
Beste ouder/verzorger, 
 
INOS staat van oudsher bekend als een grote, stabiele stichting met een gezonde balans en 
genoeg geld. Om ook op lange termijn financieel gezond te blijven, moet INOS nu 
bezuinigen. Uw kind of uzelf zal daar waarschijnlijk niet direct iets van merken, maar wij 
willen u wel informeren dat dit op school speelt en dat de medezeggenschapsraad daarbij 
betrokken is.  
Omdat 85% van de kosten uit salarissen bestaat, kan het niet anders of de bezuiniging kost 
ook werkgelegenheid. In totaal tellen de 28 INOS scholen bijna duizend fulltime banen. 
Daarvan gaan nu zestig fulltime banen verloren.  
Voorwaarde daarbij is dat de kwaliteit van het onderwijs hier niet onder te lijden heeft. De 
kinderen mogen op geen enkele wijze hinder van de bezuinigingen ondervinden. 
De bezuinigingen zullen grotendeels in 2017 doorgevoerd worden en worden gedekt door 
natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Er vinden geen gedwongen 
ontslagen plaats. Minder banen, betekent niet minder leraren voor de klas. Op dit moment 
doen veel leraren ook werk buiten de klas tijdens lestijd. Deze leraren gaan weer meer voor 
de klas staan. 
 
Wat voor ons voorop staat, is dat dit alles geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van 
ons onderwijs. En dat de kinderen het nog steeds even plezierig vinden op onze scholen. 
Daarom trekken we de bezuinigingsoperatie breder: we gaan niet alleen bezuinigen, we 
gaan ook de resultaten van onze stichting nog eens onder de loep nemen en kijken waar we 
die kunnen verbeteren. 
 
Zo willen we onze reputatie van een stichting die boven het landelijk gemiddelde presteert, 
waar blijven maken. En met de bezuinigingen maken we nu een inhaalslag die ook onze 
financiën gezond houdt. Daarmee blijven we in alle opzichten op het niveau waar we om 
bekend staan. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met de 
school van uw kind of pupil. Onze collega’s op de scholen staan het dichtste bij de kinderen 
en u en kunnen u het beste helpen. 
 
Met vriendelijke groet, namens het College van Bestuur 
Nicole van Son 


