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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van An Nasr
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
An Nasr
Tooroplaan 1
1816XA Alkmaar
 072-5200301
 http://www.annasr.nl
 directie.annasr@elamalscholen.nl

Extra locaties
An Nasr
Tooroplaan
1816xa alkmaar


Schoolbestuur
Stichting Islamitische Scholen El-Amal
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.510
 http://www.elamal.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Jamal Mouhmouh

j.mouhmouh@elamalscholen.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

138

2021-2022

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Identiteit

Openheid

Kwaliteit

Respect

Verantwoordelijkheid

Missie en visie
De visie van An Nasr over het geven van onderwijs aan uw kind is: Wij zien elk kind als een uniek
schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke
benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten
sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Ouders vertrouwen hun kind aan onze
zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen
Islamitische opvoeding zoals deze vanuit de Islamitische bronnen worden voorgestaan.
Voor ons onderwijs op An Nasr betekent dit:
1.

2.

Elk kind zal gevormd en weerbaar moeten worden om straks zijn/haar plaats in de samenleving te
kunnen innemen en zich bewust moeten zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid (normen en
waarden).
Er is tijd, ruimte en er zijn middelen beschikbaar om bij het kind zijn/haar individuele
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3.
4.

mogelijkheden maximaal te ontwikkelen.
We streven naar orde en regelmaat binnen het onderwijs aan onze school om optimale
voorwaarden voor leren en vormen te scheppen.
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, zodat zij de opleiding
kunnen volgen die bij hen past om als volwaardig burger te kunnen participeren in de
Nederlandse samenleving.

De Stichting El Amal hanteert het motto: El Amal gelooft in kinderen.
De kernwaarden van An Nasr:
Kwaliteit:
•
•
•

Kwaliteit is voor An Nasr het continue proces om te werken aan steeds hogere opbrensgten
waarbij we het kind als individu niet uit het oog verliezen;
Kwaliteit is voor An Nasr het aangaan van educatief partnerschap met onze ouders, zodat
uiteindelijk onze leerlingen gedijen en met plezier naar school komen;
Kwaliteit is voor An Nasr dat onze leerlingen voorbeeldig gedrag laten zien en dat er een sociale
sfeer op school heerst.

Identiteit:
•
•
•

Identiteit is voor An Nasr is gericht aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
(waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving);
Identiteit is voor An Nasr gericht aandacht besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie;
Identiteit is structurele aandacht besteden aan religieuze thema's, tradities en feesten.

Openheid:
•

•

Openheid is voor An Nasr een omgeving creëren waarin alles besproken kan worden. Dit doen wij
door het organiseren van ouderavonden en besprekingen, het informeren ouders via social
schools, via de website en onze facebookpagina;
Openheid is voor An Nasr het goed luisteren naar ouders en deze serieus nemen

Respect:
•
•
•

Respect is voor An Nasr rekening houden met elkaar en elkaars verschillen;
Respect is voor An Nasr rekening houden met de school- en klassenregels, door bijvoorbeeld op
tijd in de les te zijn.
Respect is voor An Nasr rekening houden met elkaars gevoelens

Verantwoordelijkheid:
•

•
•

Verantwoordelijkheid is voor An Nasr, is dat de school zich verantwoordelijk voelt voor de
kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We willen de kinderen optimale kansen geven om
zich breed te ontwikkelen;
Verantwoordelijkheid is voor An Nasr , onze leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen
leerproces;
Verantwoordelijkheid is voor An Nasr , je steentje bijdragen in het creëren van een sociaal veilige
leeromgeving.

Identiteit
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De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op de An Nasr is gebaseerd. De
leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de islam
begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en de salaat (het gebed). Voor de opvoeding
van de kinderen acht de school het van belang, dat wordt gehandeld vanuit de normen en waarden,
zoals die in de Koran zijn geopenbaard en door de Profeet (vzmh) zijn gepraktiseerd. De Koran en de
Soennah vormen de basis voor de maatschappijparticipatie van onze leerlingen. Daarnaast wil de
school de islamitische grondslag ook tot uitdrukking brengen in de lessen oriëntatie op mens en de
wereld.
Op het gebied van levensbschouwelijke identiteit hebben we de volgende ambities:
1.
2.
3.
4.

We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen
We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt
op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving).
We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesieOp school besteden we
aandacht structureel aandacht aan religieuze feesten
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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

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

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 15 min

8 u 45 min

3 u 30 min

3 u 30 min

7 u 15 min

7 u 15 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 uur

1 uur

Speelleren
Beweegmomenten incl
bewegingsonderwijs
Taalontwikkeling
Rekenen
Wereldoriëntatie

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

8 u 30 min

8 u 15 min

8 uur

8 uur

8 u 15 min

8 u 15 min

4 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie

6

Kunstzinnige en
creatieve vorming

1 u 45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

45 min

45 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
verkeer
1 uur

1 uur

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 uur

30 min

30 min

Bevord.soc redzaamh.
schrijven

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gebedsruimte

Het team

An Nasr is:
•
•
•
•
•

een school met een brede schoolaanpak;
een school met een VVE-aanpak;
Nederlandse school op islamitische grondslag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;
een school waar iedereen welkom is;
een gezonde school

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

7

Drama

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Vervanging bij verlof:
•
•

2.3

het team van basisschool An Nasr regelt zelf de opvang;
slechts in uitzonderlijke gevallen worden de leerlingen naar huis gestuurd.

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met SKOA.
Basisschool An Nasr is een school waar relatief veel VVE kinderen zitten. VVE staat voor Voorvroegschoolse Educatie.Niet onbelangrijk is het feit dat wij in ons algemeen schoolbeleid en uitvoering
hiervan de vroegschool meenemen. Onze basisschool heeft geen voorschool, maar werkt nauw samen
met de voorscholen die de leerlingen aanleveren. Zo participeert basisschool An Nasr in de
gemeentelijke VVE-werkgroep.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Kwaliteitszorg is voor ons het kompas voor verdere schoolontwikkeling. Binnen de kwaliteitszorg is
het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen we de juiste dingen en
doen we de juiste dingen goed? Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de
resultaten en dat de stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere
betrokkene worden gedragen. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen
worden genomen op leerkrachtniveau en schoolniveau. Onze school onderscheidt kwaliteit en
kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we
beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen
we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal
personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd

8

zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling
en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De directie monitort de voortgang. Aan
het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze
werkzaamheden in het jaarverslag. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg
Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen
(zie schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en
jaarverslag)
Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde
competenties. De competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vormgegeven in een
competentieboekje. Dit boekje vormt het hart van ons personeelsbeleid.We gaan uit van de volgende
competenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gebruik Leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Afstemming (HGW)
Klassenmanagement
Opbrengstgericht werken
Beroepshouding
Communicatie.

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam
(conform de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. De inhoud van de
kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor
personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor
het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren.
Daartoe leggen de directie, de IB-ers en de taalco rdinator klassenbezoeken af en worden er
feedbackgesprekken gevoerd. Tijdens een studiedag hebben we met elkaar de volgende kernwoorden
met betrekking tot onze professionele cultuur geformuleerd: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen
geven, aanspreekbaarheid en respect. Deze kernwoorden hebben we verder uitgewerkt en vormen het
fundament onder ons functioneren. Typerend voor onze school is tevens, dat we leren met en van
elkaar in werkbijeenkomsten. En dat de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in een portfolio
(onderdeel van het bekwaamheidsdossier). Leerkrachten participeren in werkgroepen die gestalte
geven aan de realisatie van de actiepunten zoals deze zijn opgenomen in het schoolplan en het
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jaarplan.

Hoe bereiken we deze doelen?
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit en we zorgen ervoor dat de
kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de
bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.
Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven
ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen
die we belangrijk vinden.
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel
verloopt.
De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en
verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Het ondersteuningsprofiel van An Nasr bestaat uit een basisaanbod+ (onderwijsachterstandenbeleid) ,
een verrijkt aanbod, een intensief aanbod en een zeer intensief aanbod (zie ook het landelijk
referentiekader).
Inzet intern begeleider voor de basisondersteuning totaal 0,4 fte
Andere deskundigen (intern/extern) die leerkrachten helpen/begeleiden: logopediste 1 dag per week en
de oefentherapeut 1 dag per week.
Het basisaanbod+ is een intensivering van de onderwijsaanpak.
Tijdens de instructie aan de leerlingen basisaanbod+ wordt dan gebruik gemaakt van zoveel mogelijk
modellen, stappenplannen en materiaal. Zie bijlage: protocol differentiatie. Het ondersteuningsprofiel
geeft zicht op het onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.Dit ondersteuningsprofiel moet de
zichtbare kwaliteit van onderwijs op An Nasr waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod
op onze school zorgt ervoor dat veel leerlingen onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal
leerlingen een beroep hoeft te doen op het zeer intensieve aanbod. Het ondersteuningsprofiel is een
instrument om inzichtelijk te maken wat het onderwijsaanbod is op An Nasr en tevens is het gericht op
ontwikkeling en borging.
Grenzen aan de ondersteuning van onze school
Nadat we de behoeften van uw kind goed in kaart hebben gebracht, kan duidelijk worden dat het
antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het bereik van onze school ligt. Deze grens in
ondersteuning is niet altijd scherp. Het aangeven van grenzen is maatwerk. Analyse, eerlijkheid en
helderheid zijn belangrijk om de grens van het kunnen te bepalen. Uitgaand van wat uw kind nodig
heeft, zoeken we dan samen met u en het samenwerkingsverband een passende plek voor uw kind. We
kijken samen naar wat het beste is voor uw kind. Het belangrijkste is dat het kind zich optimaal kan
ontwikkelen en krijgt wat daarvoor nodig is.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
De school heeft de volgende ambities om leerlingen in de toekomst verder en beter te begeleiden:\
•
•
•

De school signaleert kinderen die behoefte hebben aan een uitdagende, verrijkende,
verdiepende en verbrede leeromgeving, die verdergaat dan het bestaande curriculum
De school zorgt er voor dat compensatie of dispensatie passend bij het TOP-dossier zichtbaar is
op de dyslexiekaart.
De school is op de hoogte van de executieve vaardigheden en leerkrachten kunnen deze
herkennen. Dit doen wij door te observeren, te luisteren naar ouders en het kind. Vervolgens
stimuleren wij deze vaardigheden door:

-Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. Dit doen wij aan de hand van de Meichenbaummethode.
-Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken. Dit doen wij
door complexe taken op te delen in kleine stukken. De kinderen leren zelf een stappenplan te maken
en stappen af te vinken.
•

De school is op de hoogte van de executieve vaardigheden en leerkrachten kunnen deze
herkennen. Dit doen wij door te observeren, te luisteren naar ouders en het kind.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Remedial teacher

•

Logopedist

We hebben een logopediste die op verzoek van de leerkracht de leerlingen met een bepaalde
onderwijsbehoefte op school verder begeleid.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Intern begeleider is opgeleid om bepaalde problemen op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling te signaleren en indien nodig middels een plan van aanpak het kind verder te begeleiden.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Intern begeleider is opgeleid om bepaalde problemen op het gebied van gedrag te signaleren en indien
nodig middels een plan van aanpak het kind verder te begeleiden.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Intern begeleider is algemeen opgeleid om bepaalde problemen te signaleren en indien nodig middels
een plan van aanpak het kind verder te begeleiden.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Zorg dragen voor een veilige omgeving is voor onze basisschool een essentieel onderdeel van
algemeen schoolbeleid.
Dit betekent:
•
•
•
•
•
•
•

uitvoeren lessen van de methode Kanjertraining voor de sociale vorming van onze leerlingen;
oplossingsgerichte aanpak van pesten, gebaseerd op uitgangspunten Kanjertraining;
leerlingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar;
anti-pestbeleid bewaakt door door contactpersoon;
het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid, het co rdineren van het beleid t.a.v. pesten;
in kaart brengen van veiligheidsbeleving leerlingen met vragenlijst WMK-PO en Viseon;
welzijn van de leerlingen a.d.h.v. leerling tevredenheidsenquête.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMKPO.
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Iedereen, die op een of andere manier betrokken is bij de school moet zich veilig voelen. Wij hechten
veel belang aan de evaluatie van hoe veilig iedereen zich voelt in en rond de school. We meten:
•
•
•

hoe veilig de leerlingen zich voelen door het invullen van de vragenlijst en onderzoek
tevredenheid;
hoe veilig ouders zich voelen door ouderenquête;
de veiligheidsbeleving van het team door de sociale en fysieke veiligheidsenquête.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Binnen onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers.
•
•
•
•

privacy is vastgelegd in een privacyreglement;
wij hebben een beveiligd, digitaal leerlingvolgsysteem, alleen toegankelijk voor medewerkers
van de school en het bestuur (indien nodig);
het plaatsen van foto's en filmmateriaal gebeurt alleen met toestemming van de ouders;
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) houdt binnen de organisatie toezicht op de
toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp):

FG is de heer Ronald van Rooijen (ronald.van.rooijen@dyade.nl).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestco rdinator

Belma Bilbal

b.bilbal@elamalscholen.nl

vertrouwenspersoon

Belma Bilbal

b.bilbal@elamalscholen.nl

14

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid op onze school. Wij zijn van mening dat zowel leerkrachten als de ouders samen
de verantwoordelijkheid dragen voor de schoolresultaten van de kinderen. Daarom verwachten wij van
de ouders dat de kijkavonden, ouderavonden, rapportavonden en andere schoolbijeenkomsten worden
bijgewoond. Tijdens deze avonden worden ouders geïnformeerd over de veranderingen in het
onderwijs en over de vorderingen van hun kind.
Onze visie:
•
•
•
•

heldere visie op beleid naar leerlingen en ouders;
samenwerking tussen ouders en school;
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind (leerling);
gemeenschappelijk belang voor een betere toekomst.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatiekanalen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

social Schools
schoolgids
inloop koffieochtenden
ouderraad
informatie-avond voor ouders van de school
informatieborden in de school
posters
(G)MR
website
links internet

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Er kunnen allerlei klachten op een school voorkomen. We gaan ervan uit, dat “gewone” klachten zoveel
mogelijk binnen de school worden opgelost. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst
aangewezen persoon om klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden of betreft het
meer schoolgebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Klagers kunnen – op
elk gewenst moment – contact opnemen met de contactpersoon van de school. De klachtenregeling en
de toelichting liggen op school ter inzage.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding en beoordeling van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag,
agressie, geweld en pesten.
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Personeel op school heeft de meldplicht op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik en
grensoverschrijdend gedrag.
Rechtstreeks uw klacht indienen
De ouders kunnen bij klachten de procedure van de klachtenregeling volgen of de klacht rechtstreeks
bij de klachtencommissie neerleggen.De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de ISBO
(Islamitische Scholen Besturen Organisatie te Amersfoort).Het secretariaat van de Commissie wordt
gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen.De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over
Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zij bij de Commissie hebben
aangesloten. Hieronder vindt u de gegevens van het secretariaat van de Commissie:
Gegevens interne contactpersoon: Mw. Belma Bilbal, b.bilbal@elamalscholen.nl
Gegevens externe vertrouwenspersoon: Mevrouw Marjolein Fatehmahomed, Toenzalstraat11, 1363
Almere Email: vertrouwenspersoon@elamalscholen.nl
De rol van de interne contactpersoon:
•
•

neemt formeel de klacht in behandeling
De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen vertrouwenspersoon en de klager

De rol van de externe vertrouwenspersoon:
•

Onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht.

Kan de klager de overweging geven om:
•
•
•

geen klacht in te dienen
klacht in te dienen bij de klachtencommissie
aangifte te doen bij politie/justitie

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (algemeen nummer)
Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 851913508 AD Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 9591
Bezoekadres:
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 23524 SJ Utrecht
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
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Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•
•
•
•
•
•
•

lees- en spelactiviteiten
spelinloop
leesouders
luizen controle
begeleiding excursies, museumbezoek, educatieve tochten, schooltuinen
zitting MR
zitting ouderraad
actieve bijdrage organisatie islamitische feesten

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00
Daarvan bekostigen we:
•

Eid ul Fitr en het Eid ul Adha

•

Kinderboekenweek

•

Koningsspelen

•

Schoolreis

Er zijn geen overige schoolkosten.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage op elke school en dus ook op de An Nasr is vrijwillig. Voor de komende jaren blijft de
inning van de ouderbijdrage van belang, mede omdat de school geen financiering krijgt voor specifieke
schoolactiviteiten. Om deze reden willen wij een beroep op u doen samen te zorgen voor een
belangrijke bijdrage aan de onderwijskosten van de school. De Ouderraad zorgt samen met de school
gedurende het schooljaar voor de organisatie van een aantal feesten en activiteiten die voor de
kinderen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school geen financiële middelen heeft. Denk hierbij
aan feesten zoals het Offerfeest, het Suikerfeest, maar ook aan schoolreisjes, excursies e.d. De
ouderbijdrage is bedoeld voor financiering van deze activiteiten; zonder de ouderbijdrage zouden deze
activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk zijn.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
•
•

Social Schools via absentie
Telefonisch vanaf 8:30

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
• Aanvragen voor verlof kan persoonlijk bij de directie. U dient een formulier in te vullen;
• U vraagt uw verlof via de module ' verlofaanvraag' op socialschools.

4.4

Toelatingsbeleid

Aannamebeleid basisschool An Nasr
De school werkt met een aannamebeleid. Het aannamebeleid is als een kwaliteitszorgmaatregel die de
scholen hanteren bij de aanmelding en inschrijving van leerlingen.
Het doel van het aannamebeleid is om binnen de school de uitwerking van het onderwijsaanbod en de
zorgstructuur, zoals deze de afgelopen jaren is opgezet en verbeterd, te waarborgen. De manier
waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan passend onderwijs op schoolniveau wordt in dit beleidsstuk
aangegeven. De El Amal scholen streven ernaar om bij de aanname van nieuwe leerlingen zo goed
mogelijk voorbereid te zijn op welke bagage dan ook, die de nieuwe leerling meebrengt.
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Op school is er een uitvoerig beleidsdocument over aanname waarbij rekening wordt gehouden met
gemeentelijke afspraken. De directie en de intern begeleider van de school dragen hier zorg voor.
De aannameprocedure:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

4.5

De ouders maken een afspraak met de directeur voor een intakegesprek en een rondleiding. In
dit gesprek informeert de directeur de ouders over de visie, de leermethodes, de relevante
protocollen, verzuimbeleid, de 1-zorgroute, de MR en andere onderwijskundige en
organisatorische zaken;
Willen ouders hun kind inschrijven dan krijgen ze een aanmeldingsformulier, ouderverklaring
opleiding , schoolgids en eventueel een vervoerscontract indien nodig en mogelijk;
Is de leerling ouder dan 4 jaar en zit hij momenteel op een andere basisschool dan informeert de
ouder de basisschool van herkomst over de mogelijke overstap naar basisschool An Nasr. Indien
nodig neemt de directeur contact op met de directeur van de andere school en geeft door dat
ouders hun kind (eren) op An Nasr willen inschrijven;
Vervolgens neemt de intern begeleider contact op met de andere school en wordt de
ontwikkeling van de leerling besproken zowel cognitief als sociaal emotioneel. De (niet)methode
toetsgegevens worden dan bekeken;
Indien nodig toetst de intern begeleider de betreffende leerling en komt de leerling een dagdeel
proefdraaien in de klas. Observeren van de leerling op de school van herkomst behoort tot de
mogelijkheden;
Tot slot wordt in het ZTO (ZorgTeamOverleg) met de intern begeleider en de directeur de
resultaten besproken en een besluit genomen om de leerling al dan niet aan te nemen;
De ouders worden door de directeur geïnformeerd en er wordt afgesproken wanneer de leerling
eventueel kan beginnen;
De betreffende leerkracht wordt geïnformeerd over de nieuwe leerling door de intern begeleider;
De intern begeleider zorgt ervoor dat de leerkracht het Onderwijskundig Rapport ( OKR ) of
andere overdrachtsdocumenten van de andere school krijgt;
De administratie schrijft de leerling in in Parnassys en wisselt de leerlinggegevens met BRON uit.
Vervolgens maakt de administratie een leerlingdossier aan;
Is de leerling nog geen 4 jaar dan komt deze op de wachtlijst te staan. Een maand van te voren
wordt deze leerling via een brief uitgenodigd om te komen wennen voor maximaal 8 dagdelen in
deze wenperiode.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
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De functionaris is de heer Ronald van Rooijen (ronald.van.rooijen@dyade.nl)
Binnen onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de
inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze
school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en
indien nodig medewerkers van het bestuursbureau.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of
het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de
schooldirecteur.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school
of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het
verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij
de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Op onze basisschool volgen we de ontwikkeling van onze individuele leerlingen nauwkeurig. Een goede
ontwikkeling, passend bij het individuele kind, is een zorg van alle betrokkenen (directie, leerkrachten,
zorgteam en ouders). Dit komt tot stand door het volgende:
•
•
•
•
•
•

5.2

analyse van en reflectie op de methodetoetsen voor taal, rekenen, spelling, lezen en begrijpend
lezen per groep per leerling (2x per jaar).
analyse van en reflectie op CITO toetsen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen
per groep en per leerling;
interventies plegen om resultaten te verbeteren;
teamtraining op didactisch, pedagogisch gebied en op gebied van gedrag;
wij maken gebruik van Parnassys voor de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem;
voor de categorie-overzichten gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van CITO.

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,8%

An Nasr

91,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
70,8%

An Nasr

47,6%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (33,9%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Onze ambities:
1.
2.

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht
De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht
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3.

4.
5.
6.

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde liggen op
tussenmomenten tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar
De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de
verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatieDe leerlingen functioneren
naar verwachting in het vervolgonderwijs

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

12,5%

vmbo-k

12,5%

havo

50,0%

havo / vwo

12,5%

onbekend

12,5%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Ik kan hulp bieden en vragen

Ik zeg wat ik voel en vind

Ik kan samenwerken met anderen

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling
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van burgerschap.
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde
burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de
wereld om hen heen. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps
(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke
aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Naast de structurele inzet van de kanjertraining komen de kerndoelen van burgerschapsvorming in alle
lessen aan bod. De leerlingen maken al vroeg kennis met het nemen van democratische beslissingen en
het structureel samenwerken met anderen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

08:30 - 08:45

08:45 - 11:45

11:45 - 15:15

15:15 - 15:30

Dinsdag

08:30 - 08:45

08:45 - 11:45

11:45 - 15:15

15:15 - 15:30

Woensdag

08:30 - 08:45

08:45 - 11:45

11:45 - 14:00

14:00 - 14:15

Donderdag

08:30 - 08:45

08:45 - 11:45

11:45 - 15:15

15:15 - 15:30

Vrijdag

08:30 - 08:45

08:45 - 11:45

11:45 - 12:45

12:45 - 13:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: continurooster
Dinsdag: continurooster
Woensdag: continurooster, dit jaar uitgebreid met 30 min.
Donderdag: continurooster
Vrijdag: in de winterperiode tot 11.45

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2022

21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023

03 maart 2023

Goede vrijdag

07 april 2023

07 april 2023

2e Paasdag

10 april 2023

10 april 2023

Eid Al Fitr

19 april 2023

21 april 2023

Meivakantie

24 april 2023

05 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

18 mei 2023

2e Pinksteren

29 mei 2023

29 mei 2023

Eid Al Adha

28 juni 2023

29 juni 2023

Zomervakantie

24 juli 2023

01 september 2023

De Ramadanvrije dagen en het Eid al Fitr feest grenzen aan de meivakantie. Hierdoor zijn leerlingen en
medewerkers voor een periode van drie weken aaneengesloten vrij. Dit is ontstaan doordat de week
van 1 t/m 5 mei 2023 een verplichte vakantieweek is vanuit de overheid. We konden ervoor kiezen om in
de week van 24 t/m 28 april na Eid al Fitr vier dagen (ivm Koningsdag) onderwijs te verzorgen en daarna
weer twee weken meivakantie op te nemen, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat hierdoor het
onderwijs voor een te lange periode onderbroken zal worden en dat dit het onderwijs aan het kind niet
ten goede zou komen.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Directie

dagelijks

09.15 tot 14.30

Intern begeleider

woensdag en donderdag

9.15 tot 13.00
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