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Visie 
 
De grondslag van El Wahda is islamit isch en dus gebaseerd op de Qur’an en de 
soennah. De naam El Wahda is verwant aan het Arabische woord voor Eenheid. 
Eenheid is een belangrijk begrip in de islam. Zo is het geloof in de Eenheid van 
Allah, de Verhevene, de basis van onze religie.  
 
Allah, de Verhevene, zegt hierover in de Quran: 
 
Zeg: Allah is Een. 
Allah is de Onafhankelijke, waar alles en iedereen van afhankelijk is. 
Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt 
En niets of niemand is aan Hem gelijk 
 

Soeratoel Ikhlaas (112) 
 
Daarnaast is Eenheid van de moslimgemeenschap essent ieel voor het opbouwen 
van een sterke individuele en gemeenschappelijke ident iteit. Onderlinge 
verschillen in culturele afkomst en uit ingsvormen zijn ondergeschikt aan de 
Eenheid die gevormd wordt door het geloof in de Ene God, de Schepper van de 
hemelen en de aarde en alles wat ertussen is. In zijn afscheidsbedevaart zei de 
Profeet (vrede zij met hem) daarover: 
 
De gehele mensheid stamt af van Adam en Eva. Een Arabier is dus niet beter dan een 
niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele manier beter dan een Arabier. Noch 
is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Alleen 
wat betreft vroomheid en het doen van goede daden kan de ene moslim zich 
onderscheiden van de ander! Leer dat elke moslim een broeder is van een andere 
moslim en dat alle moslims bij elkaar één broederschap vormen. 
 
Ook in opvoedkundige zin streven wij naar eenheid, zowel thuis als op school. Om 
die reden is een goed contact met de ouders van groot belang. 
Ouderbetrokkenheid en een goede onderlinge afstemming en communicat ie is 
immers in het belang van het kind. 
 
De islam is een religie die streeft naar een act ieve deelname aan het 
maatschappelijke leven. Door het versterken van de eigen, islamit ische, ident iteit, 
willen wij onze leerlingen een goede basis meegeven om op te groeien tot 
zelfbewuste, verantwoordelijke volwassenen. Een moslim is immers 
verantwoordelijk voor zijn eigen daden ten opzichte van zijn Schepper, zijn 
medemens, zijn naaste omgeving en de wereld als geheel. Act ief burgerschap en 
sociale integrat ie is dus geen vreemd begrip in de islam. Integendeel, het is er een 
essent ieel onderdeel van. In de Qur’an zegt Allah, de Verhevene, hierover:  
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O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en 
stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.  

 
Qur’an, Soerah (Hoofdstuk) al Hoedjoeraat (49), 13. 

 
De islam is, behalve een geloof, een levenswijze die de moslim in relat ie stelt met zijn omgeving. 
Om die reden blijft de herkenbaarheid van de ident iteit op El Wahda niet beperkt tot de 
godsdienstlessen. Zij wordt op een natuurlijke wijze geïntegreerd in het reguliere curriculum, met 
als uitgangspunt de handvatten van het BAS-traject, dat staat voor bouwen aan een adaptieve 
school. BAS sluit naadloos aan bij de opvatt ingen van de islamit ische pedagogiek en dit 
ident iteitsplan. Om die reden geven we steeds de relat ie aan op plekken waar deze overduidelijk 
naar voren komt.  
 
Leren en kennis opdoen is een belangrijk aspect in het leven van een moslim.  
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Leer van wieg tot graf”,  en het eerste woord van de Qur’an was 
“Iqra’!”, Lees!  Door de integrat ie van deze twee principes ontstaat een principe van kwalitat ief hoog 
onderwijs in een islamit isch kader. 
 
Als pedagogische uitgangspunten hanteren wij de volgende: 
 

1. Ieder kind is van nature goed. Hij/zij wordt voor een groot deel gevormd door zijn omgeving 
in brede zin. Dat maakt dat ouders en school gezamenlijk een belangrijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van het jonge moslimkind. 

2. Opvoeders (ouders en leerkrachten) hebben een posit ieve houding ten opzichte van de 
kinderen. Zij st imuleren het goede in het kind en helpen bij het ontwikkelen van hun 
godsbesef (taqwa), sociale omgangsvormen en persoonlijke verantwoordelijkheid. 

3. Ouders en leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunct ie. Kinderen imiteren het 
gedrag dat zij zien van hun opvoeders. 

4. De leerkrachten ontwikkelen een veilig leef- en schoolklimaat, waardoor de kinderen zich 
opt imaal kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en zelfstandige 
persoonlijkheden. 

5. Ieder mens, en dus ook ieder kind, is uniek. Verschillen tussen kinderen worden gezien als 
een verrijking en een uitdaging om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Respect voor 
elkaar is hierbij leidend. 

6. Actief burgerschap en sociale integrat ie is een natuurlijk onderdeel van het onderwijs. De 
school stelt zich als taak het kind te leren dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ongeacht hun 
nat ionaliteit, ras, geloof, leeft ijd, geslacht of polit ieke overtuiging. 

 
Deze pedagogische uitgangspunten komen ook naar voren in de volgende onderdelen van BAS:  

• De lijn interact ie waarin basiscommunicat ie, uitgaan van het posit ieve, hoge 
verwachtingen uitspreken, responsief reageren, attribut iest ijlen, en gesprekken (ook met 
ouders) centraal staan. Deze lijn omvat ook meervoudige intelligent ie en gaat uit van 
verschillende kwaliteiten bij kinderen die het leerproces posit ief kunnen beïnvloeden. 



 
• De voorbeeldfunct ie van leerkrachten komt daarnaast duidelijk aan bod in het 

instruct iemodel: modelleren. 
• Veiligheid wordt geboden in het warme pedagogische klimaat (lijn interact ie) en de fysieke 

ruimte (cel inricht ing en aankleding school, klas en plein). Daarnaast komt veiligheid  ook 
tot uitdrukking binnen de voorspelbaarheid en de structuur die we bieden. Concreet gaat 
het dan om voorspelbaar leerkrachtgedrag, duidelijke regels en rout ines, t ijdsbewustzijn en 
taakplanning. 

• Het st imuleren van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid komt het meest tot uit ing in 
de lijn zelfstandige leerhouding waarvan taakplanning, begeleid zelfstandig leren en 
zelfstandig leren vanuit eigen leervragen onderdelen zijn. Zelfbewustzijn wordt vooral 
vergroot in de cel zelfbeoordeling en de lijn coöperat ief leren. 

• De lijn coöperat ief leren geeft kinderen de mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen 
en begrijpen. Het draait dan om groepsvorming en communicat ie, tandemleren, 
coöperat ief leren in tafelgroepen, kinderen begeleiden kinderen waarbij respect voor elkaar 
een voorwaarde is. 

• Uniek zijn en daaruit voortvloeiend omgaan met verschillen zit verweven in het hele concept 
van BAS. Adaptief betekent immers afstemmen op. Dat komt  in de lijn instruct ie en 
feedback nadrukkelijk aan bod. Het directe instruct iemodel wordt gebruikt, dat ruimte 
biedt voor different iat ie. Verschillende instruct iemodellen of zelf instruct ie middels 
handelingwijzers worden afgestemd op de individuele, specifieke behoeftes van leerlingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Missie 
 
De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle 
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen, in die zin dat de leerling een 
levensbeschouwing op basis van de Islam kan opbouwen door de Koran en Ahadith (overleveringen 
van de profeet Mohammed) als uitgangspunten te nemen en van daaruit een eigen inbreng kan 
hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. 
Op El Wahda streven wij ernaar dat onze kinderen op sociale wijze integreren in de maatschappij 
met behoud van hun eigen, islamit ische ident iteit. Wij hechten dus veel belang aan het ontwikkelen 
van goede karaktereigenschappen bij de kinderen.  

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet 
toe (om onfatsoenlijk te zijn). Hij zei altijd:  

De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen. 

In woord en daad leerde hij zijn volgelingen belangrijke algemene waarden als eerlijkheid, 
beleefdheid, rechtvaardigheid, openheid, respect, vriendelijkheid, behulpzaamheid, geduld, 
bescheidenheid, reinheid en verdraagzaamheid en specifiek islamit ische waarden als vroomheid en 
schaamte. Elk jaar wordt een aantal van deze thema's schoolbreed behandeld, zowel t ijdens de 
godsdienstlessen als t ijdens de reguliere lessen. Op deze manier leren de kinderen 
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en hun leefomgeving. 
 
Er wordt specifieke aandacht besteed aan godsdienstige vorming door middel van het 
godsdienstonderwijs en islamit ische feest- en gedenkdagen en de vastenmaand Ramadan worden 
op gepaste wijze gevierd/herdacht. De kinderen verrichten het middaggebed vanaf groep 3. Er 
gelden kledingvoorschriften op school. Vanaf groep 3 dragen de meisjes een hoofddoek. Het 
bestuur heeft besloten tot dit hoofddoekbeleid op basis van een hadith van de Profeet (v.z.m.h.), 
dat wij kinderen vanaf 7 jaar moeten aanleren daden van aanbidding te verrichten en hen het vanaf 
t ien jaar moeten verplichten. Het dragen van de hoofddoek is een onderdeel van `ibadah 
(aanbidding). Opvoeders zijn volgens de islam verantwoordelijk om kinderen vanaf 7 jaar hun 
aanbiddingsvormen aan te leren. Het bestuur van El Wahda is bij het vaststellen van het beleid van 
dit principe uitgegaan. Er wordt gewerkt aan een structurele integrat ie van de ident iteit in het 
reguliere programma en vice versa. 
 
Het doel van de St icht ing is het geven of doen geven van onderwijs aan moslimkinderen. Ook niet-
moslimkinderen zijn welkom op onze school. De St icht ing gaat bij het geven of doen geven van 
onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke 
stromingen, in die zin, dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen door de Koran en de 
ahadith (overleveringen van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) en van daaruit een eigen inbreng kan 
hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van de ander. 



 
 
Ouders die hun kinderen inschrijven op onze school geven daarmee toestemming aan de school dat 
hun kinderen mogen worden gevormd in de islamit ische ident iteit. Alle kinderen nemen deel aan de 
godsdienstlessen en de feesten. Niet-moslimkinderen hoeven niet aan het gebed deel te nemen. 
 
Niet-moslimpersoneel is niet verplicht om de islam als religie te belijden maar heeft een posit ieve 
grondhouding ten opzichte van islam en moslims. Het voltallige personeel werkt act ief mee aan de 
invoering van het ident iteitsplan, waardoor de ident iteit ook zichtbaar wordt t ijdens de reguliere 
lessen en in het schoolgebouw. Het ident iteitsplan wordt regelmatig geëvalueerd met het 
personeel. De direct ie ziet toe op naleving van het plan. 
 
Het logo 
Ten einde de visie en de missie in één oogopslag tot uitdrukking te laten komen in de huisst ijl en de 
uitstraling van de school, heeft het schoolbestuur een nieuw logo laten ontwikkelen waarin alle 
bovengenoemde punten zijn opgenomen. 
 
El Wahda (de Eenheid) is zowel visueel als symbolisch terug te vinden in het logo. De naam wordt 
zowel in het Nederlands als het Arabisch (de taal van de Qur’an en de islam) weergegeven, om de 
integrat ie van de Nederlandse en de islamit ische cultuur op school te benadrukken. 
 
Verder komt de Eenheid van Allah symbolisch tot uitdrukking in het Licht dat vanuit één punt over 
de aarde schijnt. Dit licht, dat als het Licht van Allah of het licht van de wetenschap geïnterpreteerd 
mag worden, schijnt over de kinderen van El Wahda, die elkaar vasthouden en gezamenlijk het licht 
verspreiden over de aarde. 
 
De basiskleur van het logo is groen, de kleur van de islam. 
 


