dit ontwikkelen’

Mavis Nunnely, groepsleerkracht en  vertrouwenspersoon OBS IJplein


