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Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers, Assalaam alaikoem wrwb,
Veel kinderen komen op onze school als ze vier jaar oud zijn. Andere kinderen zijn al ouder als ze op de
Al Ikhlaas komen en hebben al ervaring opgedaan op een andere school. Zo’n overgang is meestal net
zo spannend als voor het vierjarige kind. Basisscholen verschillen in identiteit, werkwijze, resultaten en
sfeer. In deze schoolgids wordt beschreven hoe het er op de Islamitische basisschool Al Ikhlaas aan
toegaat. Deze gids is enerzijds bestemd voor ouders die op dit moment kinderen op onze school
hebben. Voor hen is deze gids een verantwoording van onze manier van werken, wat onze doelen zijn,
de wijze waarop wij de zorg voor hun kind vormgeven, de wijze waarop de verplichte onderwijstijd
wordt benut, wat de rechten én plichten van zowel ouders als de school zijn. Deze gids is anderzijds
bestemd voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan deze ouders leggen wij uit wat zij van ons mogen
verwachten en wat wij van hen verwachten als hun kind bij ons op school komt. Tevens staat er allerlei
praktische informatie in over het schooljaar 2019-2020. Meer informatie kunt u vinden in ons
schoolplan en op de website. Dit schoolplan ligt op school voor de ouders ter inzage. Onze school heeft
als grondslag het Islamitische geloof. Onze leerlingen delen allen dit geloof. Op dit moment tellen wij
meer dan 26 verschillende culturele achtergronden onder ons team en leerlingen. Ieder kind is welkom
op onze school, ongeacht de culturele of godsdienstige achtergrond. Wij zien alle verschillen als een
meerwaarde om van elkaar te leren. Wij vinden het belangrijk ons als school te blijven ontwikkelen en
hoge verwachtingen te hebben, zowel van het team als van de leerlingen. De basisschool is een
belangrijk stukje van je leven. Voor de kinderen én voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van
huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ruim 7520 uur toe aan de
zorg van de leerkrachten van de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg voor uw kind.
Deze schoolgids 2019-2020 heeft de schriftelijke instemming van het Bevoegd Gezag en de
Medezeggenschapsraad. Natuurlijk zijn op- en/of aanmerkingen op deze schoolgids van harte welkom;
wij zullen deze verwerken in de volgende uitgave. En als u een keuze moet maken voor een school voor
uw kind: moge Allah u bijstaan bij de keuze van de beste school voor uw zoon of dochter, insha’Allah!
Met vriendelijke groet, wassalaam,
Khadija el Khamlichi
Directeur Islamitische basisschool Al Ikhlaas
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Islamitische Basisschool Al Ikhlaas
Spijkerboorpad 4
2037EA Haarlem
 023-5335540
 http://www.alikhlaas.nl
 directie.alikhlaas@elamalscholen.nl

Extra locaties
Al Ikhlaas
Spijkerboorpad 4
2037EA Haarlem
 023-5335540

Schoolbestuur
Stichting Islamitische Scholen El-Amal
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.316
 http://www.elamal.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Khadija el Khamlichi

directie.alikhlaas@elamalscholen.nl

Adjunct-directeur

Zeynep Atak

directie.alikhlaas@elamalscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

341

2018-2019

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Respect

Verantwoordelijkheid

Geloof

Oprechtheid

Kwaliteit

Missie en visie
Wij willen de leerlingen vanuit de islamitische identiteit vormen tot zelfstandige, weerbare individuen
die oog en oor hebben voor anderen en die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en een
wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij waarin ze leven. Wij zien elk kind als een uniek
schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke
benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten
sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Wij bieden hiermee ruimte aan leerlingen
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Identiteit en Missie
De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op de Al Ikhlaas is gebaseerd. De
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leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de Islam
begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en de Salaat (het gebed). Voor de opvoeding
van de kinderen acht de school het van belang dat wordt gehandeld vanuit de normen en waarden
zoals die in de Koran zijn geopenbaard en door de Profeet (v.z.m.h.) zijn gepraktiseerd. De Koran en de
Soennah vormen de basis voor de maatschappijparticipatie van onze leerlingen. Daarnaast wil de
school de Islamitische grondslag ook tot uitdrukking brengen in de godsdienstlessen en de Islamitische
feesten die op school gevierd worden (Aid ul Fitr en Aid ul Adha). De essentiële overtuigingen, de
kernwaarden waar de school voor staat zijn: oprechtheid, respect, verantwoordelijkheid,
rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen.

Prioriteiten
Om onze VISIE te verwezenlijken, heeft de school als MISSIE de volgende ontwikkelingspunten
geformuleerd:
- gerichte aandacht voor kwaliteitszorg
- het gedifferentieerd werken op de drie niveaus
- extra tijd investeren in taalontwikkeling
- gebruik maken van de NT2-principes
- ICT gebruiken bij het leerproces
- professionalisering van het team
- Al Ikhlaas als ‘Vreedzame School’
- actief burgerschap
- talentontwikkeling
Deze punten zijn verder uitgewerkt in het schoolplan. Deze ligt ter inzage bij de directie.

Identiteit
Onze school heeft de Islamitische identiteit. De Islam is een levensvisie. Er is geen scheiding tussen
geloof en het dagelijks leven.Onderwijs maakt deel uit van die samenleving; voor de kinderen van onze
school, een Nederlandse samenleving, waar ruimte is voor mensen met meerdere religies. Ons
onderwijs, ook het godsdienstonderwijs zoals eerder vermeld, wordt dan ook in het Nederlands
gegeven. De school heeft als meest essentiële taak in het perspectief van de Nederlandse samenleving
de harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind volgens de Islam te begeleiden. Onze
schoolbevolking is daarom multi-etnisch/multi-cultureel. Ons uitgangspunt hierbij is dan ook: de
kinderen kennen hun eigen identiteit en hebben begrip en respect voor een ander.De islamitische
identiteit van de school komt o.a. naar voren in:
•
•
•

Het godsdienstonderwijs.
Het gezamenlijke gebed.
Viering van Islamitische feestdagen.
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•
•
•

Kleding- en gedragsvoorschriften voor zowel leraren als leerlingen.
Een aangepaste traktatieregeling. Aankleding van het gebouw en de lokalen.
Aangepaste regels voor jongens en meisjes tijdens de gymlessen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Leerkrachten kunnen om verschillende redenen tijdelijk afwezig zijn. Uitgangspunt bij vervanging van
leerkrachten is om het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk te laten continueren. In het geval
van kortdurend verlof (bv. verhuisverlof) is het vaak mogelijk om de leerkracht te vervangen. De duoleerkracht, een andere parttime leerkracht of een invaller geeft dan de groep les.
Wanneer een leerkracht ziek is en wij hebben geen vervanging kunnen regelen, dan zullen wij de
kinderen verdelen over de andere groepen. Als uiterste noodmaatregel is het mogelijk dat wij u vragen
uw kind thuis op te vangen. Alleen wanneer de ouders geen opvang thuis kunnen regelen, mogen deze
leerlingen naar school komen en worden dan alsnog verdeeld over de andere groepen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
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Zie voor de onderwijstijd van de groepen 1/2 het schoolondersteuningsprofiel.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Zie voor de onderwijstijd van de groepen 3 t/m 8 het schoolondersteuningsprofiel.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Gymlokaal
Woedoe ruimte
Schoolbibliotheek

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, SKOS. We gebruiken daarbij Piramide, KIJK! Observatie
instrument en RekenZeker.
De groepen 1 en 2. Eigenlijk hebben we een groep 0, 1 en 2. Tot de groep 0 worden die leerlingen
gerekend die na 31 oktober op school zijn gekomen. Zij zijn het schooljaar daarop groep 1. Met de
kleuters die net op school zijn, wordt in de beginfase met een aangepast programma gewerkt. In de
eerste plaats vinden wij het heel belangrijk dat een kind zich op school thuis voelt en een plekje heeft in
de groep. We proberen een uitdagende omgeving aan te bieden, zodat de kinderen geprikkeld worden
om mee te doen aan de activiteiten. Door de kinderen bij die activiteiten te begeleiden en met hen mee
te ‘spelen’, proberen we ze een stukje verder te helpen. Het leren in groep 1 en 2 gebeurt met de
methode Piramide, een methode speciaal ontwikkeld voor NT2 kinderen. Deze methode is terug te
zien in het spelen in hoeken, het werken met ontdektafels, kleine vertelkringen, voorlezen en uitspelen
van prenten- of vertelboeken, liedjes/versjes leren en het werken met ontwikkelingsmateriaal.
Daarnaast gebruikt groep 2 de methode RekenZeker om de kinderen op het gebied van rekenen voor te
bereiden op groep 3.
PIRAMIDE
Wij werken met de leerstof in thema’s en projecten op basis van de Piramide-methode. Hierbij wordt de
ontwikkeling in de breedste zin van het woord gestimuleerd.
De thema’s zijn:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom op de basisschool
Allemaal mensen
Wat eten we vandaag?
Het regent blaadjes
Thuis in mijn huis
Wat vier jij?
Gezondheid!
Hoe vind je het staan?
Leve de lente!
Kunstschatten
Wielen, toeters, bellen
De zomer in je bol

Voor elk thema krijgt u een (digitale) brief. Daarin vindt u bijvoorbeeld de woorden terug die aan bod
komen voor de woordenschatontwikkeling. Binnen de thema’s vinden veel afwisselende activiteiten
plaats. Die activiteiten kunnen starten in de kring. Daarna gaan de kinderen in diverse hoeken aan de
slag. Aan de oudste kleuters worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereidend zijn op het
leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Voor het schrijven gebruiken we de methode
Pennenstreken en andere aanvullende schrijfoefeningen. Sommige kinderen zitten langer dan twee
jaar in groep 1/2. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum, hun ontwikkeling en aanleg. De Piramidemethode richt zich op een achttal ontwikkelingsgebieden:
1. Sociaal-emotionele ontwikkeling,
2. Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid,
3. Creatieve ontwikkeling,
4. Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven,
5. Ontwikkeling van waarnemen,
6. Taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen,
7. Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen,
8. Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning.
De overgang van groep 2 naar groep 3 is door deze aanpak meer op elkaar afgestemd en makkelijker
voor veel van onze leerlingen. In groep 2 blijft spelend leren belangrijk en heeft het programma een
speels karakter, in groep 3 kunnen onze leerlingen in het begin veelal op dezelfde wijze doorgaan,
waarbij de aansluiting met de nieuwe vaardigheden, zoals taal/lezen, schrijven en rekenen geen
problemen geeft. Het observatie instrument ‘Kijk’ Om de leerlingen in de kleutergroepen gericht
onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk om goed te observeren in de klas. Hiervoor gebruiken wij
het observatie instrument ‘Kijk'.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Zie schoolondersteuningsprofiel.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

10

Rekenspecialist

8

Remedial teacher

6

Specialist hoogbegaafdheid

6

Fysiotherapeut

1

Excellente leerkracht

20

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Vreedzame school
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij met de methode De Vreedzame School. Hieruit
wordt wekelijks in elke groep een les gegeven. Daarnaast worden leerlingen van de bovenbouw
getraind tot mediatoren. Al Ikhlaas wil met De Vreedzame school kinderen opvoeden tot
verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school
als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt
en leren daar een bijdrage aan te leveren.
Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen
belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:
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- het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie,
- het benutten van de invloed van leeftijdgenoten op elkaar,
- het creëren van een positieve sociale en morele norm,
- het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
De aanpak is in blokken opgebouwd die in wekelijkse lessen terugkeren in de klas. Hier wordt het
nieuwe gedrag aangeleerd om het op andere plekken verder te ontwikkelen:
•
•
•
•
•
•

Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat
Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering
Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie
Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens
Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid
Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMKPO.
Zie schoolveiligheidsplan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De Vreedzame school methode is schoolbreed geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Motia. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
elamalvp@gmail.com.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij zijn van mening dat zowel leerkrachten als de ouders samen de verantwoordelijkheid dragen voor
de schoolresultaten van de kinderen. Daarom verwachten wij van de ouders dat de kijkavonden,
ouderavonden, rapportavonden en andere schoolbijeenkomsten worden bijgewoond. Tijdens deze
avonden worden ouders geïnformeerd over de veranderingen in het onderwijs en over de vorderingen
van hun kind. Ook worden ouders door nieuwsbrieven en schoolkranten regelmatig digitaal
geïnformeerd. Belangrijke brieven die de leerlingen meekrijgen om door de ouders te laten
ondertekenen, moeten de volgende schooldag worden geretourneerd.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
* Contact met de school
Als u de directie wil spreken is het verstandig eerst een (telefonische) afspraak te maken: 023- 5335540.
Het kan anders voorkomen dat de directie niet aanwezig/ niet bereikbaar is als u op school komt. De
leerkrachten kunt u elke dag na schooltijd tussen 15:15 uur en 16:00 uur, op woensdag na 13:30 uur en
op vrijdag na 12:00/ 13:00 uur spreken. Wij verzoeken u, indien mogelijk, ook voor een gesprek met de
leerkracht eerst een afspraak te maken. Het kan anders voorkomen dat deze al een andere afspraak,
met bijvoorbeeld een andere ouder, heeft gemaakt.
* Contactpersoon
Op school is een contactpersoon aangesteld. Dit is juf Ghizlane Mamouni. Tot haar kunnen leerlingen,
ouders en leerkrachten zich wenden als er een duidelijk probleem/ klacht is. Zij kan de persoon verdere
informatie geven welke stappen er te nemen zijn. U kunt haar bereiken via de schooltelefoon: 0235335540 of via e-mail: g.mamouni@elamalscholen.nl

Klachtenregeling
Er kunnen allerlei klachten op een school voorkomen. We gaan ervan uit, dat “gewone” klachten zoveel
mogelijk binnen de school worden opgelost. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst
aangewezen persoon om klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden of betreft het
meer schoolgebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Klagers kunnen – op
elk gewenst moment – contact opnemen met de contactpersoon van de school. De school heeft
conform de landelijke richtlijnen een klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van
de ISBO (Islamitische scholen besturen organisatie). Deze is ter inzage beschikbaar bij de directie.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding en beoordeling van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag,
agressie, geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Contactpersoon op school: Juf Ghizlan (zie
ook kopje ‘vertrouwenspersoon’) Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (algemeen
nummer)
Informele klacht
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Heeft u een informele klacht, dan volgt een gesprek met de leerkracht. Als hier geen oplossing uit
komt, volgt een gesprek met de directeur. Als ook de directeur niet met een oplossing kan komen, dan
volgt een gesprek met het bevoegd gezag.
De meeste klachten verlopen langs de informele weg
Formele klacht
Heeft u een formele klacht, dan loopt de klacht via de contactpersoon van de school. contactpersoon
brengt actief het contact tot stand tussen vertrouwenspersoon en de klager. Vertrouwenspersoon
Onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht.
Kan de klager de overweging geven om:
· geen klacht in te dienen
· klacht in te dienen bij de klachtencommissie
· aangifte te doen bij politie/justitie
. de klacht kan nog steeds informeel worden opgelost
. klachtencommissie
· klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie
· alleen schriftelijke klachten worden behandeld
· de klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag , klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt
onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht. ·
. de klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Kan
externe deskundigen inroepen.
· de klachtencommissie heeft vier weken de tijd voor het opstellen van een advies (met een
verlengingsmogelijkheid van vier weken)
Uitspraak en afronding
De ouders kunnen bij klachten de procedure van de klachtenregeling volgen of de klacht rechtstreeks
bij de klachtencommissie neerleggen.
De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de ISBO (Islamitische Scholen Besturen
Organisatie te Nieuwegein). Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het bureau van
Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor
primair en voortgezet onderwijs die zij bij de Commissie hebben aangesloten.
Hieronder vindt u de gegevens van het secretariaat van de Commissie.
Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Email: info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 - 280 95 90 Fax: 030 – 280 9591
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Bezoekadres: Gebouw "Woudstede" Zwarte Woud 2 3524 SJ
Utrecht Website: www.onderwijsgeschillen.nl

School-ouderovereenkomst
Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden,
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Denktank
Ouderplatform
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* Ouderraad
De ouders van de school zijn naast de MR ook vertegenwoordigd in de Ouderraad. De voorzitter van de
ouderraad is mevrouw Jamila Benaissati. Onder leiding van de voorzitter wordt er regelmatig
vergaderd over de gang van zaken.
De taken van de ouderraad:
-

het bevorderen van contacten tussen ouders, leerkrachten en medezeggenschapsraad

-

het opstellen van een activiteitenlijst en het uitvoeren ervan in overleg met het team

-

het geven van informatie aan ouders via de nieuwsbrief

-

het ondersteunen van het team bij schoolactiviteiten

-

het helpen coördineren van activiteiten die in commissieverband plaatsvinden.

* Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het team, de
schoolleiding en het bestuur over alle zaken die met de school te maken hebben. Het bestuur vraagt in
een aantal gevallen de medezeggenschapsraad om instemming over een besluit dat genomen gaat
worden. De MR wordt door het schoolbestuur en de schoolleiding continue vooraf geïnformeerd over
aangelegenheden die de school aangaan. De MR vergadert regelmatig (ongeveer 6 keer per schooljaar)
in haar volledige samenstelling. De raad bestaat uit een oudergeleding (twee ouders, gekozen door de
ouders) en een personeelsgeleding (twee personeelsleden, gekozen door het personeel). Het beleid van
een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en
bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de
Deelmedezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt
u dat via de MR aankaarten. Twee leden van de MR (1 ouder en 1 leerkracht) hebben zitting in de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Van iedere school binnen de stichting El Amal zijn er
vertegenwoordigers in de GMR. Hier worden vooral school-overstijgende zaken besproken.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Educatieve uitjes

•

Overige activiteiten
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•

Suikerfeest/ offerfeest

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderbijdrage is op elke school en dus ook op Al Ikhlaas vrijwillig. Voor de komende jaren blijft de
inning van de ouderbijdrage van belang, mede omdat de school geen financiering krijgt voor specifieke
schoolactiviteiten. Om deze reden willen wij een beroep op u doen samen te zorgen voor een
belangrijke bijdrage aan de onderwijskosten van de school. De ouderraad zorgt samen met de school
gedurende het schooljaar voor de organisatie van een aantal feesten en activiteiten die voor de
kinderen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school geen financiële middelen heeft. Denk hierbij
aan feesten zoals het Offerfeest, het Suikerfeest, maar ook aan schoolreisjes, educatieve excursies,
sportdag en schoolkamp.
De ouderbijdrage is bedoeld voor financiering van deze activiteiten; zonder de ouderbijdrage zouden
deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk zijn. De ouderbijdrage is €50,- voor één kind, €90,- voor
twee kinderen en €130,- voor drie of meer kinderen.
De ouderbijdrage kunt u storten op het (IBAN)Bankrekeningnummer van de school: NL51 ABNA 084
46 91 453, ten name van Basisschool Al Ikhlaas (Amsterdam) onder vermelding van de volledige naam
van uw kind. U kunt de ouderbijdrage ook contant betalen bij de administratie van de school. U krijgt
dan een kwitantie als bewijs van betaling.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
* Verzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet
onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school
actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand. Ten eerste is de school (c.q. het schoolbestuur) niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting
zou kunnen leven bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
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wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid: bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en
wordt (dan ook) niet vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door)
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
* Ziekmeldingen
Leerlingen vallen vanaf hun 5e jaar onder de leerplicht. Schooluren zijn alle activiteiten volgens het
rooster, inclusief gymnastiek. Het is belangrijk te weten dat u als ouder/verzorger verplicht bent de
school in kennis te stellen van de afwezigheid van uw kind(eren). Bij ziekte van uw kind(eren) dient u dit
dezelfde dag nog voor 8:40 uur aan de school door te geven. Bij geen of niet tijdig bericht van de
afwezigheid van uw kind(eren) wordt door de school contact met u opgenomen. Voorkom dat verzuim
langer duurt dan strikt noodzakelijk is. Gaat u bijvoorbeeld ’s morgens met uw kind naar de dokter, dan
wordt uw kind onder normale omstandigheden direct na het doktersbezoek weer op school verwacht.
Maakt uw kind gebruik van het vervoer van en naar de school, vergeet u dan niet bij ziekte of
doktersbezoek de afwezigheid van uw kind(eren) tijdig aan de school en de buschauffeur door te geven.
Indien mogelijk tenminste één dag van tevoren. Dit doet u via de Social Schools app.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
*

Schoolverzuim

Elke ouder heeft de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat zijn kind aanwezig is op de school.
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Geldige redenen (één en ander ter beoordeling van de directeur) voor schoolverzuim kunnen zijn:
·

bij ziekte

·

bij bezoek aan arts, specialist of tandarts

·

bij godsdienstplichten

· als de specifieke aard van het beroep (zie Toelichting hieronder) van één van de ouders ervoor zorgt
dat de leerling alleen buiten de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
·

bij gewichtige omstandigheden (zie Toelichting hieronder).

Toelichting: ‘Specifieke aard van het beroep’. Als hiervan sprake is, moet het verlofverzoek vergezeld
gaan met een brief van de werkgever waarin wordt aangegeven dat het voor de werknemer alleen maar
mogelijk is buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. In het geval dat u werkgever én
werknemer tegelijk bent, moet u kunnen aantonen dat u geen gebruik kunt maken van de reguliere
schoolvakanties om op vakantie te gaan. ‘Gewichtige omstandigheden’. We denken hierbij onder meer
aan sterfgevallen in de familie, bijzondere gezinssituaties e.d.
De directeur kan in zo’n geval aan de ouder voor maximaal tien schooldagen per schooljaar
toestemming voor extra verlof verlenen. Indien de ouder extra verlof aanvraagt voor meer dan 10
schooldagen moet de directeur het verzoek voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente
waarin de leerling woont. Aanvragen voor extra verlof moeten tijdig schriftelijk worden ingediend,
minimaal 8 weken voor de aangevraagde begindatum. In gevallen van overmacht (overlijden e.d.),
neemt u zo spoedig mogelijk contact met de directeur op.
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar MOET uw kind op school aanwezig zijn. Dit is een
wettelijke verplichting.
Wanneer een ouder zich niet houdt aan de vastgestelde vakanties en/of de bovenstaande geldende
regels, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur is wettelijk verplicht dit te melden aan de
leerplichtambtenaar, anders kan de school een boete krijgen voor het niet melden van dit verzuim.
Ouders kunnen, voor het ongeoorloofd verzuim, een proces-verbaal en een boete krijgen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Ieder halfjaar worden in de groepen 2 t/m 8 de CITO tussentoetsen afgenomen. Deze toets geeft aan
hoe een leerling zich ontwikkelt.
De resultaten worden op leerlingniveau, klasniveau, schoolniveau en bestuursniveau geanalyseerd en
gemonitord. Daarvan leiden wij ontwikkelpunten af die terug te lezen zijn in het schoolplan.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

6,9%
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vmbo-b / vmbo-k

6,9%

vmbo-k

10,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t

13,8%

vmbo-(g)t

17,2%

vmbo-(g)t / havo

10,3%

havo

10,3%

havo / vwo

13,8%

vwo

10,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Oprechtheid

Respect

Verantwoordelijkheid

Het sociaal-emotionele welbevinden van onze leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
In ons onderwijs willen wij kinderen leren respectvol met zichzelf en anderen in school en de
samenleving om te gaan. Daarom besteden wij in ons onderwijs systematisch aandacht aan;
omgangsregels, communicatie (luisteren, schrijven en spreken), gevoelens, hanteren van conflicten,
hygiëne, ordelijkheid, rouwverwerking en zorg voor elkaar. (Zie schoolveiligheidsplan). Wij gebruiken
de methode “De Vreedzame School” (zie ook pedagogisch klimaat). De ontwikkeling van de groep en
de individuele leerlingen wordt in kaart gebracht na afname van Viseon, de veiligheidsthermometer en
de vragenlijsten 'groepsklimaat'. De resultaten worden tijdens de groeps-(leerling-)bespreking
besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep
of voor een individuele leerling besproken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Het lesgeven is de kern van ons werk.
We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Van belang daarbij is: oog hebben voor het
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gehoord voelt.
Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend
vermogen en samenwerking.
Op onze school hebben wij gekozen voor bepaalde modellen die het onderwijs in de groep structuur
bieden. Gip (groepsgericht en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de
leerkracht) en Adi (Activerende Directe Instructiemodel) wordt als leidraad gebruikt op school. GIP is
een vorm van klassenmanagement die ervoor zorgt dat er ruimte wordt gecreëerd om gedifferentieerd
te werken, aansluitend bij de behoeften van het kind. ADI zorgt voor een effectieve en directe instructie
en leidt tot een actieve interactie met de leerlingen.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Het observatie instrument ‘Kijk’
Om de leerlingen in de kleutergroepen gericht onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk om goed te
observeren in de klas. Hiervoor gebruiken wij het observatie instrument ‘Kijk’.
Het werken volgens het GIP-model en het ADI-model De school werkt volgens het GIP-model
(Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Voor de
instructie werken de leerkrachten volgens het ADI-model (Activerende Directe Instructiemodel). Het
GIP-model kent één hoofdthema en vijf sub-thema’s. Het hoofdthema (de zelfstandigheid van de
leerling) komt in alle niveaus terug. Deze zelfstandigheid komt onder andere tot uiting in:
Uitgestelde aandacht, inzicht in eigen kunnen en zelf problemen oplossen. We oefenen met de
leerlingen van groep 1 en 2 en van groep 3 t/m 8 hanteren we de regels van het GIP-model. Dit model
geeft de groepsleerkracht concrete handvatten om de klas te kunnen organiseren, waarbij rekening
wordt gehouden met de verschillende niveaus en de verschillende instructiebehoeften van de leerling.
De leerkracht geeft extra hulp aan individuele leerlingen, dit gebeurt aan de instructietafel. Deze
leerlingen hebben in sommige gevallen een eigen leerprogramma. De leerkracht kan door het
zorgteam worden geadviseerd bij de keuze van de te gebruiken onderwijsleermaterialen. De leerkracht
biedt het onderwijs aan op drie niveaus (zie onderwijsprofiel): basis, breedte en plus. Leerlingen die
gerichte aanpak nodig hebben, worden ingebracht in de ‘kindbespreking’, de KB3. Hierbij wordt
besproken op welke wijze de leerling verder begeleid gaat worden. Na een periode van ongeveer zes á
acht weken vindt een evaluatie plaats door de leerkracht en Interne begeleider en eventueel ouders.
Onderwijs op maat
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle
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kinderen verdienen uiteraard aandacht, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die
daar juist erg goed in zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra hulp en oefenstof.
Wie goed kan leren, krijgt andere hulp en verrijkingsstof. Wij proberen de leerstof aan te bieden die bij
uw kind past, om zo te komen tot een optimale ontwikkeling van uw kind. Elk kind is uniek en verdient
dan ook een eigen benadering. Onderwijs op maat betekent ook zoveel mogelijk tegemoet komen aan
de individuele behoeften van elk kind.
Leerlingenzorg puntsgewijs
· Elk kind krijgt extra hulp als de leerkracht dat nodig vindt (in overleg met de ouders)
· Deze extra hulp wordt nader omschreven in een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief
(OPP).
· Bij problemen wordt individuele hulp gegeven door de groepsleerkracht, remedial teacher of door
de tutor.
· De ouders spelen bij speciale hulp een belangrijke rol, omdat zij in sommige gevallen toestemming
moeten geven.
· Het is ook mogelijk externe hulp (deskundigheid) in te schakelen, zoals logopedie, fysiotherapie,
schoolmaatschappelijk werk en/of een psycholoog.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:45 - 12:00

12:30 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:00

12:30 - 15:15

-

Woensdag

-

08:45 - 12:00

12:15 - 13:30

-

Donderdag

-

08:45 - 12:00

12:30 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:45 - 11:45

11:45 - 11:45

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: In de zomertijd eindigt de lesdag om 12.45 uur.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m 8

Wisselend

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De groepen 4 t/m 8 hebben vanaf 08:15
toegang tot de school en in de klas. De groepen 1 t/m 3 komen met eigen ouders/verzorgers naar school
en zijn vanaf 08:40 welkom. De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden door de leerkrachten opgehaald op
het schoolplein.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

01 maart 2020

Goede vrijdag

10 april 2020

10 april 2020

Pasen

13 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

03 mei 2020

Bevrijdingsdag

05 mei 2020

05 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Suikerfeest

25 mei 2020

27 mei 2020

Pinksteren

01 juni 2020

01 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

23

© 2019

