Groessen, 10 januari 2019

Beste ouders/verzorgers,
Een nieuw jaar, een nieuwe organisatie en een nieuwe naam
Het jaar 2019 is voor onze organisatie op een bijzondere manier van start gegaan.
Na een door beide partijen als plezierig en constructief ervaren voorbereidingsperiode, is de fusie
tussen SCO R’IJssel en Montessori IKC De Groene Ring op 1 januari 2019 een feit geworden.
Er ontstaat daarmee een nieuwe organisatie en dit is voor SCO R’IJssel aanleiding geweest om voor een
nieuwe naam te kiezen.
Op de nieuwjaarsreceptie van afgelopen dinsdag hebben we de nieuwe naam bekend gemaakt aan onze
medewerkers en met elkaar geproost op de nieuwe organisatie.

Vanaf 1 januari 2019 gaat SCO R’IJssel verder als Stichting Innerwaard.
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.
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 (de natuurlijke omgeving van onze IKC’s) 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
In het beeldmerk zien we 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 voor Innerwaard is ontworpen door Judith van Iersel, leerkracht Bernadetteschool.

Kernwaarden
De 4 kernwaarden die we samen uit willen dragen, noemen we Innerwaarden:
vertrouwen, bevlogenheid, verantwoordelijkheid, verbinding.
Op de vraag waar onderwijs toe dient, blijkt uit antwoorden van onze medewerkers en uit onderzoek dat
‘gelukkig worden’ een breed gedeeld hoger doel is.
De 4 Innerwaarden zijn vorm gegeven in een klavertje vier, symbolisch voor geluksbrenger.

www.innerwaard.nl
De website van Innerwaard is sinds dinsdagmiddag in de lucht. In de komende tijd wordt de website verder
aangepast en gevuld. We nodigen u van harte uit om van tijd tot tijd eens een kijkje te nemen.
Vanuit het bestuurskantoor wensen we alle ouders/verzorgers en kinderen een heel goed jaar!
Met vriendelijke groet,
Stichting Innerwaard
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