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Schoolgids El Wahda 2020 - 2021

Salamoe aleikoem,
Heerlen, 29 juli 2020
Beste ouder/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van onze islamitische
basisschool El Wahda voor het schooljaar 2020-2021.
Deze schoolgids is belangrijk en wij nodigen u daarom
van harte uit om deze met veel plezier en aandacht te
lezen!
De schoolgids bevat belangrijke informatie over onze
school. Hij is bedoeld voor de ouders en verzorgers van
onze leerlingen, én voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. Wij helpen u graag bij het maken
van die keuze. Een kind brengt namelijk een groot deel
van zijn of haar tijd door op school. We snappen goed
dat u bij de keuze voor onze school wilt weten wat we
doen en hoe we dat doen.
In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan,
welke uitgangspunten wij hanteren, hoe wij proberen
onze kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

De schoolgids is ter advisering voorgelegd aan het ouder- en personeelsdeel van de medezeggenschapsraad.
Daarna is de schoolgids door het Dagelijks Bestuur vastgesteld als zijnde voorgenomen besluit. Tenslotte is de
schoolgids definitief geaccordeerd door het Algemeen
Bestuur.
Wijzigingen en/of aanvullingen ontvangt u altijd middels
onze nieuwsbrieven op ISY, ons digitaal informatiesysteem (hierover meer informatie in deze schoolgids).
Als u meer wilt weten over wie wij zijn en hoe wij werken, dan bent u van harte welkom op onze school. Als
u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties
heeft, vertel het ons!
Laat het schooljaar een fijn jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen - in sha Allah!
Namens het team van IBS El Wahda,
Het bestuur van Stichting IBPL
(Islamitisch Basisonderwijs Parkstad Limburg).

ibselwahda

elwahda.nl

045 57 16 152

Code goed
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Onze school
1.1. Het schoolbestuur.

Het Algemeen Bestuur evalueert elk jaar de strategie
en het beleid van het Dagelijks Bestuur vanuit de in het
jaarplan vermelde voornemens, de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties.

El Wahda staat sinds 19 maart 2012 onder het bestuur
van Stichting Islamitische Basisschool Parkstad Limburg
(IBPL).
Het bestuursmodel van de stichting is sinds die datum
gewijzigd. Het huidig model bestaat uit: een Algemeen
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Bestuur kiest uit
zijn midden een Dagelijks Bestuur van tenminste twee
leden. Het Dagelijks Bestuur formuleert concrete doelstellingen, daarbij rekening houdend met de belangen
van hen die bij de stichting betrokken zijn en rekening
houdend met de eisen die de samenleving aan het
onderwijs en in het bijzonder aan het islamitisch onderwijs stelt. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de uitvoering
van de bestuursbesluiten en is belast met de dagelijkse
leiding van de activiteiten van de stichting.
Het Algemeen Bestuur toetst op (strategische) hoofdlijnen. De leden van het Algemeen Bestuur denken met
het Dagelijks Bestuur mee, niet alleen achteraf, maar
ook toekomstgericht. Het Algemeen Bestuur geeft zowel
gevraagd als ongevraagd advies en is beschikbaar als
sparringpartner voor het Dagelijks Bestuur.
In het managementstatuut is bepaald welke verantwoordelijkheden zijn belegd bij het Algemeen Bestuur,
het Dagelijks Bestuur en de directie. De praktische
uitvoering wordt gedaan door de directeur-bestuurder
en het team.
Het Algemeen Bestuur richt zich vooral op de toezichthoudende taken en fungeert als werkgever voor het
Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur ziet er in het
bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde
beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
Dat wil zeggen: het houdt zich bezig met de vraag hoe
alles (wettelijk) geregeld kan of moet worden, binnen de
mogelijkheden van de beschikbare middelen. Daarbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leerkrachten, ouders en leerlingen.

Het toezichthoudend Algemeen Bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter:		 vacature
Secretaris:		 vacature
Lid:			
Dhr. M. Bouta
Het Algemeen Bestuur blijft onbezoldigd.
Het operationeel Dagelijks Bestuur en schoolleiding
wordt gevormd door:
Directeur-bestuurder:

dhr. A. Aitalla

Het bestuur is aangesloten bij de landelijke Islamitische
School Besturen Organisatie (ISBO). Voor meer informatie kunt u de website bekijken: www.deisbo.nl.
Het bestuur kan bij de ISBO terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning.
Stichting Islamitische Basisschool Parkstad Limburg
Postadres:		 Postbus 95, 6400 AB Heerlen
Telefoon:		 045-5716152
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Onze school
1.2. IBS El Wahda.

1.3. De leerlingen.

In 1992 is El Wahda opgericht als eerste Islamitische
basisschool in Limburg. De school was aanvankelijk
gestart in een gebouw aan de Bruinkoolweg in Heksenberg. Met 3 leerkrachten, 1 directeur en 45 leerlingen
is de school vijf jaar in dat gebouw gebleven. Daarna
is de school verhuisd naar het huidige gebouw aan de
Voskuilenweg in de wijk Molenberg te Heerlen.
Het schoolgebouw is de afgelopen jaren volledig gerenoveerd en de lokalen zijn in een fris kleurtje geverfd.
De school beschikt over een grote hal, een vergaderruimte, een speellokaal voor bewegingsonderwijs
aan kleuters, 2 ruimtes voor de intern begeleiding en
remedial teaching.

Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer leerlingen bij vanuit verschillende omliggende dorpjes
en gemeenten. De school groeide zo uit tot een echte
streekschool. Op dit moment komt ongeveer 70% van
de leerlingen uit Parkstad, 18 % uit omliggende gemeenten, 7% uit België en 4% uit Duitsland.
Het leerlingenaantal groeide in schooljaar 2019-2020
naar 210 leerlingen verdeeld over 10 groepen . De
school houdt bij de groepsgrootte een bovengrens aan
van 35 leerlingen. De school plaatst leerlingen op een
wachtlijst voor die groep die boven de 35 leerlingen zal
gaan komen. De school doet dit om de kwaliteit van het
onderwijs te kunnen blijven bewaken; rust, structuur en
regelmaat zijn belangrijke leervoorwaarden.
Het merendeel van de ouders is moslim. De meerderheid van de leerlingen spreekt Nederlands als tweede
taal. Het opleidingsniveau varieert. Naar schatting heeft
ongeveer de helft van de ouders hun opleiding in het
buitenland gevolgd. Het merendeel van de ouderpopulatie is van Marokkaanse afkomst.
Het instroomniveau in groep 1 kent een grote verscheidenheid. Ongeveer 50% van de leerlingen heeft niet
deelgenomen aan een voorschools traject, peuterspeelzaal of kinderopvang.

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021
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Waar onze school voor staat
De grondslag van El Wahda
De grondslag van El Wahda is islamitisch en gebaseerd
op de Koran en de soennah (levenswijze van de profeet). De naam El Wahda is verwant aan het Arabische
woord ‘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.

De gehele mensheid stamt af van Adam en Eva. Een
Arabier is dus niet beter dan een niet-Arabier en een
niet-Arabier is ook niet 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.

Allah, de Verhevene, zegt hierover in de Koran:
Zeg:
Allah is Eén.
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

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, in de vorm van
een actieve ouderbetrokkenheid. Een goede onderlinge
afstemming en communicatie is immers in het belang
van het kind. In de school (team/WIJ) werken wij ook
actief aan die Eenheid; aan een goede communicatie en
afstemming onderling. (zie visie/missie)

Daarnaast is Eenheid van de moslimgemeenschap essentieel voor het opbouwen van een sterke individuele
(IK) en gemeenschappelijke (WIJ) identiteit. Onderlinge
verschillen in culturele afkomst en uitingsvormen zijn
ondergeschikt. Dit vraagt “nederigheid” van de individu
(IK) aan de eenheid (WIJ) 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:
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Waar onze school voor staat
De islam is een religie die streeft naar een actieve
deelname aan het maatschappelijke leven. Door het
versterken van de eigen islamitische identiteit willen wij
onze leerlingen een goede basis meegeven om op te
groeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers.
Een moslim is immers verantwoordelijk voor zijn eigen
daden ten opzichte van zijn Schepper, zijn medemens,
zijn naaste omgeving en de wereld als geheel. Actief
burgerschap en sociale integratie zijn dus geen vreemde
begrippen in de islam. Integendeel, het zijn essentiële
onderdelen hiervan. In de Koran zegt Allah, de Verhevene, hierover:

De islam is, behalve een geloof, een levenswijze die de
moslim in relatie stelt met zijn omgeving. Om die reden
blijft de herkenbaarheid van de identiteit op El Wahda
niet beperkt tot de godsdienstlessen. Zij wordt op een
natuurlijke wijze geïntegreerd in het reguliere curriculum. 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 Koran was “Iqra’!”,
Lees!
Door de integratie van deze uitgangspunten ontstaat
een principe van kwalitatief hoog onderwijs in een
islamitisch kader. Onze opdracht is om de leerlingen te
begeleiden bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit
als Nederlandse burgers, die islamitische waarden en
normen als leidraad voor hun leven nemen.

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.
Soerah (Hoofdstuk) al Hoedjoeraat (49), 13.

In ons onderwijs benadrukken we het belang van
bepaalde waarden en normen. Met name respect voor
elkaar, vinden wij heel belangrijk. Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties
of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk
omzien naar, en vandaar rekening houden met. Respect
dat men heeft voor (of ontvangt van) iemand, vanuit het
hart en vanuit de daden. De Profeet (vrede zij met hem)
heeft gezegd:
Allah kijkt niet naar iemands uiterlijk of bezit, hij kijkt echt
naar jullie harten en daden
					
Moeslim.

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021
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Het logo
De visie en missie zijn in één oogopslag tot uitdrukking
gebracht in de huisstijl en de uitstraling van de school.

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 alle kinderen van El Wahda, die elkaar
vasthouden en gezamenlijk het licht verspreiden over
de aarde.

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 Koran)
weergegeven, om de integratie van de Nederlandse en
de islamitische cultuur op school te benadrukken.

De basiskleur van het logo is groen, de kleur van de
islam.
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De visie van El Wahda luidt:

De missie van El Wahda luidt:

Een visie omvat het referentiekader, de overtuiging en
de opvattingen van de organisatie. Het geeft de kijk
van de organisatie op het leven en de maatschappij
weer. Een sterke visie beschrijft de kernideologie van de
organisatie. Een visie blijft.

IBS El Wahda streeft naar maximale cognitieve, sociale
en emotionele ontwikkeling voor elke leerling. Onze islamitische grondslag is een belangrijke inspiratie bij het
ontwerpen en geven van onderwijs dat de leerlingen
helpt bij het ontwikkelen van een identiteit en bij het
vinden van een passende plaats in onze samenleving.
Wij doen dat door in ons onderwijs veel aandacht te
schenken aan de individuele behoeften van onze leerlingen. We leren hen hoe in de school en straks buiten
de school constructief gedrag ontwikkeld wordt zodat
veiligheid, vertrouwen en welbevinden voor iedereen
optimaal gerealiseerd kan worden.
We streven naar een zo gunstig mogelijk doorstroom
perspectief voor elke leerling. We doen dat door goed,
uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden. We
zoeken nadrukkelijk naar pedagogische samenwerking
met de ouders.
Als professionals leren we van en met elkaar en van en
met de leerlingen. We investeren in de deskundigheid
van het personeel. We weten dat wij alleen onze ambitie
niet kunnen waarmaken. We zoeken daarom actief
naar samenwerking met instituten en bedrijven om ons
heen.

Belangrijke elementen van de visie van de school zijn:
•
Uitgangspunt is dat ieder kind goed is. De 		
school zal zich inspannen om tegemoet te 		
komen aan de behoeften van elke individuele
leerling.
•
Kwalitatief goed onderwijs dat voorbereid
op de maatschappij met een islamitische rug
zak staat centraal.
•
Actief burgerschap en sociale integratie zijn 		
richtinggevend voor pedagogiek en didactiek.
•
De betekenis van de naam ‘El Wahda’
(eenheid) zien we terug in de manier waarop
team en bestuur samen werken aan de realisa
tie van het schoolontwerp.
•
De grondslag van de school zoals die door het
bestuur zal worden verwoord biedt de kaders
waarbinnen de school zich ontwikkelen zal.

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021
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De organisatie van het
onderwijs
3.1. Het personeel.
Aan de school zijn 22 betrokken
medewerkers verbonden, waarvan
16 groepsleerkrachten, 1 onderwijsassistente, 2 internbegeleiders, 1
godsdienstleerkracht en een directeur-bestuurder. De directie draagt
de eindverantwoordelijkheid voor de
school en is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding. De intern begeleiders en de directie samen volgen en
bespreken tweewekelijks de ontwikkelingen van de school.

3.1.1. De leerkrachten.
De groepsleerkracht heeft als
voornaamste taak het verzorgen van
goed onderwijs aan de leerlingen
in de groep. Daar komt zeer veel bij
kijken. Het betekent niet alleen lessen
voorbereiden en geven, maar ook
corrigeren, groepsplannen maken,
individuele handelingsplannen opstellen, gesprekken voeren met ouders, leerlingen en collega´s, verslagen
maken enz.
Leerkrachten staan met veel plezier
voor de klas en begeleiden de kinderen dagelijks bij hun cognitieve(kennis) en sociaal-emotionele groei. Zij
worden hierbij ondersteund door
onze intern begeleiders, onderwijsassistent en externe instanties. Ook
in het onderwijs worden we geconfronteerd met de maatschappelijke
beweging om meer in deeltijd te
werken.

Verschillende groepen hebben daardoor twee leerkrachten.
Leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook nog andere niet
lesgevende taken op school.
Een aantal leerkrachten hebben de
rol van coördinator opgepakt en
zijn gespecialiseerd in een bepaald
vakgebied zoals lezen, rekenen, ICT

3.1.3. De onderwijsassistente.
Juf Ilham ondersteunt de leerkrachten die voor een klas staan waarvan
de groep een grote ondersteuningsbehoefte kent. Zij is op vaste tijden in
de groep aanwezig om de kinderen
te begeleiden in hun ondersteuningsvraag.

en veiligheid.

3.1.2. De intern begeleiders.
De groepsleerkrachten zijn niet alleen
verantwoordelijk voor wat er binnen
hun groep gebeurt. De leerkrachten worden ondersteund door de
intern begeleiders en collega’s om
het onderwijs zo goed mogelijk af te
stemmen op de behoeften van de
kinderen.
De intern begeleiders ondersteunen
de leerkrachten in het onderwijsproces en bij oudergesprekken.
Samen met de leerkracht bekijken
ze hoe er zo goed mogelijk inhoud
gegeven kan worden aan de begeleiding van de kinderen en aan het
invullen van hun onderwijsbehoeften.
Ze volgen ook de doorgaande lijn
van de leerlingen gedurende een
aantal jaren en de ontwikkelingen
van de groep als geheel en zijn tevens
sparringpartners voor de leerkrachten. In plannen zoals het ontwikkelperspectiefplan en het groepsplan
staat omschreven welke extra zorg er
wordt gegeven aan de betreffende
leerling.

15

3.1.4. De godsdienstleraar.
Hij verzorgt de godsdienstlessen
voor de leerlingen van groep 1 tot en
met 8. Hij begeleidt de (niet-moslim)
collega’s en de directie ten aanzien
van de identiteit. Daarnaast is hij
samen met de directeur aanspreekpunt voor ouders en externe instanties betreffende de identiteit. De eindverantwoordelijkheid betreffende
de identiteit ligt bij het bestuur.

3.1.5. De identiteitscommissie.
De school heeft ook een identiteitscommissie die bestaat uit
bestuursleden en teamleden (waaronder de godsdienstleerkracht). De
identiteitscommissie houdt zich
bezig met alle zaken die te maken
hebben met de identiteit. Te denken
valt aan de voorbereiding van de
Islamitische thema’s die schoolbreed
worden aangeboden, activiteiten
rondom de Islamitische feesten, maar
ook of bepaalde acitivteiten/lessen
geschikt zijn voor onze school.
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De organisatie van het onderwijs
3.1.6. Overzicht personeel.

Groep			Maandag

dinsdag		woensdag

donderdag

Vrijdag

Groep 1 /2 A		
Meester Paul
Juf Claire
Juf Claire
Juf Claire
vrij
Groep 1 /2 B		
Juf Sandra
Juf Sandra
Juf Sandra
Juf Sandra
vrij
Groep 1 /2 C		
Juf Lucinda
Juf Lucinda
Juf Lucinda
Juf Kirsten
vrij
Groep 3			
Juf Kelly/
Juf Kelly/
Juf Kelly/
Juf Kelly/
Juf Kelly
			 Malika		Malika		Malika		Malika
Groep 4			
Juf Hassania
Juf Hassania
Juf Harriët
Juf Hassania
Juf Hassania
Schakelklas/		
Juf Harriët
Juf Harriët
Geen		
Juf Harriët
Juf Harriët
Halve dag		ochtend		middag				ochtend		ochtend
Groep 5			
Juf Vivianne
Juf Vivianne/
Juf Vivianne/
Juf Vivianne/
Juf Vivianne
			Inge		Inge		Inge
Groep 6			
Juf Joyce
Meester Nico
Meester Nico
Meester Nico
Juf Joyce
Groep 7			
Meester Paul
Meester Paul
Meester Paul
Meester Paul
Meester Paul
Groep 8			
Juf Bianca/
Juf Bianca/
Juf Joyce/
Juf Bianca
Juf Bianca
			Lotte		Lotte		Lotte
Onderwijsass.		
Juf Ilham
Juf Ilham
Juf Ilham		
IB			
Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn Vrij		
Meester Martijn
IB			
Meester Peter
Vrij		
Meester Peter
Vrij		
Meester Peter
Godsdienstleraar		
Meester 		
Meester 		
Meester 		
Meester 		
Vrij
			 Mohammed
Mohammed
Mohammed
Mohammed
(halve dag) 						(halve dag)
Directeur-bestuurder
Abdelghanie
Abdelghanie
Abdelghanie
Abdelghanie
Abdelghanie
Secretariaat		Safiyyah		Safiyyah		Safiyyah		Safiyyah		Safiyyah

Extra informatie:
Juf Malika, juf Inge en juf Lotte komen later in het jaar terug van zwangerschaps/ ouderschapsverlof.

3.1.7. Vervanging van leerkrachten.
We streven er naar om de continuïteit van het onderwijs
te waarborgen. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt de klas waargenomen door een vervanger/
vervangster. We streven er naar de kinderen niet naar
huis te sturen. Is er geen mogelijkheid een vervanger te
krijgen, dan wordt het probleem intern geregeld door
bijvoorbeeld plaatsing bij een andere groep of door
flexibiliteit van parttime leerkrachten.

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021

Heel soms ontkomen we er niet aan om de leerlingen
van een groep een dag thuis te laten. De ouders worden
hierover tijdig geïnformeerd
We realiseren ons dat het voor veel kinderen heel vervelend is als er regelmatig wisselingen plaats vinden. Wij
vragen begrip voor deze situatie.

16

3.2 Betrokkenen op de werkvloer.

De hulpouder.

3.2.1. Administratief medewerkster.

Heel veel ouders willen de school en met name de
eigen leerkracht van hun kind(eren) helpen. Daar zijn
we heel erg blij mee. Het is aan de leerkracht en directie
om te bepalen bij welke werkzaamheden zij de ouders
kunnen inzetten.
Steeds meer ouders worden inmiddels ingezet. Dat kan
op allerlei taken zijn: leerlingen helpen met lezen, uitzoeken van lesmateriaal dat door elkaar ligt, meegaan op
excursie, boeken uitzoeken, decor schilderen voor een
feest, etc.

Op onze school is een ouder vrijwillig als administratief
medewerkster aan de school verbonden. Zij verzorgt
ondersteunende werkzaamheden voor het gehele team
en staat de mensen aan de telefoon en aan de deur te
woord. Zie overzicht personeel secretariaat.

3.2.2. De conciërge.
Er is een ouder die vrijwillig bij ons werkt en regelmatig
ingeschakeld wordt voor allerlei klussen in en rond de
school.

IBS El Wahda is er trots op dat zoveel ouders zich betrokken opstellen.

3.2.3. Overige betrokkenen.

3.3. Bereikbaarheid.

Geen dienstverband maar wel inzetbaar als dat nodig is,
zijn een logopediste en een ergotherapeute. Inzet van
deze specialisten gaat altijd in overleg met de ouders.

In het overzicht personeel lieten we u zien wie er op
welke dag in principe aanwezig is. We zijn vanaf 08.00
uur in de ochtend aanwezig en na schooltijd zijn we
via het schoolnummer meestal nog tenminste een uur
bereikbaar.

De logopediste.
Zij kan stoornissen of achterstanden op het gebied van
spraak, taal, stem en gehoor behandelen. Vanwege haar
leesspecialisatie kan ze ook leerlingen op het gebied
van lezen behandelen.

Op vrijdagmiddag is er geen school en zullen we na 13.00
uur niet meer telefonisch bereikbaar zijn. Wel kunt u een
voicemailbericht achterlaten of een mail sturen.

De stagiaire.
De stagiaire krijgt de mogelijkheid aangeboden om aan
zijn of haar eigen ontwikkeling te werken. De stagiaires
komen van scholen in de nabije omgeving.

De vrijwilliger.
IBS El Wahda krijgt regelmatig het verzoek van buitenstaanders of men vrijwilligerswerk kan komen verrichten. Als de school passende werkzaamheden heeft, die
bijdragen aan goed onderwijs, dan zullen we aan een
dergelijk verzoek tegemoetkomen. Dit is afhankelijk van
afspraken en vergaderingen.
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Hieronder alle personeelsleden op alfabetische volgorde van de voornaam.
Abdelghani Aitalla
Mw. Bianca Albano
Mw. Claire Vranken
Mw. Harriët Bezemer
Mw. Hassania Ammi
Mw. Ilham Hasnaoui
Mw. Inge Haenraets
Mw. Joyce Janssen
Mw Kelly Schroijen
Mw. Kirsten Laumen
Mw. Lotte Berendsen
Mw. Lucinda Ploeger
Mw. Malika El Kebir
Dhr. Martijn Waaifoort
Dhr. Mohamed Aitalla
Dhr. Nico Hanssen
Dhr. Paul Gielen		
Dhr. Paul Kusters		
Dhr. Peter Meurs		
Mw. Safiyyah van
Oudheusden
Mw. Sandra Gorissen
Mw. Vivianne van Elburg

directie@elwahda.nl
b.albano@elwahda.nl
c.vranken@elwahda.nl
h.bezemer@elwahda.nl
h.ammi@elwahda.nl
i.hasnaoui@elwahda.nl
i.haenraets@elwahda.nl
j.janssen@elwahda.nl
k.schroijen@elwahda.nl
k.laumen@elwahda.nl
l.berendsen@elwahda.nl
l.ploeger@elwahda.nl
m.elkebir@elwahda.nl
m.waaifoort@elwahda.nl
m.aitalla@elwahda.nl
n.hanssen@elwahda.nl
p.gielen@elwahda.nl
p.kusters@elwahda.nl
p.meurs@elwahda.nl
secretariaat@elwahda.nl

Directeur-bestuurder
Juf Bianca
Juf Claire
Juf Harriët
Juf Hassania
Juf Ilham
Juf Inge
Juf Joyce
Juf Kelly
Juf Kirsten
Juf Lotte
Juf Lucinda
Juf Malika
Meester Martijn
Meester Mohamed
Meester Nico
Meester Paul
Meester Paul
Meester Peter
Safiyyah

s.gorissen@elwahda.nl Juf Sandra
v.vanelburg@elwahda.nl Juf Vivianne

Indien u contact wilt opnemen met medewerkers van de school kan dat met bovenstaande
e-mailadressen.

Schooltelefoon:
Mailadres:		
Adres:			

045-5716152
directie@elwahda.nl
Voskuilenweg 137,
			6416 AJ Heerlen

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021
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3.4. Schooltijden en leerlingen vrij.
De leerlingen uit de midden- en bovenbouw hebben les van maandag
t/m vrijdag. De leerlingen uit de onderbouw hebben les van maandag
t/m donderdag.

3.4.1. Schooltijden.
Maandag		

08.30 uur -15.00 uur

Dinsdag		

08.30 uur -15.00 uur

Woensdag

08.30 uur -15.00 uur

Donderdag

08.30 uur -15.00 uur

Vrijdag		

08.30 uur -11.30/12.30*

•

Is uw kind ziek, geef dat dan vóór schooltijd,
maar uiterlijk voor negen uur telefonisch door
via ons telefoonnummer 045-5716152 of mailt
u de leerkracht van uw kind(eren). Vanaf 08.00
uur zijn we telefonisch bereikbaar. U kunt ook
een voicemail bericht achterlaten of een mail
sturen naar secretariaat@elwahda.nl.

•

Zonder afmelding zijn we niet alleen ongerust,
maar is er ook sprake van ongeoorloofd
schoolverzuim. Wij melden ongeoorloofd
verzuim bij leerplicht, ook als u in België of 		
Duitsland woont. Ook over telaatkomers gaan
we in overleg met de leerplichtambtenaren.

•

Bij de directeur zijn verlofformulieren te verkrij
gen voor bijzondere omstandigheden.

*Op vrijdag is in de wintertijd tot 11.30 uur en in de zomertijd tot
12.30 uur school.

De bel gaat ’s morgens om 8:25 uur. De leerlingen behoren dan naar binnen te gaan. Uw kind is ongegrond
afwezig als het na 8.30 uur niet in de klas is.
Let op! Indien de coronamaatregelen nog gelden, gaat
de bel om 8.15 uur.
Ochtendpauze					
10.30 - 10.45 uur		
Groep 1 t/m 8:
Middagpauze					
12.30 - 13.00 uur		
Groep 1 t/m 8:

3.4.2. Leerlingen vrij.
Afwijkingen t.o.v. andere scholen zullen er altijd zijn. Denk daarbij vooral aan de studiedagen die op elke school op
andere dagen ingepland worden. Kijk voor het overzicht van de vakanties, vrije dagen en team-studiedagen op Isy voor
het actuele overzicht. Eventuele wijzigingen worden via Isy kenbaar gemaakt.

Studiedagen voor het team
1e studiedag:
2e studiedag:
3e studiedag:
4e studiedag:
5e studiedag:
6e studiedag:
7e studiedag:

7 september 2020
26 oktober 2020
30 november 2020
4 januari 2021
22 februari 2021
15 juli 2021
16 juli 2021

19

ibselwahda

elwahda.nl

045 57 16 152

De organisatie van het onderwijs

De planning voor het komend schooljaar is als volgt:

Vakanties
Herfstvakantie:

17 oktober t/m 25 oktober 2020

1 week

Wintervakantie:

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

2 weken

Voorjaarsvakantie:

13 februari t/m 21 februari 2021

1 week

Meivakantie:

24 april t/m 16 mei 2021

3 weken

Zomervakantie:

17 juli t/m 29 augustus 2021

6 weken

Vrije dagen

Datum

Duur

Vrije vrijdag +maandag

2 & 5 april 2021

2 dagen

Ied-ul-Fitr		

13 mei t/m 15 mei 2021

3 dagen

Vrije maandag

24 mei 2021

1 dag

3.4.3. Hoeveel uur krijgen onze leerlingen gemiddeld?
Groep
1
2
3
4
5
6
7
8
Totaal 		
schoolloopbaan

El Wahda

In de schooltijden wet staat
als minimum:

894
894			3789
3.520uur
1000,5
		
1000,5
240 uur vrij te verdelen
961,5
961,5			3846
3.760uur
961,5
961,5		
		
7.635			
7.520 uur

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021

20

•

•

•

3.5.1. Op vakantie onder schooltijd.

De wettelijke minimumlestijd voor de groepen
1 t/m 8 van 7.520 uur wordt bij El Wahda met
7.635 uur prima gehaald.
Ook de aparte grenzen voor de groepen 1
tot en met 4 en 5 tot en met 8 welke in de 		
wet op het primair onderwijs zijn vastgelegd,
worden gehaald.
De kinderen maken meer uren, maar door de
inspectie worden de godsdienstlessen voor
maximaal 40 uur op jaarbasis geteld als
lestijden. Ook de wassing en het gebed mogen
niet als lestijden worden aangemerkt.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel (naar school als er onderwijs
wordt gegeven) gemaakt worden als uw kind tijdens
de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar
uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan
plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat
schooljaar.
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden
gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en
de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening
te houden:

3.5. Verlof en leerplicht.
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet
bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen
mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een
aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel
mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt
dat uw kind niet naar school kan, moet u dit met de
directie bespreken.

•

•
•

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken 		
van tevoren bij de directeur worden ingediend,
tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mo		
gelijk was.
De verlofperiode mag maximaal 10 schoolda		
gen beslaan;
De verlofperiode mag niet in de eerste twee 		
weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een
gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de
leerling pas later op school kan terugkomen. Het is
van groot belang om dan een doktersverklaring uit
het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de
aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier
voorkomt u mogelijke misverstanden.

21

ibselwahda

elwahda.nl

045 57 16 152

3.5.2. Verlof in geval ‘andere gewichtige omstandigheden’.

3.5.3. Ziekte.
Als uw kind afwezig is door ziekte, moet u dit melden
door de school voor 09.00 uur te bellen of e-mailen. Bij
ziekte heeft uw kind ziekteverlof, dit is een geoorloofd
toegestaan verlof.

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling
liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden
gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

3.5.4. Ongeoorloofd verzuim.
•
•
•

•
•

een verhuizing van het gezin;
het bijwonen van een huwelijk van bloed- of 		
aanverwanten (1 dag);
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 		
(het aantal verlofdagen wordt bepaald in over
leg met de directeur en/of leerplichtambten-		
aar);
overlijden van bloed- of aanverwanten;
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsju		
bileum en het 12,5- 25-, 40-, 50- of 60-jarig 		
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwant
en.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van
de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als
ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan
de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

GEEN ‘GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN’:
•
•

familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in ver		
band met een speciale aanbieding;
•
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan an		
dere boekingsmogelijkheden;
•
een uitnodiging van familie of vrienden om 		
buiten de normale schoolvakantie op vakantie
te gaan;
•
eerder vertrek of latere terugkeer in verband 		
met (verkeers)drukte;
•
verlof voor een kind, omdat andere kinderen
uit het gezin al of nog vrij zijn.

TE LAAT IS OOK ONGEOORLOOFD VERZUIM
Leerlingen moeten op tijd op school zijn. Op tijd wil zeggen om 8:25 uur. Leerlingen die te laat komen storen de les
en missen onderwijstijd.
Heeft u na het lezen van deze uitleg nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente, in Nederland, België of Duitsland.
Voor de gemeenten Parkstad Limburg is dit mevrouw Karin Gehlen-Daemen
(VSV)
Maanplein 88
6412 AZ Heerlen
Tel. 045-5605875

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021

22

Ons onderwijs
4.1. Onderwijsinhoud.
Op El Wahda proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van praktische vaardigheden en het opbouwen van attituden. De vakken
rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen op El Wahda veel nadruk.
Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

Onderwijskundige uitgangspunten

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften
hebben onze bijzondere aandacht.

Wij streven naar een onderwijsleersituatie waarbij de
kinderen een continue ontwikkelingsproces op alle
aspecten van de kinderlijke ontwikkeling doorlopen.
Deze aspecten betreffen de verstandelijke, sociale,
emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.
We houden rekening met de eigen geaardheid van de
kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, hun begaafdheid, belangstelling en motivatie.

Voor hen hebben we niet altijd speciale voorzieningen.
We streven na dat zij zo optimaal mogelijk van het
onderwijs kunnen profiteren. Het onderwijs is zodanig
ingericht dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak
van acht aaneensluitende jaren de school doorlopen.
Ons onderwijs legt mede de grondslag voor het volgen
van aansluitend voortgezet onderwijs.
De keuzen t.a.v. de leerstof, werkwijzen, methoden en
ontwikkelingsmaterialen om het onderwijs vorm te
geven, dienen bovengenoemd proces te waarborgen en
in overeenstemming te zijn met de wettelijke plicht om
te voldoen aan de kerndoelen.
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4.1.1. Twee type kerndoelen.
1.

Leergebied overstijgende kerndoelen

Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen en bevorderen van algemene vaardigheden en daarom niet
worden ondergebracht bij een specifiek leergebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool. Ze zijn gegroepeerd rond de volgende thema’s:
•

•

•

2.

Werkhouding
De leerlingen hebben belangstelling voor de 		
wereld om hen heen en ze zijn gemotiveerd 		
deze te onderzoeken.
Werken volgens plan
De leerlingen kunnen een plan opstellen en 		
ernaar handelen.

•

•

•

Gebruik van uiteenlopende leer strategieën
De leerlingen kunnen bij leeractiviteiten 		
uiteenlopende strategieën en vaardigheden 		
gebruiken.

Zelfbeeld
De leerlingen leren met hun eigen mogelijk		
heden en grenzen om te gaan.
Sociaal gedrag
De leerlingen leveren een positieve bijdrage in
een groep.
Nieuwe media
De leerlingen maken verantwoord en
doelbewust gebruik van communicatiemiddel
en waaronder nieuwe media.

Leergebied specifieke kerndoelen

Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op de volgende leergebieden.
- Nederlands
- Rekenen/wiskunde
		

- Oriëntatie op mens en wereld
- Engels				

- Burgerschap
- Kunstzinnige oriëntatie

Bij de uitwerking van de verschillende vak- en vormingsgebieden vermelden we onze methodes.

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021
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4.2. Groep 1 en 2.

4.2.1. Kleuterplein.

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan
het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend.

In groep 1 en 2 creëren we een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen door in te spelen op hun
eindeloze fantasie rondom thema’s uit de methodiek
van Kleuterplein. Begeleid door onze leerkrachten ontdekken de kleuters de wereld om hen heen aan de hand
van herkenbare thema’s, zoals thuis, vakantie, eten,
gezondheid en post. Alle oefeningen sluiten aan op het
thema van dat moment. Ook het klaslokaal wordt hier
zoveel mogelijk op ingericht, bijvoorbeeld door er een
postkantoortje in te plaatsen. In de kleuterbouw wordt
er met verschillende routines gewerkt. Een routine is
een vaste manier om bepaalde activiteiten vorm te
geven. Zo wordt er gewerkt met dagritmekaarten, waarop de kinderen zelf kunnen zien wat er die dag gedaan
wordt. Is er een planbord, waarop de kinderen zelf hun
activiteit kunnen plannen, en wordt de dag op een vaste
manier opgestart.

Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben
de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste
kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die
voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven
in groep 3. In de kleutergroepen wordt gespeeld en
gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op
het schoolplein.

Kleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven,
Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming. Ook voor de leerkracht heeft Kleuterplein alles in huis. Denk aan hulpmiddelen voor
observatie, registratie en ouderbetrokkenheid.

Opbouwende leerlijnen.

Godsdienstige vorming.

Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom hebben alle domeinen in Kleuterplein een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. De
leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling,
daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor
stap ontwikkelen.

El Wahda is een islamitische school. Op onze school
wordt vanaf groep 2 islamitisch Godsdienstonderwijs
gegeven. Deze lessen bevatten de basisinformatie over
het islamitische geloof. In de hogere groepen zijn de
lessen meer diepgaand en uitgebreider van stof. Ook
andere religies worden tijdens deze lessen als levensbeschouwing behandeld.

Ruimte om te kleuteren.
Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen
ontdekken. Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor
met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en
schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.
Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de
voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal.
Ze leren spelenderwijs.
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4.3. Groepen 3 tot en met 8.
4.3.1. Rekenen en wiskunde.
El Wahda gebruikt de methode
Wereld in Getallen.
In de rekenles leren we de kinderen
praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier
waarop kinderen tot een oplossing
komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf
te lezen en te maken. We proberen
kinderen een aantal rekensommen
op een handige manier uit het hoofd
te leren maken. Voor ingewikkelde
bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over
rekenen praat, houd er dan rekening
mee dat het rekenen tegenwoordig
anders aangeleerd wordt dan u van
vroeger gewend bent.

4.3.2. Nederlandse taal.
El Wahda werkt verder met de
methode Taal Actief. Taal is bij uitstek
het instrument om met elkaar in
contact te komen en een boodschap
aan elkaar door te geven of van een
ander te ontvangen. Natuurlijk leren
we de kinderen zo goed mogelijk
spellen (foutloos schrijven), maar
we besteden ook veel aandacht aan
spreken, luisteren naar wat anderen
zeggen en daarop antwoorden. We
leren kinderen om, op correcte wijze,
hun eigen mening onder woorden te
brengen.

De leerkrachten hebben een training
gevolgd met betrekking tot de woordenschatdidactiek. Deze methodiek
is uitgewerkt in de methode LOGO. In
de methode van de kleuters ‘kleuterplein’ zit deze methodiek ook
verwerkt. Voor de groepen 3-4-5-6
zetten we de nieuwe methode LOGO
middenbouw in. Dit wordt dit schooljaar uitgebouwd ook naar de groepen
7 en 8.

Schakelklassen zijn bestemd voor
leerlingen in het primair onderwijs
die te kampen hebben met een
taalachterstand. Het doel is dat deze
leerlingen door intensief taalonderwijs te bieden, vooruitgaan in hun
ontwikkeling, en in staat zijn om het
onderwijs op hun eigen niveau na dit
jaar te kunnen vervolgen. Deze leerlingen mogen 1 jaar langer onderwijs
volgen (zonder kosten, 9 jaar).

Schakelklas.

4.3.3. Schrijven.

Vanaf augustus 2006 realiseren
gemeenten in overleg met de scholen
en hun besturen Schakelklassen. Dit
gebeurt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Ook op
El Wahda zetten we de schakelklas
jaarlijks in om leerlingen een passend
lesaanbod te bieden met betrekking
tot de taalontwikkeling.

Kinderen leren op El Wahda vanaf
groep 3 t/m 5 met een de schrijfmethode, ‘Pennenstreken’. Deze sluit goed
aan bij de leesmethode ‘Veilig Leren
Lezen’. De leerlingen van de groepen
6 t/m 8 schrijven (nog) met de methode ‘Schrijven in de basisschool’. Elk
schooljaar zullen we een volgende
groep deze methode aanbieden.
Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat
leerlingen een duidelijk leesbaar,
verzorgd en vlot handschrift krijgen.

Woordenschat.
In de taalmethode komt het onderdeel woordenschat aan bod. We
merken dat de kinderen van onze
school meer oefening nodig hebben
op het gebied van woordenschat.
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4.3.4. Lezen.

4.3.6. Verkeer.

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren
lezen. Er wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren
Lezen’. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Vanaf
januari wordt gestart met tutorlezen: dat wil zeggen in
kleine groepjes lezen de kinderen dan hardop onder
begeleiding van een tutor van groep 8 of een hulpouder.
We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van
de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt
uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na.

Voor verkeer werkt groep 3 t/m 8 met de methode
‘Klaar…over!’, en bereidt groep 7/8 de leerlingen voor
op het fietsexamen met proefexamens.

4.3.7. Engels.
In groep 7/8 wordt Engels gegeven met de methode
‘Take it Easy’. Een moderne methode met uitgebreide
mogelijkheden op het smartboard. De taal wordt in
een zinvolle, thematische context aangeboden, zowel
visueel als auditief.

In de hogere groepen gaat het lezen door en komt de
nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend
lezen te liggen. Hiervoor worden vanaf groep 4 de
methodes ‘Lezen in Beeld’, ‘Estafette’ en ‘Nieuwsbegrip’
gebruikt.
Op El Wahda leren de kinderen niet alleen technisch en
begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. Op school kunnen leerlingen boeken
lezen uit de klassenbibliotheek en schoolbibliotheek.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen boeken
lenen via “Boek1Boek”.

4.3.8. Studievaardigheden.
Vanaf groep 5 gebruiken we de methode Blits om de
leerlingen diverse studievaardigheden aan te leren
zoals het opzoeken van gegevens, lezen van tabellen en
grafieken.

4.3.9. Expressievakken en lichamelijke oefening.
Ook bij de expressievakken ‘tekenen en handvaardigheid’ streven we op El Wahda kwaliteit na. Het eindproduct is hier minder belangrijk dan het proces; zeker
als het om jongere kinderen gaat. Er worden dramalessen gegeven in projectvorm door Saïda Franken.
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs bijna
dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein
en in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen
gymles.

4.3.5. Wereldoriëntatie.
In groep 3 en 4 wordt gewerkt met ‘Huisje, boompje,
beestje’. Groep 5 t/m 8 gebruikt de methode ‘Natuurlijk’
voor natuuronderwijs. Voor aardrijkskunde wordt in
groep 5 t/m 8 gewerkt met ‘Wereld van verschil’, en voor
geschiedenis met ‘Bij de tijd’. In groep 7 en 8 worden
verder nog extra werkboekjes voor informatieverwerking gebruikt. Dit schooljaar wordt georiënteerd op een
nieuw methode voor wereldoriëntatie.
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4.3.10. Huiswerk.
In groep 1 t/m 3 krijgen de kinderen “huiswerk” op een speelse manier. Het gaat dan voor groep 1 en 2
om ondersteuning in de taal- en rekenontwikkeling en voor groep 3 vooral om de leesontwikkeling. Vanaf
groep 3 krijgen alle kinderen huiswerk mee naar huis. Dit is een serieuze voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. Vaardigheden die met het huiswerk aangeleerd moeten worden zijn:

1.

2.

Eraan wennen om schoolwerk mee naar huis
te nemen en op tijd weer mee naar school te
nemen.
Het leren begrijpen van opdrachten, deze 		
noteren en zelfstandig maken.
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Het netjes houden van boeken en schriften.
Het leren studeren.
Zelfstandigheid bevorderen.

Toelating van kinderen op
onze school
El Wahda volgt de volgende stappen bij aanname van een leerling.
Ten eerste gaan wij ervan uit dat ouders een bewuste keuze maken voor onze school. Dat betekent dat ouders
toestemming geven dat de leerlingen gevormd worden naar de Islamitische identiteit van de school en deelnemen
aan alle lessen en activiteiten.

5.1. De volgorde van stappen bij aanmelding
zijn:
•

•

•

Oriënterend gesprek tussen ouders en school
(in deze de directeur). We noemen dit een
oriëntatiegesprek. Aanmeldformulier wordt 		
ingevuld.
Wanneer er sprake is van een voorschoolse
educatie (zoals een kinderdagverblijf of peuter
speelzaal) wordt toestemming aan ouders
gevraagd contact te hebben met deze organi		
satie om informatie over het kind in te winnen.

Eén tot 2 maanden voordat het kind 4 jaar
wordt, wordt door de school contact opge		
nomen met ouders en wordt een afspraak 		
gemaakt voor de inschrijving. De leerling 		
wordt dan definitief ingeschreven. Er worden
afspraken gemaakt over de startdatum van
het kind en de wendagen (een kind mag
voordat hij/zij 4 jaar wordt 5 dagen komen 		
wennen in de groep).Tevens wordt er nog een
‘dit ben ik’ formulier ingevuld en besproken, 		
dit gesprek gaat over de ontwikkeling van het
kind tot zover.

Vanaf vier weken voor het einde van het schooljaar stromen er geen kinderen meer in. Zij zullen volgend
schooljaar instromen.

Indien niet tot inschrijving wordt overgegaan, is er
sprake van één of meer weigeringsgronden, maar ook
van zorgplicht. De school is niet in staat het onderwijs
te bieden dat past bij de behoefte en mogelijkheden
van de leerling. Er kan sprake zijn van een directe
weigering indien:

Ons zorgprofiel geeft aan welke leerlingen wij op dit
moment de benodigde hulp en begeleiding kunnen
bieden. Hierbij houden we rekening met de grenzen
van onze school:

•

•
•

•

•

De leerling beschikt over een toelaatbaar		
heidsverklaring voor het SBO/SO.
De school niet in staat is om de specifieke zorg
te bieden die het kind nodig heeft.

•
•
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Te zware problematiek voor wat betreft intens
iteit en complexiteit.
Psychiatrische problematiek.
De veiligheid en welbevinden van de leerling,
de andere leerling en het personeel mag niet in
gevaar komen.
De leerling heeft één-op-één begeleiding 		
nodig.
Het onderwijsproces wordt door het gedrag 		
van de leerling voortdurend verstoord.
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Toelating van kinderen op onze school
5.1.1. Inschrijven van zij- instromers.
Bij de afweging om kinderen tussentijds aan te nemen staat het belang van het kind centraal. De school zal bij ieder individu een afweging maken of het verantwoord is om de leerling te onderrichten bij ons op school. Mochten
wij tot de conclusie gekomen zijn, dat de leerling op een andere school binnen ons samenwerkingsverband beter
tot zijn recht komt, zullen wij dit in een gesprek met de ouders aangaan. De volgende overwegingen zullen meegenomen worden in het besluit en worden per jaar bekeken:

•
•
•

Welzijn leerling
Verantwoord leerrendement
Ondersteuningsmogelijkheden

•
•

Expertise binnen het team
Samenstelling en groepsgrootte van de klas.

Bij de aannameprocedure van deze nieuwe leerling vindt een oriënterend gesprek plaats met de ouders. Daarnaast
nemen we altijd contact op met de school van herkomst en ontvangen wij een onderwijskundig rapport van de school
waar het kind vandaan komt. Wij verwachten van ouders een open communicatie over het gedrag en de eventuele resultaten van onderzoeken van de leerling. Op basis van bovenstaande informatie wordt bepaald of uw kind op de korte
en lange termijn bij ons op school plaatsbaar is.

5.2. Passend onderwijs.
Deze afspraken en werkwijze is continu aan verandering onderhevig. Als school blijven we investeren in het
professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer
zelf, in de school, te kunnen doen aan preventieve en
licht curatieve interventies.

Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle
scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort
ook ondersteuning bij. De leerkrachten zullen ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra’s nodig
hebben. Er moeten keuzes gemaakt worden wat betreft
de mogelijkheden in de groep en in de school.
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5.2.1 Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief
mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een
dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs
in Zuid-Limburg:
Regio Parkstad: 		

Brunssum, Beekdaelen (Nuth en

			Onderbanken),
			Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
			Simpelveld en Voerendaal.

Regio Westelijke Mijnstreek:

Beek, Beekdaelen (Schinnen), 		

			Sittard-Geleen en Stein.

Regio Maastricht-Heuvelland:

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,

			

Maastricht, Meerssen, Vaals en 		

			

Valkenburg aan de Geul.

De samenwerkingsverband die voor jullie geldt is Regio Parkstad.

Schoolondersteuningsprofiel.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan
leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het
samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:
•
•

•

Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de 		
groep
Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in 		
de groep

•
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Toelating van kinderen op onze school
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit
doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.
Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet
het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is
een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Gemeentelijke ondersteuning.

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een
ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school.
Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of
vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De
school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij
de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste
aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te
beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op
school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt
dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet.
Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en
persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.

Zorgondersteuning.
De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke
aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze
periode kan met vier weken worden verlengd. Als
de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het
schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een
andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk
daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen
de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders
en de mogelijkheden van scholen.

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige
Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met
ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens
schooltijd.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid
tot speciaal (basis) onderwijs.
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10
weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school
van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch
plaatsen.

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs
nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart
via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor
hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal
(basis)onderwijs.

Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het
samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en
scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd
op de website van de school.

Stapt een leerling over naar een andere school, dan
zorgen de betrokken scholen - in overleg met de
ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het
samenwerkingsverband.
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Informatie samenwerkingsverbanden
Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.
Contactgegevens:

Samenwerkingsverband Parkstad
Adres:		

Nieuw Eyckholt 290E

		

6419 DJ Heerlen

Directeur:		

Doreen Kersemakers

Telefoon:		

085 - 488 12 80

E-mail:		

info-po@swvzl.nl

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:		

Eloystraat 1a

		

6166 XM Geleen

Directeur: 		

Tiny Meijers-Troquet

Telefoon:		

085 - 488 12 80

E-mail:		

t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres:		

Nieuw Eyckholt 290E

		

6419 DJ Heerlen

Directeur:		

Doreen Kersemakers

Telefoon:		

085 - 488 12 80

E-mail:		

info-po@swvzl.nl

De samenwerkingsverband die voor jullie geldt is Regio Parkstad.
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Zorg voor leerlingen
6.1. Het volgen van de ontwikkeling.
Wij proberen alle leerlingen de zorg te geven die zij nodig hebben. Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet
goed verloopt, willen wij die leerling graag helpen. Hiervoor hebben wij binnen de school een systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. Dit systeem is opgezet volgens de richtlijnen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. waartoe onze school behoort.
Om de zorg goed te laten aansluiten op de behoefte van
de leerlingen hanteren we de vijf niveaus van zorg:

Het kan gebeuren dat het rondom leren of gedrag
moeilijk gaat met een leerling op school. Dat het kind
bijvoorbeeld vaak niet goed oplet in de klas. Of minder
goed mee kan in de groep. Zo zijn er meerdere signalen,
welke vaak vragen om extra begeleiding voor het kind.
Gewoon om te kunnen leren wat het kan, of om het
leerplezier te verhogen en te voorkomen dat uw kind
achterloopt op de rest van de groep. In het kader van
passend onderwijs zullen wij leerlingen bij leer- of
gedragsproblemen passende zorg schenken. Die zorg
kan geboden worden in de groep, in de school of zelfs
buiten de school van uw kind.

Signaleren; dit is het moment waarop er een oponthoud in
de ontwikkeling van een leerling (of groep leerlingen) 		
gezien wordt.

2)

Analyseren; in deze fase wordt gekeken waar de oorzaak
van het oponthoud vandaan komt en wat precies het prob
leem is.

3)

Plannen; in deze fase wordt er een plan van aanpak
opgesteld waarin staat hoe en wanneer wij de leerling
gaan proberen te helpen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd
in een groepsplan of individueel handelingsplan.

4)

Uitvoeren; dit is de tijd waarin het plan uitgevoerd wordt
en er dus met de leerling gewerkt wordt.

5)

Evalueren; dit gebeurt nadat het plan uitgevoerd is. Hierin
wordt gekeken of het plan het gewenste resultaat heeft 		
opgeleverd en wat er verder aan gedaan dient te worden.

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021

Algemene zorg in de groep

2.

Speciale zorg in de groep

3.

Speciale zorg na intern onderzoek

4.

Speciale zorg na extern onderzoek

5.

Zeer speciale zorg; bijvoorbeeld in het S(B)O

Bovenstaande is uiteraard een kort overzicht van de
leerlingenzorg. Indien u vragen heeft over ons zorgsysteem kunt u terecht bij de intern begeleider. Zij kan u
informeren over wat er precies bij komt kijken en hoe
alles in zijn werk gaat. Voor alle interne en externe hulp
en onderzoeken overlegt de school met de ouders. In
noodzakelijke gevallen wordt de uiteindelijke beslissing
hieromtrent door de school genomen.

De leerlingenzorg is bij ons op school te verdelen in vijf
fasen:
1)

1.
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6.1.1. Het leerlingvolgsysteem.
El Wahda neemt via een protocol Cito toetsen af in de
groepen 2 t/m 8 om de ontwikkeling goed te volgen.
In de kleutergroepen worden de ontwikkelingen van
de leerlingen gevolgd door middel van onder meer
observatielijsten. De basis van de schoolloopbaan van
een kind wordt gelegd in de onderbouw. Vooral in de
groepen 1 en 2 moet veel zorg besteed worden aan een
professionele begeleiding van het kind.
De resultaten van de toetsen en observatielijsten
worden besproken met directie, leerkrachten en interne
begeleider. Tijdens de rapportgesprekken worden de
resultaten met de ouders/verzorgers besproken.

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder
te verhogen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de toetsen van CITO. Het systeem
levert waardevolle aanvullende informatie op over
een leerling. Het laat zien hoeveel een leerling in een
bepaalde periode heeft bijgeleerd. Op het rapport kunt
u dat niet zien. Een zeven in november en een zeven in
maart zeggen niets over de feitelijke vooruitgang. De
toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij de
meeste scholen in Nederland. Daardoor is het mogelijk
de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. In alle hogere groepen worden
ook taal- en rekentoetsen afgenomen die behoren bij de
lesmethoden om de ontwikkelingen van de leerlingen
te volgen.

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van
leerlingen die extra hulp nodig hebben. Niet alleen
op leergebied, maar ook in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Als we weten waar het precies aan ligt,
dan kunnen we bepalen welke gerichte hulp we moeten
bieden.

6.1.2. De Werkwijze.
Het LOVS werkt, zowel voor de leerling als voor de school, volgens het principe signaleren,
analyseren en handelen. De leerlingresultaten verwerken we tot groepsoverzichten en
individuele schoolrapporten.

Signaleren:
We starten met het afnemen en nakijken van de toetsen.
De resultaten daarvan verwerken we tot leerlingrapporten.
Analyseren:
Met speciale analyseformulieren, diagnostische procedures of aanvullende toetsen kunnen we vaststellen op
welk vlak eventuele uitdagingen liggen.
Handelen:
Als we weten waar het precies aan ligt, dan kunnen we
bepalen welke gerichte hulp we moeten bieden.
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Zorg voor leerlingen
Dit leerlingvolgsysteem van Cito richt zich op de volgende leergebieden: taal (woordenschat), technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Verschillen tussen een CITO- en methodetoets.

Verschil in resultaat tussen methode- en
Cito-toetsen

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een Cito-toets
en een methodetoets:

Er kan een verschil bestaan in het resultaat tussen de
Cito- en methodetoetsen. Het verschil in resultaat kan
van alles betekenen. Een groot verschil is voor de leerkracht reden om nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door de antwoorden te bekijken of in gesprek te
gaan met de leerling. Tevens kan de uitslag vergeleken
worden met eerdere toetsen, omdat er misschien
sprake is van een incident. Verschillen kunnen ook ontstaan doordat Cito-toetsen opgaven bevatten op een
lager en hoger niveau dan het onderwijsaanbod van de
afgelopen periode. Hierdoor kunnen de prestaties van
de leerlingen, die meer dan wel minder moeite hebben
op een bepaald vakgebied, in kaart gebracht worden.
Een Cito-toets bevraagt per definitie meer en andere
leerstof dan in de lessen wordt aangeboden door de
leerkracht of de methode en doet hierdoor meer beroep
op het inzicht van de leerling. Verschillen in resultaten
zijn kortom goed mogelijk.

1.

De Cito-toetsen meten een vaardigheid als geheel, een

methodetoets meet (onderdelen van) vaardigheden die net aan
bod zijn geweest. Methodetoetsen zijn veelal beheersingstoetsen.
Cito-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. Een Cito-toets bevat opgaven
van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven
passend bij de groep waarin de leerlingen zitten, maar ook opgaven
die beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Zo komen verschillen
tussen leerlingen naar voren en wordt ook duidelijk welke leerlingen
wat extra’s aankunnen.

2.

Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd, een methodetoets

heeft doorgaans geen landelijke vergelijkingsnorm. Bij een methodetoets formuleert de methode zelf haar richtlijnen, bijvoorbeeld
dat de beheersing voldoende is als acht van de tien vragen goed zijn
gemaakt. De Cito-toetsen worden voor de uitgave bij een grote representatieve groep leerlingen afgenomen om zo de landelijke verdeling
van de scores vast te stellen. De toetsuitslagen geven een beeld hoe
een leerling scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. De mogelijke
uitstroom naar het voortgezet onderwijs kan hierdoor mede bepaald
worden.
3.

De methodetoets helpt de leerkracht en de leerling om

in te schatten welke aangeboden kennis en vaardigheid wel of niet
beheerst wordt. De methodetoets toetst alle onderdelen van het
onderwijsprogramma en geeft een beeld waar nog extra instructie/
oefening of uitdaging nodig is.
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6.2. Extra zorg in de groep.

6.3. Extra zorg in de school.

Bij (ervaren) ontwikkelingsstagnatie zal de leerkracht
uiteraard zorgbewust met uw kind praten en goed naar
hem/haar luisteren. Uw kind kan dan bijvoorbeeld
speciale leerstof en taken uitzoeken en apart huiswerk
mee krijgen. Soms schakelt de leerkracht hulp in van
andere leraren. Dat alles om uw kind met plezier en
goed te laten functioneren. De groepsleerkracht kan
altijd te rade gaan bij de intern begeleider (IB’er) van de
school. De IB’er is gespecialiseerd in het opstellen van
hulpprogramma’s voor leerlingen. Onze IB’ er bewaakt
ook het traject van zorgverlening dat de school in het
samenwerkingsverband in onze regio hanteert.
Als de groepsleerkracht, de IB’er en de collega-leerkrachten op school het raadzaam achten deskundig advies in te winnen bij een externe deskundige dan wordt
uw kind op een spreekuur ingebracht. Dat gebeurt
altijd in samenspraak met u. Als school informeren wij
u graag als uw kind extra aandacht krijgt of vraagt. Maar
omgekeerd vernemen wij ook graag van u wanneer er
zaken zijn die het functioneren van uw kind op school
kunnen beïnvloeden. Aandacht voor het leren en de
opvoeding van uw kind komt immers van twee kanten:
ouders en groepsleerkracht. Van die wederzijdse aandacht profiteert uw kind.

Minimaal twee keer per jaar bespreekt iedere leerkracht
de ontwikkeling van zijn groep met de IB-er. Deze besprekingen heten leerlingbesprekingen en vinden plaats
in maart en in mei/juni, steeds na de Cito-toetsrondes.
Tussentijds worden leerlingen die extra aandacht vragen regelmatig tussen de leerkracht en de ib-er besproken.
Men kan het voorstel doen dat uw kind extra intensieve begeleiding krijgt. Bijvoorbeeld van een aparte
leerkracht of een specialist. Dit wordt, in overleg met
u, in het spreekuur afgewogen. Soms wil de school een
psycholoog of een orthopedagoog inschakelen voor
verder onderzoek, of men vindt het wenselijk om een
plan op te stellen. Daarin staan alle extra activiteiten
en de gemaakte afspraken over een leerling vermeld.
Ook over de uitslag van zo’n leerlingbespreking wordt
u geïnformeerd. Bij testen of bij onderzoek van uw kind
heeft de school uw toestemming nodig. Bij het opstellen van een plan bent u als ouder betrokken. Dan heeft
u namelijk invloed op wat er met uw kind gebeurt. Ook
kunnen er afspraken gemaakt worden over activiteiten
die u thuis kunt ondernemen met uw kind.
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6.3.1. Logopedie.

6.3.2 Ergotherapie.

Onze school wordt regelmatig bezocht door een logopediste. Haar taak is het opsporen, voorkomen en behandelen van stoornissen of achterstand op het gebied
van spraak, taal, stem en gehoor.
Het vroegtijdig opsporen gebeurt door middel van
een screening bij alle kleuters van hetzelfde geboortejaar/schooljaar, nadat ze 5 jaar zijn geworden. Verder
worden leerlingen uit andere groepen bekeken, indien
deze door de leerkracht, ouders of school¬arts worden
aangemeld. Behandeling dient zoveel mogelijk buiten
de schooltijden om plaats te vinden.

Onze school wordt regelmatig bezocht door een ergotherapeut. Haar taak is kinderen screenen en behandelen op het gebied van fijne en grove motoriek en
concentratie. Als volgens de groepsleerkracht een kind
in aanmerking komt voor screening door de ergotherapeute, kan deze na toestemming van de ouders op
school plaats vinden.
Deze screening houdt in dat het kind deelneemt aan
een test waarbij vaardigheden op het gebied van de fijne en grove motoriek in kaart gebracht worden. Verder
wordt er ook gekeken naar hoe goed het kind zich kan
concentreren.

Indien intensieve behandeling noodzakelijk is, worden
de kinderen verwezen naar een vrijgevestigd logopedist.

Het traject verloopt eigenlijk zoals bij logopedie: screening op school, eventuele brief voor de huisarts waarvan
u een verwijsbrief krijgt en tenslotte de behandeling
zoveel mogelijk buiten de schooltijden om, waarna uw
zorgverzekering de behandelingen betaalt. De ergotherapeute die aan onze school is verbonden is Nathalie Raaijmakers. Contact met haar is mogelijk via een
afspraak op school.

Rachel Vrolings is de logopediste die aan onze school
verbonden is.
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6.4 Extra zorg buiten de school.
Gezondheidsonderzoek.

Enkele kinderen hebben leer- of gedragsproblemen die
vrij ernstig zijn. Niet elke school kan zo’n leerling goed
aangepast onderwijs geven. Men zoekt dan, samen met
de ouders, de beste ‘bovenschoolse’ begeleiding. Het
gaat er dan om een beter toegeruste school te vinden.

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond
de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere
onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg, kijkt men ook nu bijvoorbeeld naar
groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ
eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen
voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg
nodig heeft, kijken ze samen met u wat daarvoor nodig
is. Ze werken hierin nauw samen met de school en
andere organisaties rondom de jeugd.
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de
JGZ in uw gemeente of op school.

6.4.1 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg.
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid
Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Zij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien
en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij hen
terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school
en met andere organisaties rondom de jeugd.

Uw informatie is erg belangrijk.
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te
weten of er dingen zijn waar ze extra op moeten letten,
vragen ze u om van tevoren een vragenlijst in te vullen.
Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan ze zorgvuldig om met alle gegevens van
u en uw kind.

Inentingen.
DTP/BMR-vaccinatie:			
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt
het de laatste twee 			
inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en
					
BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een
					aparte oproep.
HPV-vaccinatie:				
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden
					bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhal					skanker.
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14
					
worden, een vaccinatie tegen meningokokken,
					typen A,C,W en Y aangeboden.
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Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd.

Vragen of zorgen?

De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg zullen zoveel mogelijk doorgaan, maar vaak
wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel
van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan
op school of op een JGZ locatie wordt er rekening
gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die
door het RIVM worden gehanteerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel school als
ouder hierover geïnformeerd.
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons
terecht, zie daarvoor ook de contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te
stellen via de website en chatmogelijkheden van www.
jouwggd.nl en https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl.

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van
uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere
problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op
met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we
eraan kunnen doen.

Contact
Team JGZ Heerlen
E: InfoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl
T: 088-8805032
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft
of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het
heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht
en kan het beste in een huiselijke omgeving worden
opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen
zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel
gewoon meedoen in de groep.

Mijn Kinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met Mijn
Kinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u
zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In Mijn Kinddossier kunt u als ouder op elk gewenst
moment:
•
Groeidiagrammen en het vaccinatieschema 		
inzien
•
Het gegeven advies nalezen
•
Betrouwbare opvoedinformatie lezen
•
De mijlpalen van uw kind bijhouden in een per
soonlijk dagboekje

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen
verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen,
omdat dan het risico voor de andere kinderen en
beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is.
Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege
het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering”
genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een
infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De
school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind
wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden.
Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere
kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een
andere manier te voorkomen is. Daarnaast is melden
belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met
de GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door
andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de
GGD een uitbraakonderzoek te starten.

Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms
krijgen.
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Vragen?

Soms is dat niet genoeg. U maakt zich bijvoorbeeld
zorgen omdat uw kind zich niet aan uw regels houdt,
zich thuis agressief gedraagt of niet kan meekomen op
school. Daarbij kunnen een echtscheiding, een alleenstaand ouderschap of andere gezinsomstandigheden
de opvoeding nog bemoeilijken. Als er dus meer nodig
is om problemen op te lossen dan kunt u terecht bij
Bureau Jeugdzorg. U meldt uzelf aan met uw kind bij
Bureau Jeugdzorg om hulp te vragen.

Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact
op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid
Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.0016.30 u) of infosim@ggdzl.nl.

6.4.2 Bureau jeugdzorg
Wanneer kunt u terecht bij Bureau Jeugdzorg?
Elk kind heeft recht om gezond en evenwichtig op te
groeien. Als ouder/verzorger heeft u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding. School of de
huisarts kunnen u helpen wanneer het opvoeden
problemen geeft.

Hoe neemt u contact op met Bureau Jeugdzorg?
Als u hulp nodig heeft voor uw kind dan kunt u Bureau
Jeugdzorg bellen, e-mailen of schrijven. U kunt ook
gewoon langskomen voor een gesprek. Ook anderen
kunnen contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Dat
kan iedereen zijn die zorgen heeft rondom een kind of
jeugdige. Bureau Jeugdzorg geeft degene die contact
opneemt advies over hoe hij of het kind of de jeugdige
het beste kan helpen.

Bureau Jeugdzorg Parkstad, locatie Heerlen
•
Bezoek- en postadres:		
Kloosterweg 26, 6412 CN Heerlen
•
Telefoon: 			088-0072900
•
E-mailadres: 			heerlen@bjzlimburg.nl
Bureau Jeugdzorg Parkstad, locatie Kerkrade
•
Bezoekadres:			Kosterbeemden 45
•
Postadres:			
Postbus 104, 6461 EA Kerkrade
•
Telefoon:			088-0072900
•

E-mailadres: 			kerkrade@bjzlimburg.nl

Bureau Jeugdzorg regio Westelijke Mijnstreek, locatie Sittard
•
Bezoek- en postadres:		
Rijksweg 100, 6135 KD Sittard
•
Telefoon:			088-0072940
•
E-mailadres: 			sittard@bjzlimburg.nl
Op werkdagen kunt u van 8.30-12.30 uur zonder afspraak langskomen voor een gesprek.
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6.4.4. Jens.
JENS staat voor Jong en Sterk. Het
is een organisatie die vanaf 1 januari 2019 preventieve en ambulante
jeugdhulp biedt in de gemeenten
Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.
JENS wil dat kinderen en jongeren
sterk opgroeien en meedoen in hun
eigen omgeving. Daarvoor organiseert JENS allerlei activiteiten in
de buurt. Zoals leuke bezigheden
na school óf leerzame activiteiten,
maar ook ontmoetingsgroepen voor
ouders. Deze activiteiten zijn vrij
toegankelijk.
Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld
omdat kinderen en jongeren moeite
hebben met denken of er sprake is
van verdriet, boosheid of angst. Of bij
teveel gamen. Dan biedt JENS begeleiding en behandeling. Dit doen ze
zoveel mogelijk in de eigen omgeving
én samen met het kind, de ouders,
school en de buurt.
Wilt u meer informatie of aanmelden
voor JENS, kijk op de site:
https://www.jenshelpt.nl
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6.4.5. Vroeg Samenwerken in
Parkstad Limburg (VIP)
Onze school is aangesloten bij Vroeg
samenwerken in Parkstad Limburg
(VIP).
Soms ondervindt een kind of jongere
problemen tijdens het opgroeien.
Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij
de hulp van dit kind. Het is belangrijk
dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp
op elkaar afgestemd worden. Om dit
voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad
Limburg (VIP). De VIP houdt bij of
meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En
maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in
contact te komen om zo de geboden
hulp op elkaar af te stemmen. Deze
afstemming tussen organisaties
betekent betere en efficiëntere hulp
voor de kinderen of jongeren en hun
ouders. Dankzij de VIP worden deze
kinderen en jongeren met problemen
beter gesignaleerd, gevolgd en daar
waar nodig ondersteund.
De school is verplicht een melding te
doen als uw zoon of dochter voldoet
aan de meldcriteria. Dit houdt in dat
de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind in de VIP worden
opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld.
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6.4.6. Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Bestuur en school onderschrijven,
zoals de overheid ook eist, de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Als wij een vermoeden
hebben dat een leerling mogelijk
slachtoffer is van huiselijk geweld of
kindermishandeling, dan handelen
wij zoals staat beschreven in deze
landelijke Meldcode.
Er zijn twee aandachtsfunctionarissen opgeleid en een stappenplan
voor El Wahda vastgesteld. Voor meer
informatie verwijzen we naar:
www.meldcode.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkitmeldcode.

6.5. Beleid overgang naar de volgende groep.

Vervroegde overgang van groep 2 naar groep
3.

Over het algemeen duurt de basisschoolperiode voor
een leerling acht jaar. Met betrekking tot de overgang
naar de volgende groep hanteren we de richtlijnen zoals
ze zijn vastgelegd in het protocol ‘Overgang op Islamitische basisschool El Wahda’.

Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun
leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dit al in groep 1. De leerkracht kan dan in overleg met de ouders beslissen dat
een leerling eerder met groep 2 mee gaat draaien om
hem/haar de ontwikkelingskansen te geven waar het
kind aan toe is. Dit wil niet zeggen dat de leerling dan
ook meegaat naar groep 3. Als een kind ook in groep
2 op alle vlakken goed presteert, kan het wel eens
voorkomen dat een leerling gezien zijn leeftijd vervroegd naar groep 3 gaat. Dit zijn echter uitzonderingen.
Om deze beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht
naar de volgende aspecten:

6.5.1. Overgang van groep 2 naar groep 3.
De verlengde kleuterperiode.
Bij de leerlingen in groep 2 stellen we ons de vraag of de
doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij
een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep
2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties
dat ze nog niet toe zijn aan groep 3 en er geen doorgaande lijn gegarandeerd kan worden.
Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat we
de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer
overwogen nemen.
Het serieus nemen van een overgangsbeslissing begint
bij ons in januari van groep 2. We hebben het kind
gevolgd met onze observatielijsten en nemen de Cito
toetsen af. Mochten er op grond van deze observaties
en toetsen twijfels ontstaan dan worden ouders daarvan op de hoogte gesteld tijdens een gesprek op school.
Tevens hebben wij dan ook al een eerste oudergesprek
gehad in november waarin vaak ook al onze zorgen
worden uitgesproken en soms zijn deze zorgen ook in
het laatste gesprek van groep 1 uitgesproken.
Als uit de observatiegegevens en de Cito toetsen blijkt
dat een kind nog onvoldoende bagage heeft spreken wij
dan onze twijfels uit of het kind met ingang van het volgend schooljaar wel in groep 3 kan starten. We spreken
dan van verlengen van de kleuterperiode.

•
•
•
•
•
•
•

Taak/werkhouding
Sociaal-/emotionele ontwikkeling
Spelontwikkeling
Taal-/denkontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Rekenontwikkeling
Belangstelling en motivatie

Over het algemeen geldt dat de leerlingen bij wie
overwogen wordt om vroegtijdig naar groep 3 te gaan
een duidelijk voorsprong dienen te hebben op leeftijdsgenoten, de einddoelen van groep 2 behaald hebben
en gedurende langere periode een voorsprong behouden. Dit omdat er bij veel kinderen in de kleuterleeftijd
sprake is van ontwikkelingsvoorsprongen die later weer
minder kunnen zijn.
Er blijft sprake van uitzonderingen omdat in groep 2 veel
aandacht geschonken wordt aan de brede ontwikkeling
van de kinderen en in groep 3 meer aandacht is voor het
cognitieve aspect. Dit is iets waar kinderen wel aan toe
moeten zijn. In geval van vroegtijdig naar groep 3 gaan
beslist de leerkracht in overleg met de intern begeleider
en de ouders.
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6.5.2. Zittenblijven

6.6. Oudergesprekken.

Het begrip zittenblijven is binnen het onderwijs vaak
een beladen begrip. Niemand blijft graag zitten en zeker
kinderen niet. Echter, helemaal uitgesloten is het niet.
In uitzonderlijke gevallen kan het de voorkeur hebben
boven andere maatregelen. Hierbij kijken we naar de
persoonlijke ontwikkeling van elke leerling met zijn
specifieke capaciteiten. We bekijken de leerling in zijn
geheel. Als we een leerling laten zitten, dan verwachten
we daar een positief effect van. Het moet een meerwaarde hebben voor de leerling en zijn ontwikkeling.
Een leerling blijft niet zitten als het op één gebied onvoldoende resultaten behaalt. Als een leerling op meerdere
gebieden (resultaten, werkhouding, zelfstandigheid
enz.) lager scoort dan wij gezien de aanwezige capaciteiten verwachten, kan de leerkracht na overleg met
de Intern Begeleider besluiten de leerling een jaar te
laten doubleren, zodat de prestaties verbeterd kunnen
worden. Dit heeft het meeste rendement in de onderbouw/middenbouw, omdat hier de basis gelegd wordt
voor de verdere ontwikkeling.
Op incidentele basis kan een kind ook “versneld” door
naar een volgende groep, of een groep ‘overslaan’. Daar
vinden dezelfde zorgvuldige afwegingen plaats en is
er uitgebreid overleg met de ouders. De uiteindelijke
beslissing ligt bij de school.

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders
uitgenodigd voor een startgesprek, waarin ouders
a.d.h.v. een vooraf ingevulde vragenlijst, in een gesprek
met de leerkracht mogen vertellen over hun kind. Dit
gesprek vindt plaats binnen de eerste zes weken na de
zomervakantie. De leerkracht zal dan ook haar/zijn eigen ervaringen met het kind delen met de ouders. Doel
van dit gesprek is te komen tot een beter contact met
de ouders en hoge betrokkenheid van de ouders bij de
ontwikkeling van hun kind.
Dit schooljaar krijgen de kinderen 3 keer per jaar een
rapport mee naar huis. Voor het eerst krijgen de kinderen in november een tussenrapport mee naar huis.
De ouders kunnen de vorderingen van hun kind tot
dan toe zien. Er volgt geen oudergesprek, ouders zijn
altijd welkom hun vragen aan de leerkracht te stellen
tussendoor.
Het tweede rapport krijgen de ouders na de Midden-meting van Cito, in februari. Het derde rapport
komt na de Eind-meting, eind juni begin juli. Bij het
tweede en derde rapport worden alle ouders uitgenodigd op school voor een gesprek over het rapport
met de leerkracht. Indien de tien minuten, die voor dit
gesprek zijn ingeroosterd, te kort zijn om de ontwikkeling van de leerling goed te bespreken wordt een vervolgafspraak gemaakt. Hiervoor kunnen leerkrachten en
ouders het initiatief nemen. Indien er onduidelijkheden
zijn over de ontwikkeling van uw kind, vraag dan altijd
om een vervolgafspraak. Als het nodig is kan de intern
begeleider ook bij het gesprek aansluiten om de zorg
voor de leerling te verhelderen.
Indien het nodig is voor de ontwikkeling van het kind,
kan de leerkracht ook eerder contact opnemen met de
ouders.
Als ouders behoefte hebben aan een gesprek, dan zijn
ze ook altijd welkom. Maak hiervoor telefonisch of per
e-mail een afspraak. Het is niet mogelijk leerkrachten te
spreken tijdens de lestijden.
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6.7. Verslaglegging.

6.7.2. Leerlingdossier.

Van iedere leerling worden gegevens bijgehouden over
de leerling. Zoals leerling-besprekingen, gesprekken
met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen,
toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren.
De gegevens worden in een digitaal dossier van de
leerling bewaard.

De gegevens in het leerlingdossier zijn niet vrij toegankelijk. Op de school zijn ze alleen toegankelijk voor
degene die hier van de Interne Begeleider of directie
toestemming voor heeft gekregen. De gegevens uit het
leerlingdossier worden alleen aan anderen verstrekt
wanneer dat wettelijk verplicht is of wanneer de ouders/
wettelijke vertegenwoordigers van de leerling hiervoor
schriftelijk toestemming hebben gegeven.

6.7.1. Onderwijskundig rapport.

Inzagerecht.

Kinderen die de school (tussentijds) verlaten krijgen een
onderwijskundig rapport mee naar de volgende school.
Daarin staat volgens welke methoden (boeken) er is
gewerkt en wat het kind al kan. Het onderwijskundig
rapport wordt opgestuurd naar de volgende school. De
groepsleerkracht van de nieuwe school kan dan, indien
nodig, een plan van aanpak voor de nieuwe leerling
maken.

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen de gegevens inzien door een afspraak te maken met de intern
begeleider of directie van de school. Wanneer ouders/
wettelijke vertegenwoordigers onjuistheden in de gegevens constateren, kunnen ze de intern begeleider of
directie vragen de gegevens te verbeteren.

Privacy AVG.
Op de school worden verschillende gegevens zoals
schoolgegevens en persoonlijke gegevens in het leerlingdossier verwerkt. Hierbij wordt er gewerkt volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), de Wet op het primair onderwijs en het privacyreglement van onze school. Wij dragen er zorg voor
de technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens van onze leerlingen te beschermen.
Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk voor het verzorgen van onderwijs aan uw kinderen.
De benodigde toestemmingsverklaringen, worden via
Isy ondertekend en kunnen te alle tijde worden herzien.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:
https://www.elwahda.nl/privacy/

Van de leerlingen van groep 8 zorgt de school voor rechtstreekse overdracht van het onderwijskundig rapport
naar de ontvangende school. De ouder(s)/verzorger(s)
krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport.
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6.8. Plaatsing en verwijzing van leerlingen
met specifieke behoeften.

6.9. De overgang van kinderen naar het VO.
Naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs uw kind
gaat, hangt niet alleen af van de prestaties van de leerlingen, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg
van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op El
Wahda het maximale uit iedere leerling te halen en er zo
voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm
van voortgezet onderwijs terechtkomt en die school
met goede resultaten af kan sluiten.

Ondanks alle zorg zijn er ook leerlingen waarvan wij
moeten vaststellen dat zij op een Speciale school voor
Basisonderwijs (SBO) of in het Speciaal Onderwijs (SO)
beter geholpen kunnen worden. Wij proberen te bereiken dat het aantal leerlingen dat wij verwijzen naar een
andere school zo klein mogelijk wordt gehouden. Het
kan echter altijd voorkomen dat er bijzondere behoeften bij een leerling zijn. Sinds Passend Onderwijs per 1-82014 dient er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor
het SBO of SO voor de leerling aangevraagd te worden.
Pas als deze TLV afgegeven wordt, kan de betreffende
leerling in het SBO of SO geplaatst worden. Meer hierover leest u in het hoofdstuk over Passend onderwijs.

De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van hun
leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze kunnen naar wens een aantal
scholen bezoeken. In oktober-november wordt er door
de leerkracht een eerste indicatie gegeven met betrekking tot de mogelijkheden van uw kind.

6.8.1. Knooppunt.
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen
aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt
een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt
zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke
toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan
op maat en naar behoefte.
Het knooppunt overleg vindt vijf/zes keer per schooljaar
plaats. Het doel is optimale afstemming van de zorg op
de behoefte van de leerling en de ouders.

Voor ouders en kinderen is er in januari-februari een
algemene informatiebijeenkomst met als onderwerpen
‘de Centrale Eindtoets, het voortgezet onderwijs en de
schoolkeuze’. In februari wordt het definitieve advies
van de school opgesteld en aan u meegedeeld. Dat is
vóór de Centrale Eindtoets.
Aan het begin van elk jaar hebben bijna alle scholen
van voortgezet onderwijs open avonden en open dagen
die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. In maart
moet u uw kind bij een school aanmelden. Ook dat is
nog voor de Centrale Eindtoets.

In eerste instantie wordt er gewerkt aan informatieverstrekking zodat de school beter op de hoogte is van het
zorgaanbod. De bedoeling is dat er laagdrempelig zorg
verleend wordt aan leerlingen en hun ouders waarbij
dat wenselijk is. Hierbij kunt u denken aan opvoedingsondersteuning en spelbegeleiding.
Er worden alleen leerlingen ingebracht waarvan de
ouders hun toestemming hebben gegeven aan de
leerkracht of intern begeleider van de school. Het komt
ook vaker voor dat ouders aansluiten bij dit overleg. Het
kan ook voorkomen dat leerlingen al hulp krijgen van
een instantie en dat deze instantie de leerlingen, met
toestemming van de ouders, inbrengt.
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6.9.1. Belangrijke punten bij de schoolkeuze.

6.9.2. Het voortgezet onderwijs.

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere
afhankelijk van de volgende elementen:

In het gehele voortgezet onderwijs is er veel veranderd.
Het doel van deze aanpassingen is om het onderwijs
beter te laten aansluiten op de vervolgopleidingen
en op de arbeidsmarkt. Een leerling die met succes
een opleiding binnen het voortgezet onderwijs heeft
afgerond, moet in het aansluitende onderwijs goed mee
kunnen komen en natuurlijk ook op de arbeidsmarkt.
Daarom worden leerlingen tegenwoordig breder opgeleid. Niet meer alleen voor een specifiek beroep. Want
beroepen veranderen en werknemers wisselen steeds
vaker van baan.

•

Kind kenmerken,

•

het advies van de school,

•

behaalde resultaten van Cito-volgtoetsen 			
(LOVS) en

•

eventueel een capaciteitenonderzoek.

Advies van de school
Het advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij een
schoolkeuze. Samen met de intern begeleider heeft
de groepsleerkracht goed zicht op de mogelijkheden
waarover een leerling beschikt. Daarbij zijn niet alleen
de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over
de belangstelling van de leerling, de zin in studeren, de
wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan
hobby’s en vrije tijd. Dit advies wordt vormgegeven in
een inlichtingenformulier voor het voortgezet onderwijs. Dit formulier krijgt u ter informatie en ondertekening.
Dit volgens afspraak van het samenwerkingsverband.

In de maatschappij wordt flexibiliteit steeds belangrijker
en blijven veel medewerkers continu bijleren. Een brede
basis is daarvoor noodzakelijk. Het is bovendien de
bedoeling dat leerlingen actiever en zelfstandiger gaan
leren.
Het onderwijs in het voortgezet onderwijs wordt minder
klassikaal, leerlingen zullen vaker zelfstandig of in een
groep opdrachten uitvoeren, net als in vervolgopleidingen en in het werkende leven. Niet elke school heeft,
wat leerwegen en profielen betreft, hetzelfde aanbod.
Om de mogelijkheden voor uw kind open te houden,
is het belangrijk om te weten wat de scholen in uw
omgeving te bieden hebben.

Centrale Eindtoets
Met de Centrale Eindtoets wordt de kennis en het
inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van
taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie.
De bedoeling ervan is onder andere om meer duidelijkheid en zekerheid te krijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is voor uw kind.
Het schooladvies is echter leidend. De Centrale Eindtoets wordt in april afgenomen. Op dat moment zijn de
aanmeldingen al in een afrondingsfase. De uitslag van
de toets delen we u mondeling en schriftelijk mede.
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VWO
HAVO
			
Theoretische leerweg
						
Gemengde leerweg
									
									
									
								
									
6 leerjaren
5 leerjaren
4 leerjaren		

Kaderberoepsgerichte
leerweg

Basisberoeps-		
gerichte
leerweg

Het schema hierboven laat de opbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland zien met de meest
voorkomende leerroutes. De regio bepaalt echter de inkleuring en de keuzemogelijkheden.
Daarom is er een landelijke site is van het VO waarbij alle gegevens te verkrijgen zijn. Ook van onze regio.
Ga naar www.devogids.nl. Het is de site waarin alle informatie voor ouders en schoolverlaters helder en bij elkaar staat,
zodat de overstap naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk voorbereid kan worden door het vergelijken van
informatie. Op de postcode van uw woonadres kunt u met een km-straal aangeven over welke scholen u alle gegevens
wenst te ontvangen.
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Communicatie met ouders
7.1. Samenwerking ouders.
Bij het leer- en vormingsproces van onze leerlingen streven wij een zo optimaal mogelijke samenwerking na tussen
ouders en leerkrachten. Een goed contact en samenwerking tussen school en thuis is erg belangrijk en bevordert
de ontwikkeling van de leerling. Wij nemen ouders dan ook zeer serieus; ze zijn welkom op school, we staan open
voor kritiek, ideeën en meningen. Het is onze taak om op een uiteenlopend gebied zo goed mogelijk voor uw kind
te zorgen.

De (mede)opvoeding van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. U bent en blijft vanzelfsprekend ten alle
tijden eindverantwoordelijk. Enkele richtlijnen t.a.v. de
oudercontacten met school:
•

Indien u vragen of opmerkingen heeft bent 		
u altijd welkom op school. In eerste instantie
bij de groepsleerkracht. Bedenk wel dat de 		
leerkracht les moet geven. Dus voor een uitvo
eriger gesprek kunt u beter een afspraak mak
en. Liever een afspraak te veel dan eentje te 		
weinig.

•
•

7.2. Onze medezeggenschapsraad (MR).
•

•

•

•
•

•

De MR bestaat uit vier leden die door de 		
ouders/het personeel worden gekozen en 		
vergadert ongeveer zes keer per jaar.
Daar waar besluiten genomen worden, heeft
de medezeggenschapsraad instemmings- of 		
adviesrecht.
Ouders en leerkrachten mogen het openbare
gedeelte van de vergaderingen bijwonen. Data
en tijdstippen staan op de kalender; indien 		
er wijzigingen plaatsvinden, leest u deze in de
nieuwsbrieven.
Van de vergaderingen worden notulen ge		
maakt en die zijn op verzoek in te zien.
Ouders kunnen hun meningen kenbaar maken
bij de leden van de OMR, dit is de oudergeled
ing binnen de MR.

•

•

•
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Voor korte boodschappen of informatie kunt u
voor of na schooltijd terecht.
Wij beseffen dat de afstand school-ouders 		
bij onze regioschool groter is dan
bij de buurtschool. Daarom is het heel belan		
grijk dat u weet dat u altijd kunt bellen of 		
e-mailen wanneer er zaken zijn waarover u wilt
praten. We informeren u op diverse manieren
over de school en over uw kind.

Leerkrachten kunnen terecht bij de leden van
de PMR, dit is de personeelsgeleding van de 		
MR.
Aan het eind van het schooljaar wordt door 		
de MR een jaarverslag gemaakt en verspreidt
aan alle ouders en personeelsleden.
Tijdens de eerste vergadering van het school		
jaar worden de voorzitter, de tweede voorzitter
en de secretaris gekozen.
In de MR hebben momenteel zitting:
Namens de ouders: Mevr. K. Poels (voorzitter)
Namens het personeel: Dhr. M. Aitalla en 		
mevr. C. Vranken
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7.3. Onze ouderraad (OR).

7.5. Isy.

De ouderraad houdt zich bezig met het meehelpen van
activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de
organisatie hiervan. De organisatie hiervan vergt veel
tijd. Het is voor het schoolteam een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen. De ouderraad
samen met ouders kunnen hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. De activiteiten zijn:
Offerfeest, Suikerfeest, schoolreisjes, schoolfotograaf,
hoofdluis controle, e.d.

Sinds het schooljaar 2018/2019 is er op initiatief van ons
betrokken team besloten om vanaf nu met de ouders te
communiceren via Isy Schoolinfo. U bent vanaf nu met
Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in
de klas en in en rond de school gebeurt. Ouders/verzorgers informeren is nog nooit zo makkelijk geweest!
Isy informeert namelijk digitaal. Dit bespaart een hoop
tijd en materiaalkosten.
Isy informeert u over de volgende zaken:

7.4. Ouderbijdrage.
·

De schoolagenda

Voor de buitenschoolse activiteiten (overige informatie)
is de (vrijwillige) ouderbijdrage noodzakelijk.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage:

·

De nieuwsbrieven

·

De planning van oudergesprekken

·

Andere informatieve zaken

Groep 1 en 2		

€ 27,50 per kind

Aanmelden via Isy

Groep 3 t/m 8 		

€ 37,50 per kind

We zijn erg blij met de vele ouders die zich hebben
aangemeld. Alle ouders die nog niet zijn aangemeld,
vragen wij dit zo snel mogelijk te doen. U dient zich
eerst te registeren met een persoonlijke registratiecode.
U krijgt deze registratiecode vanuit school. Nadat u zich
heeft geregistreerd kunt u uw wachtwoord zelf wijzigen.
Ook kunt u Isy via uw smartphone bezoeken zonder
elke keer opnieuw uw inloggegevens in te voeren. Meerdere personen kunnen gebruik maken van uw persoonlijke inlogcode. Super handig dus! Heeft u vragen of
hulp nodig bij het inloggen, vraag de leerkracht van uw
kind. Zij helpen u graag verder op weg.

De ouderbijdrage kunt u overmaken voor 28 september
2020 op de bankrekening van de ouderraad. ING-banknummer: NL31 INGB 0657844926 ten name van de
Ouderraad islamitische school Heerlen en omstreken.
Wilt u s.v.p. op het afschrift de groep en naam van uw
kind(eren) vermelden, zodat de ouderraad weet van wie
het geld afkomstig is.
Alle leden van de ouderraad kunnen altijd aangesproken worden voor alles waar u als ouder mee zit. Dit kan
door de leden gewoon direct in de school of op het
schoolplein aan te spreken of door per e-mail/facebook
te benaderen.
Email:

ouderraad@elwahda.nl

Facebook:

https://www.facebook.com/ouderraad.ibselwahda

Schoolgids El Wahda 2020 - 2021

50

De kwaliteit van ons onderwijs
8.1. Kwaliteitszorg.
Het onderwijs op ibs El Wahda is in ontwikkeling. We streven naar kwalitatief goed onderwijs.

Een goede eenduidige definitie van kwaliteit is moeilijk
te geven. Het begrip betekent immers voor iedereen
iets anders. Kwaliteitszorg houdt op onze school onder
meer het volgende in:

We proberen de kwaliteit op een planmatige wijze te
verbeteren:

•

om de kwaliteit te ‘meten’ en om hiaten op te sporen,
bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leerlingen en medewerkers van onze school, teamevaluatie,
klassenbezoeken, functioneringsgesprekken e.d.
•
Kwaliteit bewaken
o
Hiertoe rekenen we het toezien, nalopen en
controleren of onze school daadwerkelijk op koers is
richting gewenste kwaliteit. Dit doen we onder meer
door het voeren van gesprekken, observaties in de
groepen, bestuderen van de resultaten, reflectie op ons
handelen (analyse van gegevens op individueel, groepen schoolniveau).
•
Kwaliteit verbeteren
o
Alle acties die we ondernemen om op een
doeltreffende manier de gewenste kwaliteit te realiseren
staan in het schoolplan. Bijvoorbeeld door aanschaf van
nieuwe methodes en materialen, het volgen van cursussen en teamscholing, ontwikkelen van nieuw beleid,
e.d.
•
Kwaliteit borgen
o
De gerealiseerde kwaliteit borgen we door
goed vast te leggen wat we hebben afgesproken en
door regelmatig samen te evalueren op individueel-,
groeps- en schoolniveau.

•

•

•

•

•
o

We hebben oog voor de samenhang tussen 		
het geven van onderwijs, de schoolcondities
en de zorg voor kwaliteit.
We benadrukken het verband tussen de leer		
resultaten en de gehele schoolorganisatie:
leerlingen kunnen zich pas echt goed ontwikkelen als de school als geheel zich ook ontwik
kelt.
Kwaliteitszorg zien we als een voortdurend 		
proces waar we continu mee bezig zijn. Het is
nooit af.
Kwaliteitszorg omvat meer dan alleen de
periode op onze school. Ook volgen we de
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door 		
middel van contacten met deze scholen krijgen
we informatie over de ontwikkeling van ‘onze’
leerlingen als ze onze school hebben verlaten.
Kwaliteitszorg beoogt ook een goede af		
gestemde samenwerking met zorginstanties 		
buiten het onderwijs.
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We gebruiken velerlei onderzoeksmiddelen
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De kwaliteit van ons onderwijs
8.2. Kwaliteitsverbetering.
Kwaliteitsverbetering door goede methoden

Op een aantal manieren werkt El Wahda aan verdere
kwaliteitsverbetering:
•
Werken met bekwaam personeel,
•
Goede methoden,
•
Het consequent volgen van de resultaten van
de leerlingen via het leerlingvolgsysteem
•
Goede ict voorzieningen en middelen

In onze school geven we les met behulp van moderne
lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander
materiaal stellen we ons de vraag: Kunnen kinderen
goed leren met behulp van deze methoden? Ziet het
materiaal er aantrekkelijk uit? Past het bij de identiteit
van de school? Past het bij ons onderwijs en onze visie?
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en
kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide
groepen voldoende leerstof in de methode zit.

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt,
zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind
toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de
lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van
El Wahda werken niet op eigen houtje, maar besteden
veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs.
Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom
zijn er elk schooljaar studiedagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten
nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen
verrichten.
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Kwaliteitsverbetering door goede ICT-voorzieningen en middelen
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met ons voor
te bereiden op onderwijs dat gericht is op 21-eeuwse
kennis en vaardigheden, zowel bij de leerkrachten als
bij de leerlingen. Goede ICT kennis en voorzieningen
in de school zijn daarbij van groot belang. Inmiddels is
de hele school voorzien van een goed snel netwerk en
is overal in de school goed werkend WIFI-internet. Ook
heeft één van de leerkrachten de opleiding tot ICT-coördinator gevolgd, zodat we een eigen deskundige collega
op school hebben. Voor de leerlingen zijn in het schooljaar 2019-2020 zogeheten devices aangeschaft. De
devices zijn structureel opgenomen in het lesprogramma. Elke dag is een leerling minimaal 15 minuten aan
de beurt om te werken met de digitale software.
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We onderzoeken onze schoolkwaliteit met behulp van diverse instrumenten:
1.

De analyse van de vragenlijsten WMK,

2.

De analyse van de quickscans van WMK

3.

De analyse van de sociaal emotionele ontwikkeling van 		

8.3. Groepsdynamisch Onderwijs.
Om bovengenoemde kwaliteitsverbeteringen structureel vorm te geven, werken we vanaf 2015 vanuit de
methodiek Groepsdynamisch Onderwijs(GDO).

leerlingen
4.

De leerlingresultaten van het onderwijs (schoolzelfevaluatie)

5.

De evaluatie van ons schoolplan / jaarplan

Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf.
Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan
ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus
heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt
en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op
de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is
de kern van het GDO.
GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

Met WMK bepalen we welke thema’s we onderzoeken.
Zo zijn er vragenlijsten met betrekking tot veiligheid,
onderwijskwaliteit en samenwerken met ouders.
Gedurende een schooljaar worden er vragenlijsten
uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten, maakt
het team een QuickScan en het MT de schooldiagnose.
We analyseren de uitslagen en gaan aan de slag met
eventuele aandachtspunten. U kunt de uitslag bekijken
op onze website www.elwahda.nl

•

Door alle instrumenten met elkaar te verbinden, maken
we een meerjarenplanning (schoolplan) en wordt de
koers bepaald die de school opgaat.
In het schoolplan van de school wordt over een periode
van 4 jaar, aangegeven wat de plannen zijn op alle
beleidsterreinen. Hierin wordt de gewenste situatie vastgelegd, zodat dit richting geeft aan het handelen. Het
schoolplan is opgesteld in het begin van het schooljaar
2018-2019 en geldt voor de periode van 2018 tot 2022.
Jaarlijks wordt er ingezet op de plan-do-act-check
cyclus via het jaarplan. Het jaarplan is een concrete
uitwerking aan doelen vanuit het schoolplan. Er wordt
zo gewerkt aan een verhoging van de kwaliteit van het
onderwijs door gericht te werken aan vernieuwingen en
verbeteringen.

•

•

Sociaal Sterke Groep → socialisering van de 		
groepen leerlingen
- Rechtvaardig behandelen van leerlingen
- Iedere leerling hoort bij de groep
- Een prettige omgang tussen leerlingen en rijk
speelgedrag
Full Speed Leren → verhoging motivatie en 		
zelfsturing van alle leerlingen
- Een rustig activerend werkklimaat
- Ieder kind werkt taakgericht (full speed) bij 		
taal en rekenen
- Zelfsturing op maat
- Onderwijs op maat (passend onderwijs)
- Afstemmen op specifieke behoefte van een 		
leerling
Sterk Team → afstemming en samenwerking 		
tussen leerkrachten
- Gemeenschappelijke vormen en routines
- De leerkrachtrollen.

GDO is een integrale, duurzame aanpak om de leerling waardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden.
Daarnaast vormt GDO een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te maken. Concreet zorgt
GDO op onze school voor meer rust, meer motivatie en
werkplezier bij leerlingen en leerkrachten. Ook heeft het
hogere opbrengsten en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.
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Conflictbegeleiders

8.4. Het ontwikkelingsplan.

Vanuit het GDO krijgen kinderen geleerd middels het
driehoekgesprek een ruzie zelf op te lossen. Een kind
is verplicht een melding bij de leerkracht te maken,
wanneer het kind ruzie heeft met een ander kind. De
leerkracht houdt toezicht op het driehoeksgesprek van
de betrokken kinderen en zal waar nodig helpen of een
time-out geven aan een kind. Alle meldingen worden
door de leerkracht genoteerd in het logboek.
De conflictbegeleiders zijn teamleden die erop toezien dat de afspraken van ‘prettig met elkaar omgaan’
worden nageleefd. Voor El Wahda zijn de conflictbegeleiders juffrouw Lotte, meester Peter en meester Martijn.
De conflictbegeleiders hebben als taak kinderen te
helpen met ruziegedrag. Ruziegedrag is terug te zien,
wanneer een leerling 3 keer per week betrokken is
bij een ruzie in het logboekje. De conflictbegeleiders
oefenen met het kind om ander gedrag te laten zien en
maken afspraken met het kind voor de komende week.
Wanneer kinderen zich onrechtvaardig behandeld
voelen, dan zijn de conflictbegeleiders een uitlaatklep.
De conflictbegeleiders luisteren naar het kind en doen
er vervolgens iets mee.
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Het team wil zich de komende jaren verder ontwikkelen
op het gebied van onderwijs, personeel, ICT en management. Aangezien we veel NT2 leerlingen op school
hebben, besteden we extra aandacht aan de taalontwikkeling in alle groepen. Zo werken we met de viertakt van
Verhallen en zijn de onderdelen visueel gemaakt in de
groepen. Op teamniveau zijn we gestart in schooljaar
2019-2020 met een traject om ons NT2 onderwijs te
verbeteren (met woorden in de weer/LOGO).
Doordat er veel nieuwe leerkrachten dit schooljaar voor
de groepen zijn bijgekomen, staan in ons ontwikkelingsplan veel klasbezoeken gepland bij ervaren leerkrachten zodat de afgesproken regels uniform gehanteerd en
geborgd worden.
Ook op ICT gebied hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd. Zo zijn er voor de leerlingen devices aangeschaft
en in de lokalen hangen nu touchscreens. Op deze
manier willen we ervoor zorgen dat leerlingen bekend
zijn met de 21e eeuwse vaardigheden.
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Onderstaande plan geeft aan wat het team van El Wahda in schooljaar 2020-2021 voor ontwikkelpunten heeft.
Fase: V= voorbereiding O= ontwikkeling I=invoering E=evaluatie BS= bijstellen B = borging

onderwerp		
n.a.v.		
Doel 		
fase Acties
			
Onderwijs
		
				
1
Vloeiend Ritmisch
Op schoolniveau
De leerlingen zijn
I Door middel van
Onderwijs bij rekenen
blijft rekenen een
80% van de rekentijd
observatielijsten tijdens
(GDO) onvoldoende
aandachts-gebied.
full-speed aan het
klasbezoeken door
op de metingen. Er
werk.			
nieuwe leerkrachten bij		
gaat nogal lesactiviteit.							ervaren leerkrachten en
										andersom. Evaluatie van
										de klasbezoeken.
2

GDO effectieve 		

Het sociaal emotioneel

De school hanteert

B Klasbezoeken nieuwe

conflicthantering en
sterken van de kinderen. voor iedereen		
leerkrachten bij
socialisering voor		
De nieuwe leerkrachten duidelijke afspraken.
ervaren leerkrachten en
nieuwe leerkrachten
worden geschoold				andersom
				in deze methodiek.
				De routines					Evaluatie van de
				afstemmen en					klasbezoeken.
				eenduidig gebruik.
3

Kleuteronderwijs,
De niveau-verschillen
Het uniform hanteren B Klasbezoeken nieuwe
GDO vloeiend ritmisch
is enorm groot.		
van de kijkwijzer		
leerkrachten bij
kleuteronderwijs.		
Vooral de regels		
van Kleuterplein		
ervaren leerkrachten
				en routines moeten
optimaal laten		 en andersom.			
				herhaaldelijk		ontwikkelen, 		 Evaluatie klasbezoeken
				aandacht krijgen.		door thematisch
							en doelgericht
							aanbod vanuit
							de methode.
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4

NT2 			
Woordenschat blijft
Het vergroten van de I Klasbezoeken nieuwe
Met woorden in de
een aandachtspunt.
woordenschat bij		
leerkrachten bij ervaren
weer/ Logo 3000 		
Een groot deel van
kinderen. 		
leerkrachten en
(viertakt van Verhallen). de kinderen start		
De woordmuur is		
andersom.
				op 4 jarige leeftijd		terug te zien		
				
zonder Nederlands te
in de klassen.		
Studiedagen.
				spreken.
										 Evaluatie klasbezoeken.
5

Meer- en			
Afronden en		
Lkr voeren het
I Het protocol wordt
hoogbegaafdheid.
implementeren		
protocol uit.		
geïmplementeerd in
				
protocol meer- en
Alle afspraken en		
het team onder
				
hoogbegaafdheid.
werkwijzen worden
begeleiding van ib’ers
							in het protocol		 in samenwerking met
							gezet.			 begeleider.
							
							Het verzorgen van
Studiedagen/
							een onderwijsaanTeamvergaderingen.
							bod op maat voor
							meer- en hoog-		 Werkgroep bereidt voor.
							begaafden.
6
Nieuwe WO methode
De huidige methode
Aanschaf nieuwe
V Werkgroep literatuuronder				voldoet niet. Ook		WO methode		 zoek, zichtzendingen
				techniek missen we 				 methodes voorbereiding
				als onderdeel.					 teambijeen-komst
										 uitprobeerfase diverse
										 methodes door
										 teamleden.
7
Identiteit		
Bij nieuwe leerkrachten Het is van belang
				
ontbreekt de kennis
dat door middel		
				
over de islamitische
van vergaderingen
				identiteit.		alle leerkrachten

I

Studiedagen.
Teambijeenkomsten

							weten waar de		 Werkgroep bereidt de
							islamitische
studiedagen en
							projecten overgaan
teambijeenkomsten voor.		
							En hoe ze dat vorm
							moeten geven.
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8
Missie-visie traject
In de eerste helft van het De missie en visie is
I Teamvergadering.
				
schooljaar 2019-2020 is terug te zien in		
				
het missie/visie traject
de dagelijkse praktijk.
Overleg begeleider
				doorlopen. De vertaal-				 met IBérs en directie.
				
slag naar de praktijk is
				nog niet gemaakt. Hier
				zijn ook nog geen
				stappen in genomen.
Personeel
9
Sterk team (GDO)		
Het is heel belangrijk
Het is belangrijk
				
dat alle neuzen 		
dat iedereen de		
				
dezelfde kant op staan
spelregels beheerst
				
en we elkaar kunnen
van de professionele
				
aanspreken op gedrag.
en het zicht heeft
				
Leren van elkaar. 		
op de eigen
							schoolcultuur.

O Collegiale consultatie.
Alle leerkrachten maken
een persoonlijk
ontwikkelings-plan.

10

Training WMK directie
WMK wordt ingezet
Naar aanleiding van BS Een viertal bijeenkomsten
en IBérs. 		
als meetinstrument
de evaluatie van de
met Cees Bos.
				om de kwaliteit te		vragenlijsten van
				bewaken.		WMK zal een analyse
							worden gemaakt en
							gekeken worden wat
							we de komende jaren
							nog kunnen
							verbeteren.
ICT
11
Protocol ICT 		
Afgelopen schooljaar
				
zijn er devices 		
				
aangeschaft. Het is
				
belangrijk dat de 		
				
leerkrachten en de
				leerlingen weten hoe
				ze met devices om
				moeten gaan.

Een protocol voor
V Werkgroep bereidt
leerlingen bij het		
protocol voor
gebruik van devices.
Het werken aan		
Bespreekt dit in
21e eeuwse		
teamvergaderingen/
vaardigheden.		 studiedagen.

Kwaliteitszorg is op onze school een taak voor alle betrokkenen: bestuur, directeur, intern begeleider, leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel, maar ook medezeggenschapsraad en ouderraad. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid.
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Resultaten van het onderwijs
9.1. Onze onderwijsopbrengsten.

Eindresultaten van 2015 – 2018

Na elke meting met de Cito-toetsen, in januari en in
juni, bekijken we de onderwijsopbrengsten. Zijn onze
leerlingen voldoende vooruitgegaan?
In het schooljaar 2019-2020 kunnen we zeggen dat de
opbrengsten bij de meting van januari en juni weer passend zijn geweest bij het niveau van de leerlingen.

Onderstaande tabel geeft een beeld van de schoolscore
(gemiddelde van de leerlingen van groep 8) op de Eindtoets. We kijken naar de schoolscore, die gecorrigeerd
wordt naar leerlingengewicht. Dit leerlingengewicht
is gekoppeld aan de opleiding van de ouders en de
te verwachten extra begeleiding die ze waarschijnlijk
nodig zullen hebben. De schoolscore ligt steeds tussen
de onder- en bovengrens.

Naast de metingen van de Cito-toetsen in alle groepen,
hebben we natuurlijk ook de resultaten van de Centrale
Eindtoets groep 8. In het schooljaar 2019-2020 is er door
de coronacrisis geen eindtoets afgenomen. De leerkracht heeft naar aanleiding van de resultaten uit het
leerlingvolgsysteem met de ouders een gesprek gehad
en met hen het schooladvies besproken.

Schooljaar

Schoolscore

(LG)Ondergrens

Bovengrens

2019-2020			
2018/2019

532,2

531,3

535,7

2017/2018

534,3

531,2

534,9

2016/2017

533,8

530,8

536,7

2015/2016

535,9

532,8

539,0

9.2 Onze uitstroomgegevens van de afgelopen schooljaren
We bekijken niet alleen de schoolscore van de Eindtoets. We analyseren ook of onze leerlingen de referentieniveaus behalen op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De referentieniveaus zijn niveaus
die aangeven of de leerlingen de einddoelen van groep
6 t/m 8 behalen aan het eind van de basisschool. Onze
opbrengst wordt vergeleken met de opbrengsten van
scholen van heel Nederland.

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs gaat, zal van jaar tot
jaar wisselen. Het is afhankelijk van de samenstelling
van groep 8. De groepsgrootte is ook van invloed op het
beeld. Een kleine groep 8, zal een grotere schommeling
laten zien. Hieronder de uitstroomgegevens van de
laatste vijf jaar:

			2016
VWO/HAVO		
40%
VMBO (T en G)		
40%
VMBO (K en B)		
20%
Praktijkonderwijs		 0%
VSO			 0%
Totaal			
100%
Aantal leerlingen		 15

2020
Gemiddeld 2014-2018
31,6 %		
44%
21 %%		
20%
42,1%		
33%
5,3%		 2%
0 %		 1%
100 %		
100%
19		 100

2017
40%
10%
45%
0%
5%
100%
20
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2018
47%
6,5%
40%
6,5%
0%
100%
15

2019
7,7%
30,8%
61,5%
0%
0%
100%
13
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9.3. Opbrengsten WMK vragenlijsten.

9.3.2. Leerlingenvragenlijst.

9.3.1. Oudervragenlijst.

De mening van onze leerlingen vinden wij natuurlijk ook
van groot belang
In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen
door de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 met een
aantal respondenten van 53.
De belangrijkste conclusie is dat onze leerlingen vinden
dat de leraren goed lesgeven en dat ze veel leren van de
leraren.
Waar we wel aandacht aan moeten besteden is aan de
uitstraling van het gebouw en aan de uitstraling in de
klassen. Ook zouden de leerlingen nog meer betrokken
willen worden bij de kwaliteit van het onderwijs.

De mening van ouders/verzorgers over onze school
vinden wij van groot belang. Bij het leer- en vormingsproces van onze leerlingen streven wij een zo
optimaal mogelijke samenwerking na tussen ouders
en leerkrachten. Een goed contact en samenwerking
tussen school en thuis is erg belangrijk en bevordert de
ontwikkeling van de leerling. Wij nemen ouders dan ook
zeer serieus; ze zijn welkom op school, we staan open
voor kritiek, ideeën en meningen. Het is onze taak om
op een uiteenlopend gebied zo goed mogelijk voor uw
kind te zorgen.

9.3.3. Leerkrachtenvragenlijst.
In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen
door de ouders van onze leerlingen met een aantal
respondenten van 99 .
De belangrijkste conclusie is, dat ouders over het algemeen heel tevreden zijn met de school. Er zijn natuurlijk
altijd verbeterpunten en daar gaan we komende periode dan ook hard mee aan de slag. De ouders konden
scoren tussen schaal 1 tot 4

In maart 2019 hebben ook de leerkrachten een vragenlijst ingevuld. Het aantal respondenten was 14. Ook de
leerkrachten waren tevreden over de kwaliteit van het
onderwijs en het pedagogisch handelen van collega’s.
De leerkrachten vonden net als de leerlingen dat de
uitstraling van de leeromgeving en het gebouw en de
klassen wel een actiepunt was. Daarnaast wilde men
een concretere effectieve ondersteuningstructuur

Waar de ouders tevreden over zijn:
•
•
•

9.4. Onderwijsrapport van de inspectie.

De meeste ouders zijn tevreden over de kwal		
iteit van het onderwijs op school
Er is voldoende gevoel van veiligheid
De ouders zijn tevreden over het welbevinden
van hun zoon/dochter op school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat
het onderwijs op een school goed is. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het
onderwijs. Dit vindt plaats op drie niveaus:

Waar ouders vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden:
•
•

Het delen van informatie met ouders zou beter
kunnen
Ook de extra ondersteuning bij specifieke 		
onderwijsbehoeften zou nog nader onder de
loep genomen moeten worden.
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1.

toezicht op individuele scholen;

2.

rapportages over thema’s in het onderwijs;

3.

toezicht op het niveau van het stelsel.
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Toezicht op scholen

Dhr H. Wierks is de contactinspecteur voor ons bestuur
en onze school. Hij is bereikbaar via kantoor Tilburg.
Telefoon 088-669 63 48, tilburg@owinsp.nl. Postbus 88,
5000 AB Tilburg.

De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het primair, voortgezet
en speciaal onderwijs. Ze houdt ook toezicht op de
kwaliteit van opleidingen in het beroepsonderwijs en
de volwasseneneducatie en het stelsel van het hoger
onderwijs. Het toezicht van de inspectie is risicogericht.
Dat wil zeggen: scholen met risico’s, zoals minder goede
leerresultaten, krijgen meer toezicht.

Algemene informatie:
•
•
•

Thema’s in het onderwijs
Daarnaast rapporteert de inspectie over onderwerpen
die schooloverstijgend zijn. Denk bijvoorbeeld aan
taalonderwijs in het primair onderwijs. De rapporten
van deze onderzoeken worden gepubliceerd op hun
website. In het jaarwerkplan beschrijft de inspectie aan
welke thema’s en aandachtspunten ze dat jaar extra
aandacht besteedt.
Toezicht op stelselniveau
In het Onderwijsverslag worden elk jaar de positieve en
negatieve ontwikkelingen in het gehele onderwijsstelsel
beschreven, met aanbevelingen voor verbetering.

•

Afgelopen schooljaar heeft de inspectie een bezoek
gebracht aan onze school. De inspectie was tevreden
over ons onderwijs. De leraren slagen er in om een
positief schoolklimaat voor de leerlingen te realiseren.
Het bestuur biedt het personeel veel mogelijkheden om
extra cursussen te volgen. Ook kan het bestuur nu en in
de nabije toekomst voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Het algemeen bestuur zou de verantwoording
over zijn handelen beter kunnen onderbouwen.
Voor het volledige verslag van de inspectie verwijzen we
naar de site van de inspectie

Andere taken van de onderwijsinspectie zijn:
•
•

•

•

het toezien op de naleving van de wettelijke 		
voorschriften;
het bekend blijven met de toestand van het onder
wijs; dit gebeurt onder andere door bezoeken
aan de scholen; het opstellen van toezichtar		
rangementen en het verstrekken van inspectierap
porten;
het bevorderen van de ontwikkeling van het onder
wijs; dit gebeurt onder andere door overleg met het
bevoegde gezag (schoolbestuur), het schoolteam
en de besturen van gemeente en provincie;
het verrichten van andere wettelijke taken.
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info@owinsp.nl.
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meld
punt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief).
Verder: 0800-5010: De informatie- en advieslijn voor
ouders over onderwijs.

http://onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
IBS El Wahda Brin 24UE
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Overige informatie op
alfabetische volgorde
10.1. BHV.

Museumbezoek

Diverse collega´s hebben een geldig BHV-certificaat
(bedrijfshulpverlening).
Bij voorkomende gevallen weten zij hoe te handelen en
nemen zij de leiding.

Een bezoek aan het museum behoort ook tot één van
de activiteiten van onze leerlingen. Regelmatig brengt
een groep kinderen een bezoek aan het museum. Hier
krijgen ze informatie over de verhouding tussen het
heden en verleden, het hier en daar.

Theater/Schouwburg

Er is in overleg met de plaatselijke brandweer een
ontruimingsplan opgesteld. Minimaal één keer per
jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden, zodat
iedereen weet hoe dat werkt. Deze oefeningen worden
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In elke klassenmap
zit een ontruimingsplan.

Soms brengt een groep kinderen een bezoek aan het
theater of de schouwburg. Via educatieve voorstellingen
verbreden we de kijk van de leerlingen op de samenleving.

10.2.2. Milieu educatie.

10.2. Buitenschoolse activiteiten.

Milieu educatief centrum
Een bezoek aan een der centra voor milieueducatie
staat jaarlijks bij diverse groepen in de jaarplanner. Er
wordt voor een vooraf bekend en voorbereid programma gekozen van bijvoorbeeld Brunssumerheide.

10.2.1. Kunst en cultuur
Kunst en cultuur nemen een belangrijke plaats in op El
Wahda. Vanuit de Koran en de Soennah geven wij vorm
aan het cultuur-educatiebeleid. In het lesaanbod, in
projecten en in buitenlesactiviteiten wordt tijd besteed
aan allerlei kunstuitingen op het gebied van musea,
lezen, toneel en beeldende kunst. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen cognitieve kennis en
vaardigheden opdoen, maar ook hun creatieve kanten
kunnen ontwikkelen. Bovendien komen leerlingen op
deze wijze in aanraking met aspecten van de samenleving, die ze niet altijd vanzelfsprekend op hun pad
vinden.

Kinderboerderij
Af en toe bezoeken de groepen de kinderboerderij in
Heerlen. Zij krijgen daar lessen over verschillende thema’s zoals het maken van kaas, verzorgen van dieren,
etc.

Boswandeling
Een bezoek aan het bos behoort tot één van onze activiteiten. Regelmatig brengen we een bezoek aan het bos
voor een boswandeling.
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10.2.3. Sport en spel.

10.3 Buitenschoolse opvang – BSO.

Voetbaltoernooi / Atletiektoernooi
Als er genoeg belangstelling is om een team in te schrijven, doen we mee met het gemeentelijk schoolvoetbal- en atletiektoernooi. Er wordt dan gespeeld tegen
andere basisscholen uit de gemeente Heerlen.

In het schooljaar 2017- 2018 is op IBS El Wahda Kinderopvang Welterkuil gestart met een BSO na schooltijd. Afhankelijk van de aantal ouders is opvang voor
schooltijd eventueel ook mogelijk. Momenteel is de
opvang mogelijk op dinsdag en donderdag.
Helaas zit sinds 2019-2020 de BSO niet langer meer op
onze locatie omdat er te weinig aanmeldingen waren.
Er zijn minstens 8 aanmeldingen nodig om dit op onze
locatie vorm te geven. Indien u gebruik wil maken voor
de buitenschoolse opvang, kunt u wel bij Wetterkuil
terecht.

Sport- en speldag
Aan het eind van het schooljaar / op de dag van de
Koningsspelen wordt de sport- en speldag gehouden.
Er worden leuke gezamenlijke activiteiten georganiseerd in het kader van sport en spel. Daarbij kunnen
bij de organisatie voor de jongere kinderen, de oudere
leerlingen van onze school als begeleider en leider
ingeschakeld worden.

Het pedagogisch plan van de BSO is met IBS El Wahda
afgestemd. De opvang qua islamitische identiteit sluit
aan op die van onze basisschool. Ouders worden op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Welterkuil, T.
045 - 750 91 10

10.2.4. Bibliotheek.
Af en toe brengt een groep kinderen een bezoek aan de
bibliotheek. Ook krijgen we informatie over nieuw uitgekomen boeken. Sinds 1 augustus 2012 bestellen de kinderen van groep 5 tot en met 8 vanuit school boeken via
het internet. Dit heet: Boek1Boek. De boeken worden
online besteld en door medewerkers van de bibliotheek
op onze school afgeleverd en op een aangegeven tijdstip ook weer opgehaald. We willen ouders verzoeken
zorgvuldig met de boeken om te gaan en het lezen thuis
te stimuleren.

10.4. EHBO.
Binnen het team is er iemand die een EHBO cursus
heeft gevolgd. Gebeurt er op school een ongeluk(je)
dan handelen wij als volgt:
•
Is het niet ernstig, dan behandelt de leerkracht
het kind.
•
Is het ernstiger, dan helpt de EHBO’er en 		
informeren wij ondertussen de ouders. U gaat
dan zelf met uw kind naar de arts of eerste 		
hulp.
•
Is het ernstig, dan gaan wij direct naar de
huisarts of het ziekenhuis en wordt met u
contact opgenomen.

10.2.5. Schoolreisje.
De ouderraad organiseert in samenwerking met het
team jaarlijks een schoolreis voor alle leerlingen.
Let op dat u de ouderbijdrage tijdig betaald, zodat uw
kind mee kan op schoolreis.
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10.5. Eten en drinken.

Daarom is het erg belangrijk dat de kinderen goede
voorbeelden krijgen.

In de ochtendpauze hebben de kinderen de gelegenheid om iets te eten. Wilt u hen voor deze pauze zoveel
mogelijk “gezonde” dingen meegeven zoals: een stuk
fruit, een koek (zonder vulling en/of chocolade) en
water.
Tussen de middag blijven alle kinderen over. Ook dan
is ‘gezonde voeding’ natuurlijk belangrijk: (bruine)
boterhammen met niet alleen zoet beleg. Bij gezonde
voeding hoort geen frisdrank, snoep of chips, maar
‘gewoon’ water.
Onder schooltijd mag helemaal niet gesnoept worden.
Alle leerlingen nuttigen hun eigen meegebrachte eten/
drinken in de eigen groep onder toezicht van de leerkracht. Het is niet de bedoeling dat op de gang of buiten
gegeten of gedronken wordt.

10.7. Tussenschoolse opvang - TSO
In samenwerking met de TSO-ouders hebben we tijdens
de middagpauze toezicht op de schoolpleinen. De
TSO-ouders hebben een cursus GDO gevolgd en heeft
er een meeloop- en inwerkperiode plaats gevonden.
Uiteraard blijft altijd een leerkracht beschikbaar als
achterwacht. Doel is dat de leerkrachten ook toekomen
aan een half uur middagpauze.

10.8. Vervoer.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de kinderen van en naar school komen. El Wahda
werkt samen met stichting leerlingenvervoer Zuid
Limburg. Zij brengen en halen leerlingen in Heerlen,
Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Het is dus mogelijk
als ouder hier gebruik van te maken. U bent alleen niet
verzekerd van een plekje. Wilt u gebruik maken van
deze mogelijkheid dan kunt u een aanvraag indienen
en zal er bekeken worden of vervoer voor uw kind(eren)
mogelijk is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
stichtinglvzlimburg@hotmail.com.

10.6. Tips
Om de kinderen gezond en fit op school te krijgen,
geven wij hieronder een tweetal tips.
Slaaptijd
Het is erg belangrijk, dat uw kind op tijd naar bed gaat.
Op school kan het zich dan beter concentreren, is het
uitgerust en kan het beter presteren. Hieronder geven
we wat richttijden voor het naar bed gaan van kinderen:
Leeftijd

Bedtijd

4/5 jaar

19.00 uur

6/7 jaar

19.30 uur

8/9 jaar

20.00 uur

10/12 jaar

20.30 uur

Mocht uw kind verder van school wonen (in een andere
gemeente) dan is eventueel vervoer via de gemeente
mogelijk. Neem contact op met de betreffende gemeente voor meer informatie.

10.9. Verzekeringen
De school gaat er van uit, dat ouders zelf een WA-verzekering hebben afgesloten voor hun kind. Als een kind
onder schooltijd schade toebrengt aan andermans
eigendommen, is de school daarvoor niet aansprakelijk.
Ook bij verlies is het risico voor de ouders. De school is
wel verzekerd voor uitstapjes zoals de schoolreis.

Als u merkt dat uw kind toch hangerig is of bijvoorbeeld
‘s middags ook een slaapje houdt, dan is vroeger naar
bed gaan mogelijk een oplossing.

TV & Internet kijken
Er is veel op televisie en internet te zien. Heel veel
hiervan is niet geschikt en zeker niet voor kinderen. Wat
een kind ziet, heeft op hen veel invloed. In hun spel en
in hun gedrag nemen ze dingen over, die volwassenen
(o.a. op tv en internet) hen voordoen. Ook het onderscheid tussen wat goed en niet goed is, kunnen ze vaak
nog niet goed inschatten.
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Informatieverstrekking niet
verzorgende ouder
Waarom deze informatie?
Scholen hebben wel eens te maken met gevolgen van
verstoorde relaties tussen ouders. Dat kan scholen voor
dilemma’s plaatsen. Zo kan een ouder vinden dat hij
recht heeft op informatie van de school waarop zijn kind
zit, terwijl de andere ouder vindt dat de school geen
gegevens moet verstrekken.

Ouders / verzorgers die ouderlijk gezag hebben, hebben
recht op informatie over hun kind(eren). Heeft een
ouder/verzorger geen ouderlijk gezag, dan bepaalt de
ouder/verzorger die wel ouderlijk gezag heeft of de
school informatie mag geven aan de ouder/verzorger
zonder ouderlijk gezag.

Ouders hebben over en weer een informatieplicht om elkaar op de hoogte te
houden van belangrijke ontwikkelingen van het kind. Voldoet de ene ouder niet
aan zijn verplichting, dan kan de andere ouder de school verzoeken om informatie over het kind.
De niet-verzorgende ouder kan naar de rechter stappen als men vindt dat school te weinig informatie verstrekt. Onze school mag een verzoek om informatieverschaffing alleen weigeren als het belang van het kind
zich daartegen verzet.
•
Hierbij is altijd een derde instantie zoals (huis)
arts, politie, Bureau Jeugdzorg e.d. betrokken.
•
Als school vindt dat het niet verstandig is bepaalde informatie te verstrekken en die informatie wordt
om die reden dan ook geweigerd, dan kan de ouder die
niet met het gezag belast is, aan de rechter verzoeken
te bepalen dat de gevraagde informatie alsnog wordt
verschaft.

De school heeft dan de plicht om binnen de wettelijke
grenzen aan het verzoek tegemoet te komen. Het recht
op informatieverschaffing voor de ouder, die niet met
het gezag is belast, ligt vast. Het Burgerlijk Wetboek verplicht de school, informatie over het kind of diens verzorging of opvoeding te verstrekken aan de ouder die
niet met de opvoeding is belast. Dat recht is begrensd
en El Wahda volgt deze grenzen.
1.
El Wahda geeft de informatie niet uit eigen
beweging.
De ouder die graag meer informatie wilt over zijn kind
moet er wel om vragen. Specifieke informatie behoeft
niet te worden verschaft naar aanleiding van een algemene vraag om informatie.
2.
De vraagstelling moet gericht zijn.
Er moet blijken welk soort gegevens de ouder, die niet
met het ouderlijk gezag is belast, wil hebben. Heeft men
behoefte aan nieuwsbrieven, rapportbriefjes enz.? Er
wordt hierbij een actieve houding van de niet-verzorgende ouder verwacht. De school stuurt geen zaken
per post. De digitale snelweg en onze site zijn ondersteunend genoeg.
3.
El Wahda geeft ouders even veel informatie.
De ouder die niet met het gezag is belast krijgt geen
informatievoorsprong.
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Als de verzorgende ouder vindt, dat de school geen
enkele informatie mag verstrekken, dan moet men dat
via de rechtbank regelen: een verzoek tot beëindiging
van het gezamenlijk gezag.
De rechtbank wijst het verzoek toe, als zij ervan overtuigd is, dat de toekenning van het gezag aan één van de
ouders in het belang van het kind is. Het is dan aan de
ouder, die alleen met het gezag wil worden belast, om
de rechtbank ervan te overtuigen dat die keuze juist is.
De school staat daar buiten en wil in die ‘strijd’ tussen
ouders ook geen partij worden. We hopen op uw begrip
in deze!
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Klachten , rechten en plichten
12.1. Klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals:
pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie
en geweld, kunt u ook een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersonen op school. De
vertrouwenspersonen luisteren naar u, geven informatie
over mogelijke vervolgstappen en begeleiden u in de
interne/(in-) formele klachtenprocedure. Contactgegevens vertrouwenspersonen:
Naam: juffrouw Hassania Ammi, leerkracht groep 4.
Naam: Nico Hanssen, leerkracht groep 6
Telefoon school: 045-5716152

Het kan voorkomen dat een ouder een klacht heeft die
betrekking heeft op de school. Hier volgen een aantal
stappen die men dan kan ondernemen.
1.

2.

3.

4.

Overleg met degene die het meest met de
klacht te maken heeft. Misschien is de klacht
met een goed gesprek op te lossen. Ter onders
teuning kunt u er een andere persoon bij vra		
gen.
Indien een gesprek niets oplevert, kunt u 		
terecht bij de directie. Voor zaken rondom de
leerlingenzorg kunt u terecht bij de intern 		
begeleider. Mogelijk wordt de zaak dan wel 		
opgelost.
De klacht kan voorgelegd worden aan de 		
directeur-bestuurder van stichting IBPL, dhr. A.
Aitalla. De directeur-bestuurder zal de klacht in
behandeling nemen.
Stichting IBPL is aangesloten bij een landelijke
klachtencommissie, zie gegevens hieronder.
Indien gesprekken met de betrokken persoon,
de directie en/of IB’er en de klachtenbehandeling door het bestuur niet tot tevreden leid
en bij de klager, kan de klacht bij de landelijke
klachtencommissie ingediend worden.
De klachtencommissie stelt een onderzoek in
en bepaalt of de klacht gegrond is.

Vertrouwensinspecteur
Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal
inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur.
•
Deze vertrouwensinspecteurs hebben een
adviserende en ondersteunende taak bij 		
klachten rond seksueel misbruik en seksuele
intimidatie.
•
Ieder bevoegd gezag van een school of
instelling is wettelijk verplicht bij een ver-		
moeden van seksueel misbruik contact op te
nemen met de vertrouwensinspecteur. De 		
vertrouwensinspecteur heeft geheimhouding
splicht bij klachten over seksueel misbruik.
•
Vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen
altijd bereikbaar om in ernstige gevallen 		
onmiddellijk advies te kunnen geven. Centraal
telefoonnummer: 0900-1113111 (kantooruren).

Landelijke klachtencommissie Islamitisch
Onderwijs
Postadres:Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Telefoon:
030-2809590
Emailadres: info@onderwijsgeschillen.nl
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Klachten, rechten en plichten
12.2. Schorsing en verwijdering
Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw kind (tijdelijk) geen
toegang tot de school.

Schorsen
Het bevoegd gezag kan uw kind voor een periode van
ten hoogste een week schorsen. Daarbij moet het bevoegd gezag aangeven wat de reden is voor de schorsing.
Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt
worden.

Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het
Onderwijs schriftelijk in kennis stellen van een schorsing
voor een periode van langer dan een dag en daarbij de
reden vermelden.

Verwijderen
Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen verwijderen. Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school. Ouders kunnen bezwaar maken tegen verwijdering. Voor verwijdering gelden strenge regels:
•

•

•

Redenen voor verwijderen

voor verwijdering moet het bevoegd gezag 		
luisteren naar het verhaal van de ouders, de 		
leerling en de betrokken groepsleraar;
het bevoegd gezag moet de leerplichtambten
aar direct inlichten over een besluit tot
verwijdering;
het bevoegd gezag moet altijd aangeven wat
de reden is van de verwijdering.

Dit hangt af van o.a. de volgende factoren:
•
een kind hoort (beter) thuis op een school voor
speciaal onderwijs.
•
voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag
•
ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn
betrokken.

Lees meer over schorsen en verwijderen op de website van de Rijksoverheid,
www.onderwijsinspectie.nl
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