Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort

Van Innerwaard maken
Duiven
Groessen
Loo
Westervoort

Innerwaard
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@innerwaard.nl
www.innerwaard.nl

Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Montessori IKC De
Groene Ring
www.montessorigroenering.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.ikc-debrug.nl
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl
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Onze missie is de ontwikkeling van kinderen in de
breedste zin te stimuleren, zodat ze kunnen omgaan
met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn
toegerust voor de wereld van nu en morgen.
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de website: www.inne

Zie ook onze vernieuw

Kernwaarden
De 4 kernwaarden die
we samen uit
willen dragen, noemen
we
Innerwaarden: vertrouw
en,
bevlogenheid, verant
woordelijkheid,
verbinding.
Op de vraag waar onde
rwijs toe dient,
blijkt uit antwoorden
van onze
medewerkers en uit on
derzoek dat
‘gelukkig worden’ een
breed gedeeld
hoger doel is.
De 4 Innerwaarden zijn
vorm gegeven
in een klavertje vier, sym
bolisch voor
geluksbrenger.

Innerwaard
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Wie zijn wij?
Stichting Innerwaard is op 1 januari
2019 ontstaan door een fusie van
Stichting Confessioneel Onderwijs
R’IJssel met Montessori
basisonderwijs Duiven e.o.
De Groene Ring.
Innerwaard is een stichting voor
primair onderwijs met 7 IKC’s en
1 basisschool op 9 locaties in de
gemeenten Duiven en
Westervoort met ruim 2000 leerlingen en 200 personeelsleden.
Alle IKC’s werken nauw samen
met Zonnekinderen, onze partner voor kinderopvang.
Samen wordt vanuit 1 visie en
1 team onder leiding van de IKCdirecteur een doorgaande lijn
voor kinderen van 0 t/m 12 of
2 t/m 12 jaar gerealiseerd.

Onthulling van de nieuwe naam.

IKC Joannes vervult daarbij een
satellietfunctie voor de Bernadetteschool.
Innerwaard is een waardengedreven organisatie met onder haar paraplu katholiek, interconfessioneel
en algemeen bijzonder onderwijs.
Naam
De naam Innerwaard is ontstaan
door associatie met uiterwaard (het
mooie rivierenlandschap waarin
onze IKC’s gelegen zijn) en innerlijke waarden. De naam verwijst tevens naar een aantal In-woorden

die bij ons en onze koers passen:
Integraal, Inclusief, Innovatief,
Inhoudelijk, Inspirerend, Integer.
Beeldmerk
We zien 7 figuren met hoofd, hart
en handen in verbinding met elkaar.
7 is symbolisch voor volledig.
De 7 kleuren van de regenboog,
het hele palet is aanwezig.
De 7 harten vormen in het midden
een ster, een stralend middelpunt.
Het beeldmerk is ontworpen door
Judith van Iersel, leerkracht
Bernadetteschool.

