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 ADVERTORIAL

De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op is-
lamitische grondslag en verleent verschillende dien-
sten aan de schoolbesturen, waaronder juridische 
dienstver lening en dienstverlening op het gebied van 
de identi teit. Leden kunnen bij de ISBO een beroep 
doen op de invalpoule voor godsdienstleerkrachten. 
Daarnaast kunt u bij de ISBO terecht voor het ontwik-
kelen van educatief lesmateriaal dat past bij de islami-
tische identiteit van uw school.

Ik ben een moslim
Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werk-

boek is een echte aanrader voor elk 

moslimkind. Alle basisprincipes van de 

islam (de zes geloofspunten, identiteit 

van een moslim, dankbaarheid, gehoor-

zaamheid aan Allah, halal en haram, de 

vijf zuilen, de woedoe en de islamiti-

sche feesten) worden er op voor kinde-

ren aantrekkelijke wijze in besproken. 

Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en 

leuke opdrachten.

Kompas van mijn leven
In dit kleurrijke werkboek worden de zes 

zuilen van de Îmân en de vijf zuilen van de 

islam op een begrijpelijke manier behan-

deld. De methode bevat veel verhalen, il-

lustraties en opdrachten, waardoor de kin-

deren op een voor hen interessante wijze 

met deze thema’s kunnen kennismaken. 

De IK-toets
De IK-toets is een toets die ontworpen 

is als een evaluatie-instrument voor 

groep 8 en is gebaseerd op de verkregen 

kennis binnen de volgende domeinen: 

Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van 

de Qur’an en de belangrijkste Doe`a’s), 

Achlaaq, Verantwoordelijkheidsgevoel, 

Oemmah-besef, Respect en liefde voor 

ouderen en jongeren en het kunnen par-

ticiperen in de Nederlandse samenleving. 

Lang Leve islam
Deze prachtig geïllustreerde methode 

omvat twee lerarenhandleidingen met 

praatplaten en kopieerbladen: een voor 

de oudste peuters en de instroomgroep 

en een deel voor de (oudste) kleuters.  

Ieder deel omvat 20 lessen in verhaal- en 

spelvorm met betrekking tot de volgen-

de thema’s: De Profeet (v.z.m.h.), `Aqieda 

(Geloofsleer), Salaat (het gebed), Rama-

dan, Hadj (bedevaart), de islamitische ka-

lender, achlaaq (islamitisch gedrag)

Seksuele voorlichting
De tweede druk van onze meest ver-

kochte methode is uit! Verrijkt met nog 

meer wetenswaardigheden over de 

puberteit. Voldoet aan de in 2012  

verplicht gestelde kerndoelen voor 

het PO en VO over seksuele diversiteit. 

Volledig in overeenstemming met de 

islamitische identiteit.

Anas en Anissa 
doen Doe`a
Dit prachtige, door kinderen van de Al 

Amana-school zelf geïllustreerde, doe-

aboekje leert de kinderen door middel 

van een leuk verhaaltje alle doea’s 

bij de dagelijkse dingen die we doen. 

Zo raken de kinderen spelenderwijze 

vertrouwd met de soennah van onze 

Profeet (v.z.m.h.).

Volg ons op:

 /moslimvandaag

 /de_isbo

 /islamitischekinderboeken

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP  WWW.DEISBO.NL/SHOP

Vanaf heden 
zijn deel 1 en 2 van 

Al Amana alleen nog 
als set te koop.

Werkboeken €25
Lerarenhandleidingen €50

deisbo.nl/boekenwinkel

https://deisbo.nl/product-categorie/geschiktvoorscholenenmoskee-onderwijs/godsdienstmethodes/al-amana-methode/
https://deisbo.nl/product/lang-leve-islam-maxi-methode-voor-mini-moslims-complete-set/
https://deisbo.nl/product/anas-en-anissa-doen-doea/
https://deisbo.nl/product/help-ik-word-volwassen-jongens/
https://deisbo.nl/product/het-kompas-van-mijn-leven/
https://deisbo.nl/product/de-ik-toets/
https://deisbo.nl/product/ik-ben-een-moslim/
https://www.deisbo.nl/shop
https://deisbo.nl/product-categorie/geschiktvoorscholenenmoskee-onderwijs/godsdienstmethodes/al-amana-methode/
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  VAN DE 
SCHOLEN  IDENTITEIT

ONDERWIJS-

NIEUWSJURIDISCH

Commissie Code Goed Bestuur

Assalamu alaykum 
Het Islamitisch Onderwijs in Nederland is de afgelopen periode 
veelvuldig in het nieuws geweest. Vaak in een negatieve context 
terwijl de kwaliteit van het Islamitisch Onderwijs de afgelopen 10 
jaar aantoonbaar is verbeterd. Dit geldt ook voor directie, bestuur en 
toezicht. Toch zullen we scherp moeten blijven. We kunnen ons geen 
fouten permitteren. 

Als onderwijsinstelling in Nederland 

hebben we een zeer belangrijke en ver-

antwoordelijke taak. Naast het verzorgen 

van kwalitatief goed onderwijs is het be-

sturen van onze scholen minstens zo be-

langrijk. Besturen op basis van de juiste 

waarden en integriteit is de basis van een 

succesvolle organisatie. 

De leden van de ISBO hebben zich ge-

confirmeerd aan de Code Goed Bestuur 

van de PO-Raad door het Handvest Goed 

Bestuur van de ISBO te ondertekenen. 

Schoolbesturen en interne toezichthou-

ders dienen de bestuurlijke inrichting 

en het bestuurlijk functioneren te toet-

sen aan de principes van de code en het 

handvest. Verder is de code een leidraad 

bij keuzes voor inrichting en gedrag bin-

nen de eigen organisatie. 

Tijdens onze laatste ALV op 30 juni jl. is er 

door de leden een commissie ingesteld 

die aan de slag gaat met onze eigen ge-

dragscodes. De commissie zal voorstel-

len doen hoe om te gaan met Code Goed 

Bestuur van de PO-Raad en tevens zal 

de commissie ons eigen Handvest Goed 

Bestuur actualiseren aan de huidige tijds-

geest. 

Ik ben blij te zien dat de leden van de ISBO 

de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en 

ons eigen Handvest Goed Bestuur serieus 

nemen. Dit past bij een professionele or-

ganisatie en helpt ons verder in ons werk. 

De commissie zal na de zomervakantie 

aan de slag gaan met haar 

werk. Ik wens de commissie 

heel veel succes met haar 

belangrijke taak.

Gökhan Çoban

Directeur ISBO
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Dankzij de volgende sponsors kon de ISBO dit jaar de Landelijke Islamkennisquiz organiseren:
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 IDENTITEIT

Al Amana wint voor de tweede keer op 
een rij de Landelijke Islamkennisquiz

Winnaars samen met hun ouders op Oemrah!

Op woensdag 19 juni 2019 was het dan eindelijk zo ver: 
de dag van de Landelijke Islamkennisquiz van de ISBO was 
aangebroken.

Alle groep 8 leerlingen van 14 islamiti-

sche basisscholen zijn maanden bezig 

geweest het boek ‘De geschiedenis van 

het leven van de Profeet Mohammed 

(v.z.m.h.) te bestuderen. Na voorrondes 

op de scholen zelf werden van al deze 

scholen slechts de twee beste kandida-

ten afgevaardigd naar de landelijke fina-

le in Utrecht.

Dankzij onze hoofdsponsor Güler Fi-

nance Verzekeringen was de ISBO ook 

dit jaar weer in staat om de geweldige 

hoofdprijs voor de winnaars én een van 

hun ouders beschikbaar te stellen, te 

weten een Oemrah naar Mekka!

Voor de eerste keer werd de Landelijke 

Islamkennisquiz georganiseerd in de Ulu 

Moskee te Utrecht. Voor deze locatie 

werd gekozen vanwege de centrale lig-

ging, maar vooral ook vanwege de bij de 

identiteit passende uitstraling van deze 

prachtige moskee, samen met de Sa-

laam Moskee in Rotterdam de grootste 

moskee van Nederland. De organisatie 

hoopte daarmee kennis en praktijk op 

deze gezegende dag samen te brengen.

De organisatie was blij en vereerd naast 

ISBO voorzitter Aissa Zanzen ook twee 

collega-godsdienstleerkrachten uit Bel-

gië, Mohamed Soussi en Fayssal Okrich, 

bereid te vinden in de jury plaats te ne-

men.

Het behoeft geen uitleg dat er onder 

de bijna 500 aanwezige leerlingen, hun 

(godsdienst-) leerkrachten en hun be-

geleiders een gezonde spanning heers-

te. Ibni Sina was als eerste school al om 

10.30u aanwezig in de zaal en heeft van 

alle scholen het meeste geduld moeten 

hebben voor de quiz uiteindelijk om 

11.30u van start kon gaan.

Na een prachtige Koranrecitatie door 

een leerling van IBS Elif, een warm wel-

kom door ISBO directeur Gökhan Çoban 

en een korte terugblik op de Oemrah van 

de prijswinnaar van vorig jaar, nam pre-

sentator Ibrahim el Kaddouri de leerlin-

gen weer op zijn eigen, enthousiaste wij-

ze mee de dag door. Joram van Klaveren 

wenste de leerlingen als Special Guest 

tussendoor middels een videofragment 

https://youtu.be/Le965mESgIE

ook nog veel succes toe met de quiz en 

vertelde waarom hij het belangrijk vindt 

dat de kinderen veel leren over de Pro-

feet Mohammed (v.z.m.h.).

Na drie spannende voorrondes stonden 

Al Amana 1, Ikra, Noen, Risala, Al Ama-

na 2 en Ababil in de finale, die na een 

adembenemende strijd en de nodige 

technische problemen uiteindelijk werd 

gewonnen door de leerlingen van Al 

Amana 2.

Wij wensen de winnaars Alae el Mari-

ni  en Rayan Khouirate een gezegende 

Oemrah toe en vragen jullie uiteraard 

om dua te doen voor de thuisblijvers!

Wij danken alle scholen, leerkrachten 

en begeleiders voor alle voorbereidin-

gen die ervoor gezorgd hebben dat deze 

Landelijke Islamkennisquiz 2019 kon 

plaatsvinden.

De godsdienstleerkrachten nodigen wij 

alvast van harte uit op 9 oktober 2019 

aanwezig te zijn bij ons landelijke gods-

dienstoverleg op IBS el Kadisia waar de 

quiz geëvalueerd zal worden en een be-

gin gemaakt zal worden met de organi-

satie van de Landelijke Islamkennisquiz 

van 2020.

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit ISBO

a.claassen@deisbo.nl 

https://www.guler.nl/verzekeringen/
https://www.guler.nl/verzekeringen/
https://www.dropbox.com/home/000%20-%20ISBO%20-%20gedeelde%20map%20Asma%20en%20G%C3%B6khan/Kennisquiz?preview=VID-20190615-WA0000.mp4
https://youtu.be/Le965mESgIE 
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
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In dit boekje ga je op zoek naar het antwoord op 
de vraag: 'Wat is het grootste cadeau dat Allāh jou 
heeft gegeven?' Tijdens je zoektocht kom je alle-
maal geweldige cadeaus tegen, maar welk cadeau is 
nou het allergrootst? Sla maar snel het boekje open 
om erachter te komen!

We nemen vaak vele zaken als vanzelfsprekend aan 
terwijl het immens grote gunsten zijn van Allah. Als 
wij ons hier al schuldig aan maken, wat dan niet te 
denken van onze kinderen? Wanneer zij hier niet be-
wust van gemaakt zullen worden dan heeft het ook 
op latere leeftijd nadelige gevolgen voor hun Imaan.

Als ouder heb je een methode nodig om je kind be-
wust te maken van alle gunsten zonder dat je ze de 
les aan het lezen bent.

Het beseffen van Allah's gunsten is een levensles 
voor jouw kind waar hij/zij de rest van zijn leven de 
vruchten van zal plukken. Immers niet alleen in deze 
wereld, maar ook voor zijn/haar Hiernamaals zal het 
profijtvol zijn. Wat is er mooier dan een dankbaar 
kind dat bewust leeft?

Waar je naar op zoek bent is het leesboek 'Het al-
lergrootste cadeau.' Dit boek zal niet alleen het be-
wustzijn aanwakkeren, maar ook op het gebied van 
spiritualiteit je kind op een hoger niveau tillen. Door 
de speelse rijm in het boek is de tekst alles behalve 
saai. Wacht dus niet langer en bestel dit boek snel!

Bestel NU via:
https://deisbo.nl/product/het-allergrootste-cadeau/

Het allergrootste cadeau!
Zo veel dingen, groot en klein,

heeft Allāh jou gegeven.
Maar wat is nu het allergrootste cadeau,

dat jij van jouw Heer hebt gekregen?

Bekijk het filmpje:
https://youtu.be/UcbaEzq8flkngr1

https://deisbo.nl/product/het-allergrootste-cadeau/ 
https://youtu.be/UcbaEzq8flkngr1
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DEEN TRAVELLERS RUDY VAN DER AAR EN MOHAMED KECHOUHI SAMEN MET ISBO DIRECTEUR GÖKHAN ÇOBAN TIJDENS DE 

TENTOONSTELLING ‘VERLANGEN NAAR MEKKA’ IN HET TROPENMUSEUM.

De kracht van het planten

 E
en zaadje planten, zo is het 

gezegende bij ons begonnen, 

letterlijk en figuurlijk. Op 

dag 1 van onze fietsreis naar 

Mekka verrasten we Maassluise mos-

limkinderen met het idee dat we naar 

Mekka zouden fietsen. We plantten 

gezamenlijk bij twee moskeeën zaad-

jes van verschillende bomen en plan-

ten. Elke grote droom begint met het 

ondernemen van kleine stapjes, met 

het planten van zaadjes, dat is wat 

we hen vertelden. Nooit hadden wij 

voor ogen kunnen houden hoeveel 

betekenis die simpele boodschap en 

daad zouden hebben. We fietsten 

weliswaar naar Mekka met het idee 

om duurzaamheid, verbinding en re-

flectie centraal te stellen, maar we 

voorzagen daarbij niet dat die reis 

ook heel erg zou gaan over vriend-

schap, principes, strijd, dankbaarheid, 

vergeving, schoonheid, liefde, ziek-

te en zelfs de dood. Toen we terug-

keerden voelden we ons geroepen 

om met het thema duurzaamheid en 

educatie aan de slag te gaan. We on-

dernamen uiteenlopende projecten; 

projecten die leuk, broodnodig, nobel 

en inspirerend van karakter waren. Zo 

hebben we een hele reeks interactie-

ve presentaties gegeven over onze 

fietsreis in heel Nederland, voor een 

heel divers publiek. Dat was meteen 

ook het leukste wat we hebben mo-

gen doen. Daarnaast maakten we ons 

hard om ons in te zetten voor Staats-

bosbeheer, de grootste boseigenaar 

van Nederland. Het is een organisa-

tie met 600 boswachters, waarvan 

slechts 1 boswachter een niet-wes-

terse achtergrond heeft. Wij droegen 

maar liefst 14 aanbevelingen aan 

om die witte en groene organisatie 

kleurrijker te maken. Die zijn Godzij-

dank allen ter harte genomen. Witte 

en groene organisaties kleurrijker 

maken was en is ons inziens brood-

nodig. In Amsterdam organiseerden 

we workshops over bijen in de Koran. 

Dat was voor de kinderen, de ouders 

en ook ons bijzonder inspirerend. In 

Den Haag werkten wij met Initiatives 

of Changes om het platform ‘Geloven 

in Groen’ op te zetten. Een platform 

voor toen 14 en inmiddels 22 gebeds-

huizen, waaronder kerken en moskee-

en. Met deze gebedshuizen proberen 

we samen te geloven in groen, ieder 

vanuit zijn eigen overtuiging. Dat sa-

menwerken aan groen hoort niet al-

leen, het levert bovendien ook meer 

op leerden we. In Rotterdam zetten 

we het project SnoepRoutes op, een 

project waarbij we samen met kinde-

ren schoolroutes schoon probeerden 

te krijgen. Alleen al in 2018 bereik-

ten we met 23  scholen, waaronder 1 

islamitische basisschool (Al Ghazali) 

5500 kinderen met wie we weke-

lijks die vieze, doch nobele opdracht 

mochten uitvoeren. We ondernamen 

nog andere grote en kleine projecten. 

Groot of klein, het maakte ons niet 

uit zolang we maar zaadjes konden 

planten, want één ding hebben we 

geleerd: zaadjes die in de naam van 

God geplant, overtreft altijd alle ver-

wachtingen. 

Deen Travellers

 VOOR DE SCHOLEN

Bestel NU via:
https://deisbo.nl/product/het-allergrootste-cadeau/

Plant a Tree,  
Plant your legacy

https://deisbo.nl/product/het-allergrootste-cadeau/ 
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DATUM: 24 JUNI 2019 BRON: OMROEPZEELAND.NL 

'Eerste islamitische basisschool in 
Zeeland krijgt voldoende leerlingen'.

De islamitische basisschool in Vlissingen gaat het 
vereiste leerlingenaantal halen. Dat zegt de Stichting 
Islamitisch Primair Onderwijs die de school wil oprichten. 
De stichting reageert daarmee op kritiek uit de Vlissingse 
gemeenteraad. Met name het CDA twijfelt sterk aan 
de prognoses die de stichting heeft laten maken.

 D
e eerste islamitische ba-

sisschool in Zeeland wil 

volgend jaar augustus zijn 

deuren openen. Een harde 

eis daarvoor is dat de oprichters kun-

nen aantonen dat de school binnen 

vijf jaar minimaal 242 leerlingen zal 

hebben. Dat aantal moet de school 

vervolgens vijftien jaar vasthouden.

Vertrouwen

De Stichting Islamitisch Primair Onder-

wijs (SIPO) uit Breda heeft daarom een 

onderzoek laten verrichten door VBS, 

de vereniging van algemeen bijzondere 

scholen. "Volgens de prognose gaan we 

de norm halen. Daar heb ik vertrouwen 

in", zegt SIPO-bestuurslid Mohammed 

Talbi. Maar Coen Bertijn, CDA-fractie-

voorzitter in Vlissingen, twijfelt aan de 

prognose: "Als voedingsgebied worden 

Vlissingen en Middelburg samen ge-

nomen. We vragen ons af of de basis-

schoolleerlingen vanuit Middelburg 

naar Vlissingen zullen komen en dan 

ook nog in die mate dat het voldoen-

de leerlingen oplevert om de school te 

mogen stichten."

In de VBS-prognose wordt de regio 

Vlissingen/Middelburg vergeleken met 

Heerlen en omgeving, waar al een isla-

mitische school is. Maar die vergelijking 

gaat mank vindt Bertijn: "In Limburg lig-

gen om Heerlen plaatsen als Kerkrade, 

Brunssum, Sittard en Geleen. Dat is een 

populatie van zo'n 200.000 mensen. En 

toch heeft de basisschool in Heerlen 

maar 193 leerlingen, minder dan in Vlis-

singen vereist is."

Gerenommeerd onderzoeksbureau

Mohammed Talbi van SIPO voert aan de 

VBS een gerenommeerd onderzoeksbu-

reau is: "Het bureau doet verreweg de 

meeste van dit soort onderzoeken in 

Nederland. Het is echt een autoriteit op 

dit gebied." Ook de Vlissingse wethou-

der Els Verhage (GroenLinks) liet in een 

commissievergadering op 13 juni weten 

vertrouwen te hebben in het onderzoek 

dat is gedaan naar de te verwachten 

leerlingenaantallen.

Donderdag beslist de Vlissingse ge-

meenteraad of de islamitische basis-

school van SIPO wordt opgenomen in 

het Plan van Scholen 2020-2023 Vlissin-

gen. Wanneer de islamitische school in 

het plan wordt opgenomen, moet Vlis-

singen rekening houden met de toekom-

stige huisvesting en financiering van de 

school.

De minister beslist

De raad neemt dit besluit vooruitlopend 

op de definitieve beslissing door minis-

ter Ingrid van Engelshoven van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij 

moet uiteindelijk bepalen of de islami-

tische basisschool in Vlissingen er ook 

daadwerkelijk komt.

https://www.omroepzeeland.

nl/nieuws/113703/Eerste-isla-

mitische-basisschool-in-Zeel-

and-krijgt-voldoende-leerlingen

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113703/Eerste-islamitische-basisschool-in-Zeeland-krijgt-voldoende-leerlingen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113703/Eerste-islamitische-basisschool-in-Zeeland-krijgt-voldoende-leerlingen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113703/Eerste-islamitische-basisschool-in-Zeeland-krijgt-voldoende-leerlingen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113703/Eerste-islamitische-basisschool-in-Zeeland-krijgt-voldoende-leerlingen
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Al ghazali

 M
et het geloof en vertrou-

wen om islamitisch on-

derwijs mogelijk te ma-

ken in de jaren 80 van 

toenmalige Nederland, is het gelukt 

om in augustus 1988 de deuren te 

openen van de eerste Nederlandse 

school op islamitisch grondslag. Hier-

mee werd de Al-Ghazali in Rotterdam 

Spangen een voorloper van het isla-

mitisch onderwijs in Nederland. Met 

een school die stond voor behoud van 

de islamitische identiteit en deelna-

me aan de Nederlandse samenleving 

werd een droom, met de wil van Allah 

SWT, verwezenlijkt. Het is een gunst 

van Allah SWT dat Al-Ghazali 30 jaar 

na de opening nog altijd bestaat en 

Nederland heeft gezegend met meer-

dere islamitische basisscholen die 

kwalitatief ook hoog staan aange-

schreven.

Op 11 april 2019 heeft de Al-Ghazali het 

30-jarig bestaan groots gevierd met ou-

ders, leerlingen, oud-leerlingen en het 

team.

Voor een impressie van de viering, zie de 

video op onze facebookpagina:  https://

www.facebook.com/ibs.alghazali/ 

Op 13 maart 2019 heeft er een audit 

plaatsgevonden voor de certificering 

van de ouderbetrokkenheid 3.0. Met 

trots kan ik vermelden dat de Al-Ghazali 

voldoet aan het criterium voor de certi-

ficering ouderbetrokkenheid 3.0. Het is 

een eer om onze ouders te verwelkomen 

op een school waar ouders en leerkrach-

ten de krachten gebundeld hebben om 

het belang van de ontwikkeling van onze 

leerlingen voorop te stellen. Ik wil dit 

uitzonderlijk moment daarom gebruiken 

om mijn dank te uiten aan de ouder re-

giegroep en onze collega’s op de Al-Gha-

zali die hard hebben gewerkt aan de re-

alisatie van de ouderbetrokkenheid 3.0.

   

‘Kennis is aanwezig 
in de menselijke ziel, 

zoals het zaad in de 
grond, door het leren 

van mogelijkheden 
wordt deze zichtbaar’

Imam Al Ghazali

https://www.facebook.com/ibs.alghazali/
https://www.facebook.com/ibs.alghazali/
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School kan zelf 
tropenrooster instellen

Schoolbesturen kunnen zelf besluiten  
of ze vanwege de hitte een tropenrooster 
instellen. Voorwaarde is wel dat 
het minimumaantal lesuren per 
schooljaar wordt gehaald.

Er is wettelijk gezien geen 

maximumtemperatuur waarbij 

nog gewerkt mag worden. Wel 

regelt de wet dat medewer-

kers – en in het onderwijs na-

tuurlijk ook leerlingen – veilig 

en gezond kunnen werken. De 

temperatuur mag geen gevaar 

opleveren.

Als het, zoals deze week, erg 

warm is, kan volgens een 

tropenrooster worden ge-

werkt. De school kan dan 

vroeg beginnen, zodat de les-

sen voor of vroeg in de middag 

voorbij zijn.

De school moet de ouders hier 

uiteraard over informeren. 

Voor kinderen die niet vroeger 

naar huis kunnen, moet door 

de school opvang worden ge-

regeld tijdens de uren waarop 

de lessen vervallen.

Wanneer krijgen scholen 

een tropenrooster?

Het schoolbestuur kan zelf een 

tropenrooster instellen bij ex-

treem warm zomerweer. Het 

minimum aantal lesuren per 

schooljaar moet de school wel 

halen (verplichte onderwijs-

tijd).

Maatregelen bij extreme 

warmte op school

Bij hoge temperaturen kan een 

school maatregelen nemen. Bij-

voorbeeld een tropenrooster 

instellen met kortere lesuren 

of lesdagen. De school moet 

de ouders informeren over 

een tropenrooster. Hebben de 

ouders geen opvang voor hun 

kinderen? Dan moet de school 

een alternatief programma 

(opvang) aanbieden tijdens de 

uren waarop de lessen verval-

len.

Andere maatregelen zijn:

zo kort mogelijk aaneengeslo-

ten werken;

pauzeren in koele ruimtes;

extra ventilatie;

veel drinken.

Arbowet en tropische 

temperaturen

In de Arbeidsomstandighe-

denwet (Arbowet) staat geen 

maximumtemperatuur waarbij 

nog gewerkt mag worden. Wel 

geldt dat de temperatuur geen 

gevaar mag opleveren voor 

de gezondheid van leraren en 

leerlingen. Het schoolbestuur 

moet ervoor zorgen dat me-

dewerkers veilig en gezond 

kunnen werken. Personeel en 

(ouders van) leerlingen kun-

nen een beroep doen op de 

Arbowet.

ADVERTORIAL
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Woensdag 29 mei 2019 was 

het dan eindelijk zover! De 

Qurancompetitie op El Amal  

stichtingsniveau bij Podium 

Mozaiek te Amsterdam. De 

competitie ging van start met 

een prachtige Quranrecitatie 

van de winnares van vorige 

jaar en na het welkomst-

woord was het tijd voor de 

eerste groep deelnemers. 

Allahouma baarik wat deden 

ze het goed! De juryleden 

hielden de verdiende punten 

goed bij.

Tussen de recitaties door 

was er ook tijd voor een su-

perleuke Kahoot, een prach-

tige presentatie over de reis 

naar Mekka gemaakt door 

leerlingen van basisschool 

El Nasr en hun leerkrachten 

en tot slot een fantastische 

optredens van gedichten en 

Anasheed.

Toen alle deelnemers gere-

citeerd hadden was het tijd 

voor de prijsuitreikingen. De 

spanning was te voelen en 

het enthousiasme aansteke-

lijk!

De uiteindelijke winnaars 

zijn geworden:

1.  Mehdi es-Salhi   

- Al wafa Amsterdam

2.  Selsabil Channouf  

- El Kadisia Amsterdam

3.  Maryam Tarmouchte  

- El Kadisia Amsterdam

Wij danken allereerst Al-

lah voor het doen slagen 

van deze Qurancompetitie. 

Verder grote dank aan het 

El Amal bestuur, de El Amal 

scholen, de organisatoren, 

vrijwilligers, sponsoren en 

als laatste maar zeker niet 

het minste de deelnemers, 

het juichende publiek en hun 

ouders.

Godsdienst leerkrachten 

El Amal.

Korancompetitie 
El Amal
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Islamitische basisschool Roermond in leegstaand 
schoolgebouw aan de Ambachtsingel

De islamitische basisschool die na de zomervakantie start 
in Roermond, wordt ondergebracht in een leegstaand 
schoolgebouw aan de Ambachtsingel. Dat heeft het college 
van B en W besloten.

 V
olgens onderwijswethouder 

Ferdinand Pleyte (D66) is het 

voormalig schoolgebouw 

van De Bloesem in de wijk 

Hoogvonderen het meest geschikt als 

locatie. „Er zat flink wat tijdsdruk op 

het proces omdat de school al na de 

zomervakantie wilde starten. De loca-

tie Ambachtsingel was misschien op 

voorhand de meest logische locatie, 

maar toch moet je als gemeente alle 

opties en mogelijkheden bekijken. 

Welke locaties zijn geschikt en snel 

beschikbaar, hoe zit het met verkeer 

et cetera. Alles afwegende hebben 

we nu de Ambachtsingel aangewezen 

als locatie.”

Tevreden

De stichting Islamitisch Onderwijs Zuid-

Oost Nederland (IEZO) is initiatiefnemer 

van de school. Directeur Matthijs Ver-

maas is tevreden met de uitkomst. „Met 

deze locatie kunnen we prima uit de 

voeten. Er zal nog aan verbouwd moeten 

gaan worden, maar dat hoeft niet me-

teen de hele school te zijn. We beginnen 

met enkele lokalen en de rest komt dan 

later wel.” Vermaas verwacht te kunnen 

starten met zo’n zeventig leerlingen in 

Roermond, van groep 1 tot en met 6. Na 

drie jaar zijn daar dan ook een groep 7 

en 8 bijgekomen.

Wethouder Pleyte kreeg vorige week tij-

dens de raadsvergadering kritiek dat de 

locatiekeuze te lang op zich liet wach-

ten. „Ik heb altijd gezegd dat we aan 

onze wettelijke plicht voor het voorzien 

in een locatie gingen voldoen. Gedegen 

onderzoek kost tijd. Naar mijn mening 

hebben we zo snel als mogelijk dit pro-

ces afgerond.”

Verkeer

De gemeenteraad is binnenkort aan zet 

om voor het geschikt maken van het ge-

bouw en het bekostigen van leermidde-

len nog een bedrag van 186.000 euro 

vrij te maken. Daarnaast vindt er later 

deze maand nog een bijeenkomst plaats 

voor omwonenden. Sommige bewoners 

maken zich zorgen over de toename van 

het verkeer op de Ambachtsingel en de 

overlast die dat met zich mee gaat bren-

gen.

Tot 2013 zat basisschool De Bloesem 

aan de Ambachtsingel. Daarna is het, 

wegens verbouwingen van hun eigen 

panden, nog een tijdelijk onderkomen 

geweest voor de bovenbouw van de Vin-

cent van Goghschool en sbo De Balans.

De locatie aan de Ambachtsingel  
waar na de zomervakantie de  
islamitische school start.
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Interview: Al Ummah

“K
om binnen. Hoeveel 

tijd heb je ongeveer 

nodig?”, verwelkomt 

Meijerink. Hij heeft een 

volle agenda sinds hij twee jaar gele-

den directeur is geworden. Lesgeven 

lukt momenteel niet. Straks heeft hij 

hier hopelijk weer tijd voor; hij mist 

het soms wel. Achttien jaar heeft hij 

voor de klas gestaan. Maar hij weet 

waar hij het voor doet. Al Ummah is ge-

accrediteerd als vreedzame school en 

als gezonde school. Ze werkt met Digi-

wak om de woordenschat van kinderen 

actief te verbeteren, en ze biedt vanaf 

groep 3 godsdienstlessen aan. “Leerlin-

gen kunnen zich ontplooien zonder het 

gevoel te hebben anders te zijn. Juist in 

deze tijd is dat belangrijk.”

Hij ziet dat de islamitische identiteit van 

de school meerwaarde heeft, maar het 

is wel een zoektocht. Vroeger droegen 

meisjes en vrouwelijke medewerkers 

verplicht een hoofddoek, en vanaf groep 

5 moest er gezamenlijk worden gebe-

den; leraren stonden ernaast ter contro-

le. “De onhandigheid van starters. Daar-

naast kennen moslims hun geloof niet 

altijd even goed”, licht Meijerink toe. Als 

directeur wil hij vooral een bewustwor-

dingsproces op gang brengen. “Maar het 

blijft zoeken. We moeten ervoor waken 

dat het niet te algemeen wordt.”

Te algemeen? Kunt u daar een 
voorbeeld van geven?
“Het is de vraag in hoeverre kinderen 

vroeger intrinsiek gemotiveerd waren 

om te bidden. Nu bieden we het gebed 

aan vanaf groep 6, en daarnaast aan jon-

gere kinderen als de ouders dit vragen. 

Het is niet verplicht. Er zijn een paar kin-

deren die niet bidden. Maar als je nooit 

meedoet, ervaar je ook niet 

wat het met 

je doet. Dwingen hoeft niet, maar leer-

krachten kunnen kinderen meer in de 

richting duwen. We kunnen zeggen dat 

het goed is als ze bidden, dat het ze rus-

tiger maakt, dat het fijn is om eventjes te 

stoppen met rekenen.”

Wat wilt u leerlingen verder 
meegeven? 
“We leren kinderen dat er geen dwang 

is in religie en dat mensen zelf tot in-

zichten kunnen komen. 15 jaar geleden 

hoorde ik leerlingen wel eens ongenu-

anceerd roepen over andere gezinsvor-

men, nu accepteren ze andere mensen 

meer zoals ze zijn. Als een niet-islami-

tische docente dit aan een islamitisch 

kind zou leren, zou het eerder denken: 

‘Dat zegt deze juf wel, maar zij is geen 

moslim.’ Kinderen accepteren algemeen 

geldende normen en waarden, omdat 

wij het aanbieden vanuit de Koran en de 

Sunnah.” 

We weten dat sommige mensen 
een heel ander beeld hebben van 
islamitisch onderwijs. Wat is 
jullie ervaring met de omgeving? 
“Onze ervaring is positief. Medewerkers 

van de gemeente komen regelmatig op 

onze school. Ze zien waar we mee bezig 

zijn en zijn hier heel tevreden over. Ook 

het contact met de buren is goed. In de 

ramadan hebben we buren en gemeen-

temedewerkers uitgenodigd voor een if-

tar. We willen laten zien dat we vaak de-

zelfde opvattingen hebben, maar laten 

ook bewust zien dat we vasten en dat we 

het gebed belangrijk vinden.

Waar bent u trots op? 
“Al Ummah is geaccrediteerd als vreed-

zame school. Vanaf groep 1 gaan leerlin-

gen met elkaar in gesprek bij conflicten, 

om te zoeken naar een win-win-situatie. 

We hebben hier een training voor ge-

volgd. Vaak hebben leerkrachten 

Op onze scholen vinden 
prachtige ontwikkelingen 

plaats, die we graag 
belichten in een serie 

interviews. Om van elkaar 
te leren en om elkaar te 

inspireren. We beginnen met 
Yunus Meijerink, hoofd van 

basisschool Al Ummah in 
Enschede, die enthousiast 

vertelt over het belang van 
islamitisch onderwijs.

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.12
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de neiging om te zeggen ‘als je dit doet, 

is het goed’. Kinderen zijn zo lief en 

meegaand dat ze daar snel mee instem-

men. Maar het is veel sterker als ze zelf 

ontdekken waar ze mee zitten en als ze 

zelf met een oplossing komen.”

Jullie zijn ook geaccrediteerd als 
een gezonde school. Wat houdt 
dit in, en hoe reageerden ouders?
“We willen de gezondheid van leerlin-

gen en medewerkers bevorderen. Het 

traktatiebeleid is aangepast en we heb-

ben regels opgesteld voor de lunch. Kin-

deren mogen bijvoorbeeld alleen water, 

melk en karnemelk drinken en ze mogen 

geen wit brood meer meenemen. We 

dachten eerst: ‘Ouders gaan dit nooit ac-

cepteren’.  Maar slechts één ouder stond 

er enigszins sceptisch tegenover. Hij zei 

dat zijn kind alleen wit brood lust. Ik heb 

gezegd dat het waarschijnlijk wel kan 

veranderen en uitgelegd waarom we dit 

doen. Hij begreep het uiteindelijk wel.” 

Is Digiwak, de Woordenlijst 
Amsterdamse Kinderen, ook iets 
waarmee jullie je onderschei-
den? 
“Ja. Zoals op de meeste islamitische 

scholen is Nederlands een tweede taal 

voor veel leerlingen. Ze hebben daar-

door een achterstand in de woorden-

schat. We werken hieraan door deze 

lijst te gebruiken. De woorden die erop 

staan, horen kinderen volgens de Uni-

versiteit van Amsterdam te kennen om 

goed voorbereid het voortgezet onder-

wijs in te gaan. We bieden de lijst aan in 

clusters van maximaal 9 woorden, met 

plaatjes en voorbeeldzinnen.”

Hoe ziet het islamitisch onder-
wijs eruit; iets wat ook heel 
belangrijk is natuurlijk.
“Vanaf groep 3 leren kinderen om de 

Koran te lezen. Daarnaast krijgen ze 

godsdienstlessen, leren ze over de ge-

schiedenis van de islam en over het le-

ven van de profeten (vrede zij hem hen). 

De laatste lessen zijn ook gericht op de 

maatschappij. We leren kinderen hoe ze 

zich horen te gedragen. Ik heb daar een 

leuk voorbeeld van.  Kinderen uit groep 

8 volgden een workshop in een museum 

tijdens het schoolkamp, en ze dankten 

de workshopleiders na afloop uit zich-

zelf. Ik ben blij als ze als moslims een 

mooie indruk maken.”

Over de auteur:

Karlijn Smit is 

free lance journa-

list en schrijver. Ze 

schrijft, herschrijft 

en geeft feedback. Te-

vens heeft zij heeft enige ervaring met fo-

tografie en video. Wilt u hulp hebben bij het 

formuleren van de visie en missie? 

Of zoekt u bijvoorbeeld iemand die teksten 

(her)schrijft voor boekjes, websites, sociale 

mediakanalen en nieuwsbrieven? 

Karlijn is in te huren via de ISBO. 

Voor vragen kunt u mailen naar: 

info@deisbo.nl. 

13www.deisbo.nl

Al Ummah
Al Ummah is in 1992 opgericht door ou-

ders. In 2001 zijn ze aangesloten bij SIMON, 

Stichting voor Onderwijs op Islamitische 

Grondslag in Midden- en Oost- Nederland. 

Momenteel zitten er 199 leerlingen op de 

school. De verwachting is dat er komend 

jaar ongeveer vijf kinderen bijkomen; iets 

wat afgelopen jaren steeds het geval was.

mailto:info%40deisbo.nl?subject=
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Talentenwedstrijd SIMON

Op 26 juni 2019 heeft wederom de jaarlijkse 
talentenwedstrijd van SIMON plaatsgevonden.  
De kinderen van groep 7/8 van IBS Bedir zetten tijdens  
de talentwedstrijd een indrukwekkende prestatie neer  
en wonnen daarmee de eerste prijs, masha Allah!  
Uiteraard was de ISBO in de persoon van directeur Gökhan 
Çoban aanwezig bij dit prachtige jaarlijks terugkerende 
evenement, en wel als jurylid!

 O
p haar facebookpagina be-

dankte SIMON met name 

de ouders, omdat zij dege-

nen zijn die hun kinderen 

elke dag weer motiveren om beter 

te presteren. Dit heeft zijn vruchten 

afgeworpen. Moge dit hun hele leven 

lang zijn vruchten blijven afwerpen, 

Amien en moge Allah (swt) alle kin-

deren standvastig maken, Ameen, ya 

Rabbe'l-alemien!

stichting SIMON 
viert haar 15-jarig 
bestaan
2018-2019 was een bijzonder school-

jaar, waarin stichting SIMON op 1 

april jl. met relaties & haar personeel 

haar 3e lustrum vierde. Het was een 

geslaagde viering! Thema van de dag 

was Duurzame inzetbaarheid. 

Ochtendprogramma met sprekers en 

in de middag activiteiten voor alleen 

het personeel binnen en buiten de 

Ulu Moskee te Utrecht. 

Hierbij een korte 

impressie van de dag.

https://w w w.youtube.com/wat-

c h ? v = 0 w G P z X w L g M g & f e a t u -

re=youtu.be&fbclid=IwAR3WxIuT-

1WG8M7M5GtijTeF7iMM-9-Uud-

2bY5g0sHO9d-ebu0N5BaywkmAI

https://www.youtube.com/watch?v=0wGPzXwLgMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WxIuT1WG8M7M5GtijTeF7iMM-9-Uud2bY5g0sHO9d-ebu0N5BaywkmAI
https://www.youtube.com/watch?v=0wGPzXwLgMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WxIuT1WG8M7M5GtijTeF7iMM-9-Uud2bY5g0sHO9d-ebu0N5BaywkmAI
https://www.youtube.com/watch?v=0wGPzXwLgMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WxIuT1WG8M7M5GtijTeF7iMM-9-Uud2bY5g0sHO9d-ebu0N5BaywkmAI
https://www.youtube.com/watch?v=0wGPzXwLgMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WxIuT1WG8M7M5GtijTeF7iMM-9-Uud2bY5g0sHO9d-ebu0N5BaywkmAI
https://www.youtube.com/watch?v=0wGPzXwLgMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WxIuT1WG8M7M5GtijTeF7iMM-9-Uud2bY5g0sHO9d-ebu0N5BaywkmAI


Het programma richt zich 
op professionals die hun 
leiderschapsvaardigheden 
willen versterken binnen 
een multireligieuze context. 
Zo doen bijvoorbeeld 
priesters, geestelijke 
verzorgers en imams 
mee, maar ook personen 
met een leidinggevende 
functie binnen de overheid, 
onderwijs en bedrijven die te 
maken hebben met diverse 
levensbeschouwingen.

Gedurende een jaar werken de deel-

nemers gezamelijk aan persoonlijke, 

maatschappelijke en professionele uit-

dagingen. Zij wisselen ervaringen uit en 

worden begeleid door wetenschappers, 

religieuze leiders en professionals uit 

de publieke en private sfeer. Ze worden 

onder andere gecoached om effectief te 

werken rond thema's als secularisering 

en pluralisering, de vraag hoe tradities 

worden doorgegeven aan de jongere 

generaties, ethische kwesties, en wat te 

doen wanneer er sprake is van radicali-

sering. 

De deelnemers

• verwerven inzicht in de complexe 

sociaalpolitieke en institutionele 

context van Nederland voor wat be-

treft religie en levensovertuiging, 

• bouwen kennis op over de rijke 

tradities van verschillende levens-

beschouwingen; hun geschriften, 

ethiek, rituelen en doctrines, 

• versterken hun dialoogvaardigheden 

en leiderschapskwaliteiten, 

• werken met andersgelovigen aan een

• gezamenlijk project.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur van het programma:

18 maandagen verspreid over 9 maanden

Data:

van oktober 2019 tot juli 2020 

(gemiddeld 2 keer per maand)

Locatie:

verschillende unieke plaatsen in

Nederland en de Vrije Universiteit

Amsterdam

Certificaat:

Deelnemers ontvangen na het voltooien 

van het programma een certificaat.

Aanmelding:

Toelating (maximaal 30 deelnemers) ge-

schiedt op basis van een motivatiebrief 

en een voorgesprek.

Programma directeur:

Prof. dr. Marianne Moyaert, Vrije Univer-

siteit Amsterdam.

Informatie en aanmelden: 

info@emoena.nl

www.emoena.nl

Investering € 1.200

(inclusief kosher/halal maaltijden en

studiemateriaal).FOTO: ELIJAH INTERFAITH 

ADVERTORIAL
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Leiderschap in 
multireligieuze 
context

Leiderschap in een 
multireligieuze context 

Een uniek leiderschapsprogramma voor mensen 
die stevige bruggen willen bouwen tussen hun 
eigen levensbeschouwelijk perspectief, de ander 
en de samenleving.   

EMOENA  

mailto:info%40emoena.nl%20?subject=
http://www.emoena.nl
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21 JUNI 2019 BRON: WWW.GELDERLANDER.NL DOOR: NICOLETTE DE BOER

Verplicht met het busje naar de 
islamitische school in Ede

VEENENDAAL - Islamitische gezinnen in Veenendaal hopen 
vurig dat de Veenendaalse gemeenteraad zich toch sterk 
wil maken voor een islamitische school in Veenendaal. Nu 
moeten de kinderen elke dag met het busje naar Ede. 

 E
lke morgen om 07.45 uur 

stopt er een busje voor de 

deur bij Amaani (6) en Shams 

(5) Kamaran in Veenendaal. 

Daarmee worden ze naar school in 

Ede gebracht. ’s Middags rond 15.30 

uur zijn ze weer thuis.

Moeder Mimount vindt het jammer dat 

een nieuwe poging tot een islamitische 

school in Veenendaal weer mislukt. 

,,Voor mij zou het erg praktisch zijn”, 

zegt ze. ,,Ik wil graag meer betrokken 

zijn bij de school. Nu moet ik mijn be-

zoekjes echt inplannen.”

‘Dit onderwijs past bij ons’

Haar twee oudste kinderen volgen nu 

onderwijs op de islamitische basis-

school Al Amana in Ede. ,,Het busvervoer 

is ideaal in deze situatie. Maar het liefst 

zou ik ze zelf brengen.”

Ze heeft nog getwijfeld of ze haar kin-

deren naar de protestants-christelijke 

basisschool De Ceder zou sturen, die 

vlakbij is. ,,Maar het islamitisch onder-

wijs past bij wat we onze kinderen thuis 

meegeven.”

Zouden haar kinderen geen taalachter-

stand oplopen? Ze constateerde ze dat 

Al Amana het in de regio goed deed op 

Cito. ,,Ik dacht: we proberen het een jaar. 

De school heeft zich erg bewezen, ik ben 

te spreken over de kwaliteit.” 

175 Veenendaalse kinderen 

reizen nu naar Ede 

Momenteel reizen 175 Veenendaalse 

leerlingen elke dag op en neer naar Ede, 

waarvan een deel met gesubsidieerd 

taxivervoer. Zo’n 60 staan er nog op de 

wachtlijst. Het schoolbestuur, Stichting 

Ede voor Islamitisch Onderwijs, poogt 

nu voor de tweede keer om ook in Veen-

endaal een school te stichten. De vraag 

is er, concluderen ze. Zo heeft Veenen-

daler Bilal Riani zijn zoontje Zakaria (2) 

al ingeschreven in Ede. ,,Ik hoop dat het 

lukt, want er is een wachtlijst.” Hij ver-

wijst naar de verschillende openbare en 

christelijke scholen in Veenendaal. ,,Ik 

wil ook de vrijheid hebben om te kie-

zen.”

Hij zegt dat hij een trotse moslim met 

principes is. ,,Als ouder wil ik het bes-

te voor mijn kind en hem die principes 

meegeven. Het zou daarbij fijn zijn als 

hij op de fiets naar school kan.”

Dinsdag besprak de gemeenteraad de 

kwestie voor het eerst. Het college stelt 

de raad voor om de aanvraag opnieuw 

af te keuren. Volgens de gemeente kan 

de school niet aannemelijk maken dat ze 

het benodigde minimum aantal leerlin-

gen (318) over vijf jaar haalt. 

Gemeente en de school zijn 

het niet eens over de cijfers

De discussie ging veel over de bewijs-

last. Zo kwam de school met een ver-

gelijking met een islamitische school in 

Maastricht, die wel het aantal leerlingen 

wiste te halen. In beide plaatsen wonen 

ongeveer evenveel moslims, aldus het 

schoolbestuur. Wethouder Marco Ver-

loop meent echter dat beide plaatsen 

niet te vergelijken zijn. 

Het is bovendien niet de bedoeling dat 

de ene school de andere school in Veen-

endaal leegtrekt, is de stelling van de 

wethouder.  

Bestuurder El Akil Ben Messaoud van 

de islamitische scholenstichting houdt 

ondertussen vol dat een islamitische 

school zeker kans van slagen heeft in 

Veenendaal. Hij sprak afgelopen week 

tot de raad, die over twee weken een be-

sluit gaat nemen over de kwestie. ,,Het 

feit dat er dagelijks zoveel kinderen naar 

Ede gaan, zegt genoeg over de behoef-

te.”

Amaani en Shams van Said Kamaran moeten elke ochtend met 
een busje van Veenendaal naar de islamitische basisschool Al 
Amana in Ede © Herman Stöver
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Minister houdt vast aan ‘eerst 
schooladvies, dan eindtoets’

Onderwijsminister Arie Slob houdt vast aan de huidige 
volgorde van ‘eerst schooladvies, dan eindtoets’.  
Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Mijn voorstel is om de huidige inrich-

ting, waarin de eindtoets wordt afge-

nomen na het schooladvies en geldt als 

tweede objectief gegeven voor plaat-

sing in het vo, te behouden’, zo staat in 

zijn brief.

Hij voegt daaraan toe dat hij vertrouwen 

heeft in het professionele oordeel van 

de leerkracht. ‘Daarnaast is het positief 

dat het belang van de eindtoets niet ver-

der toeneemt. Hierdoor neemt ook de 

druk op de eindtoets, voor leerlingen, 

ouders en scholen niet verder toe’, aldus 

Slob.

De minister meldt verder dat hij gehoor 

geeft ‘aan de roep van scholen om be-

leidsvast te zijn’. Uit verschillende on-

derzoeken kwam naar voren dat leraren 

willen vasthouden aan de huidige volg-

orde ‘eerst schooladvies, dan eindtoets’.

Aanpassingen

De volgorde blijft dus hetzelfde, stelt 

Slob voor, maar hij wil wel een aantal 

dingen aanpassen. Zo wil hij de afname 

van de eindtoets vervroegen naar de 

eerste helft van maart, waardoor deze 

direct na het schooladvies plaatsvindt. 

Dit kan volgens hem extra toetstraining 

voorkomen.

Een ander punt dat Slob noemt, is dat hij 

een periode wil vastleggen waarbinnen 

de schooladvisering moet plaatsvinden, 

namelijk tussen 1 februari en 1 maart. 

‘Zo wordt voorkomen dat basisscholen 

nog eerder in het schooljaar de school-

adviezen gaan afgeven en de selectie 

daardoor nog verder naar voren schuift’, 

zo staat in de brief.

Ook wil de minister één landelijk mo-

ment vastleggen waarop basisscholen 

de definitieve adviezen gereed moeten 

hebben. ‘Op dat moment schrijven alle 

leerlingen zich tegelijkertijd in met het 

definitieve advies op de vo-school.’

Kansengelijkheid

Met zijn besluit gaat de minister in tegen 

een advies van het Centraal Planbureau. 

Het CPB adviseerde onlangs de afname 

van de eindtoets weer vóór het school-

advies te laten plaatsvinden. Volgens 

het CPB kunnen de scholen dan hun ad-

vies op zoveel mogelijk informatie ba-

seren. Bovendien kunnen ze dan ‘lagere 

verwachtingen die leraren (onbewust) 

kunnen hebben van bepaalde groepen 

leerlingen’ corrigeren.

Het planbureau wees er in zijn advies 

op dat relatief veel kinderen van ouders 

met lagere inkomens lagere school-

adviezen krijgen dan het toetsadvies 

uitwijst. Bovendien wordt hun school-

advies minder vaak bijgesteld. ‘De eind-

toets meenemen in het schooladvies 

kan zodoende bijdragen aan kansenge-

lijkheid’, aldus het CPB.

Ook in de Tweede Kamer klonk in febru-

ari de wens om terug te keren naar de 

volgorde ‘eerst eindtoets, dan school-

advies’, zoals die tot 2014 was. De po-

litiek koos destijds voor omkering van 

die volgorde, omdat de eindtoets werd 

gezien als een momentopname die geen 

goed beeld zou geven van wat een leer-

ling kent en kan.

De school zou daar een veel beter zicht 

op hebben, omdat de verschillende le-

raren de ontwikkeling van de leerling 

al jaren zien. Minister Slob gaat hierin 

mee en wil de volgorde dus niet weer 

omdraaien.

Het zomernummer van magazine  Naar 

School! van VOS/ABB besteedt aan-

dacht aan de eindtoets in het artikel:

Eindtoets weer verplaatsen. 

Goed idee?

ht tps: //w w w.vosabb.nl /f lipbook / 

?naarschool-2019-19#p20

waar elk kind welkom isNAAR SCHOOL !

MAATWERK OP SCHOOL 
levert veel op

EINDTOETS 
opnieuw verplaatsen? 

N0 19  |  JUNI 2019

Samen op weg naar 
inclusiever onderwijs

https://www.vosabb.nl/flipbook/?naarschool-2019-19#p20
https://www.vosabb.nl/flipbook/?naarschool-2019-19#p20
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Schoolboeken nemen loopje met waarheid

Bijna tweehonderd les- en werkboeken over de landbouw en 
visserij uit het basisonderwijs bevatten regelmatig storende 
fouten. Dat concludeert Stichting AgriFacts (STAF) na een 
screening.

 D
e stichting meldde eerder 

veel klachten te hebben 

ontvangen over agrarische 

fouten in lesboeken van 

schoolkinderen en besloot tot een 

nationale toetsing. De voorscreening 

die vorige week zaterdag plaatsvond 

in Nijkerk, leverde veel feitelijke on-

juistheden op, zegt woordvoerder 

Geesje Rotgers. Zo'n twintig vrijwil-

ligers bogen zich over de gewraakte 

teksten en foto's.

'Een verbazingwekkend voorbeeld is 

een tekening van vaten gif in een akker 

met daarnaast een trekker.' De begelei-

dende tekst vermeldt dat het steeds las-

tiger is om schoon drinkwater te 

vinden in Europa.

Legbatterijen

Ook veel gezien: 'Hoe groter de stal, hoe 

minder ruimte voor dieren. Foto's van 

oude legbatterijen voor kippen. Of gang-

baar wordt vergeleken met bio, waarbij 

de eerste aanpak steeds het onderspit 

delft. Hoewel beide onmisbaar zijn voor 

een evenwichtige voedselketen.'

Niet alleen met de waarheid over vee-

houderij en akkerbouw wordt een loopje 

genomen. Ook de visserij staat er soms 

gekleurd op, zegt Rotgers: 'Dan komt 

overbevissing aan bod. Ook in wateren 

zoals de onze waar de sector al jaren vol-

gens strenge quota vist, juist om soorten 

in stand te houden.'

Gif

Sommige zaken die de vrijwilligers 

aantroffen, zijn niet per se fout, maar 

wel storend. Zo worden gewasbescher-

mingsmiddelen soms consequent als 

'gif' weggezet.

Op zaterdag 29 juni spreekt een jury 

onder leiding van voorzitter Aalt Dijk-

huizen van het topteam Agri & Food 

zich formeel uit over het lesmateriaal. 

SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar en 

Thijs Cuijpers, directeur beleid bij LTO 

Nederland, maken deel uit van de over-

koepelende jury. De vakjury bestaat uit 

verder uit experts werkzaam in het on-

derwijs.
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Nieuw platform helpt kinderen met 
aandoening verhaal te doen voor de klas

Vanaf deze week kent Nederland officieel een nieuw 
nationaal platform dat kinderen met een aandoening 
ondersteunt bij het vertellen van hun verhaal in de klas.  
Acht patiëntenverenigingen hebben samengewerkt aan dit 
unieke project. Vanaf vandaag is de portal geopend voor 
iedereen op https://www.weetwatikheb.nl/.  
Dit meldt Weet Wat Ik Heb.

 H
et idee voor de website 

kwam twee jaar geleden 

tot stand. Acht Nederland-

se patiëntenverenigingen 

waren op zoek naar een methode 

om jonge patiënten te ondersteunen 

bij het bespreekbaar maken van hun 

aandoening. Voor jonge kinderen is 

het van belang om goed te kunnen 

uitleggen over hun aandoening. Het 

bevordert begrip en acceptatie, zo-

dat ze sociaal en emotioneel geen 

achterstand oplopen. Met Weet Wat 

Ik Heb hebben de initiatiefnemers 

de juiste toon en middelen in handen 

om daaraan een belangrijke bijdrage 

te leveren. Het platform blijft groeien 

en in de toekomst sluiten meer ver-

enigingen zich aan.

 

ACTIEF AAN DE SLAG

Op weetwatikheb.nl vinden bezoekers 

informatie en materialen, speciaal ge-

maakt voor kinderen met een van de 

deelnemende aandoeningen. De online 

portal is gericht op empowerment: kin-

deren verzamelen gemakkelijk zelf de 

bouwstenen voor hun verhaal, om hier 

vervolgens actief mee aan de slag te 

gaan. Voor leerkrachten is er een korte 

lesmodule beschikbaar, waarmee zij kin-

deren helder kunnen uitleggen wat de 

aandoening inhoudt en wat het betekent 

om deze aandoening te hebben.

 

BN’ERS WERKEN MEE AAN 

WEET WAT IK HEB

Het informatiemateriaal wordt onder-

steund met animatie video’s, waarin de 

stem van Tim Senders je kort en krach-

tig uitlegt wat een aandoening precies 

inhoudt. Daarnaast vind je er spreek-

beurtmaterialen en bekijk je de handige 

spreekbeurt tips van Nienke de la Ri-

ve-Box (3 Op Reis, Klokhuis).

DEELNEMENDE 

PATIËNTENVERENIGINGEN

Alle informatie op ‘Weet wat ik heb’ is in 

samenwerking met deze verenigingen 

bijeengebracht:

 

• Stichting Downsyndroom

• Nevus Netwerk Nederland

• Nederlandse Vereniging voor Groei-

hormoondeficiëntie en Groeihor-

moonbehandeling

• Nederlandse Phenylketonurie Ver-

eniging

• Patiënten Vereniging voor Neuromo-

dulatie

• Stichting voor Afweerstoornissen

• Vereniging van Scoliose Patiënten

• Vereniging Osteogenesis Imperfecta

Nationale Onderwijsgids

https://www.weetwatikheb.nl/
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Bewezen aanpak die leerlingen meer zelfvertrouwen geeft

Al Iman tweede EDI-school in Nederland

De islamitische basisschool Al Iman in Almere is bescheiden 
maar trots dat ze de tweede EDI-school in Nederland zijn. 
De vermelding betekent dat alle leerkrachten de Expliciete 
Directe Instructie goed beheersen. Al Iman heeft zelfs 4 
leerkrachten die excellente EDI-lessen geven en ze zijn dan 
ook de ambassadeurs van dit didactisch model. 

Door Jamila Zemouri

EDI biedt nieuwe leerstof in stappen aan 

en laat leerlingen in voldoende mate oefe-

nen om tot beheersing te komen. “Met EDI 

willen we de leerlingen effectief onderwij-

zen en de leerkrachten effectief inzetten. 

Nieuwe leerkrachten krijgen houvast door 

duidelijkheid te geven over de manier van 

onderwijzen bij ons op school”, vertelt di-

recteur Khalid Mouhmouh. De didactiek is 

nog geen gemeengoed, maar wint steeds 

meer terrein. Diverse basisscholen uit 

binnen- en buitenland tonen interesse in 

de werkwijze die Al Iman inmiddels eigen 

heeft gemaakt. 

Mouhmouh: “Het EDI-ambassadeurschap 

is niet onopgemerkt gebleven. De vermel-

ding van de namen van leerkrachten op de 

website van Expertis heeft erin geresul-

teerd dat minstens tien scholen een kijk-

je kwamen nemen. Het meest bijzondere 

verzoek was een Skype-uitnodiging vanuit 

Aruba en Suriname. De scholen zijn be-

nieuwd naar hoe wij hier lesgeven, wonen 

de lessen van de ambassadeurs bij en gaan 

met leerkrachten in gesprek.”

Stappenplan

Een van de ambassadeurs van Al Iman is 

Oihiba Makrouf. Ze staat als leerkracht 

voor een klas van 22 leerlingen uit groep 

8. Wanneer Makrouf bezoek krijgt van 

geïnteresseerde collega’s van ande-

re scholen, wil ze hen alle 

stappen van de 

EDI

laten zien. “Dat doe ik altijd wel, maar het 

is belangrijk om alle fases goed te doorlo-

pen omdat het voor deze leerkrachten de 

eerste keer is dat ze een EDI-les in de prak-

tijk meemaken.” Makrouf begint elke dag 

met het formuleren van het doel en het 

maken van een stappenplan. “Ik check wat 

de leerlingen nog weten van het onder-

werp. Vervolgens gaan we weer terug naar 

het doel, waarna ik voorbeelden geef en de 

opdracht voordoe. De volgende stappen 

zijn: samenwerken, observeren en contro-

leren en evalueren.”

De gedreven leerkracht kreeg na haar 

lesbezoek te horen dat ze tot EDI-ambas-

sadeur werd benoemd. “Het is bijzonder 

dat de lessen van leerkrachten uit het hele 

land zijn bezocht en dat vier van onze leer-

krachten zich nu EDI-ambassadeur mogen 

noemen. Dat is toch een prestatie”, vertelt 

Makrouf trots. “Daarnaast kregen we in 

diezelfde ronde ook te horen dat Al Iman 

een EDI-school werd. Dubbel feest dus!”  

Kwaliteit

De directeur van Al Iman was een lange tijd 

op zoek naar een methodiek die passend is 

bij de ambities van de school, wetenschap-

pelijk onderbouwd is en toepasbaar in alle 

leerjaren. “Goed onderwijs geven is het 

primaire doel van Al Iman, en hoe zorgen 

we voor een gedragen en geborgde me-

thodiek?” Het antwoord vond Mouhmouh 

in het boek van Marcel Schmeijer, EDI. Hij 

nodigde Schmeijer uit voor een kennisma-

king en na tientallen bijeenkomsten en les-

bezoeken mag Al Iman zich nu officieel een 

EDI-school noemen. “We hebben kunnen 

laten zien dat we schoolbreed 

en gedurende 

bijna drie jaar voldoen aan de didactische 

normen. Ik ben blij dat we, met ons gedre-

ven en leergierige team, hiermee kwaliteit 

van lesgeven kunnen garanderen.”

Intern begeleider en kwaliteitscoördinator 

van de kwaliteitsgroep Onderwijsproces 

en Onderwijsresultaten (voorheen leer-

kracht) Amina Azaouagh was in het begin 

sceptisch. “In het onderwijs heb je te ma-

ken met een verscheidenheid aan onder-

wijsmodellen. En dit was de zoveelste, 

dacht ik. Maar naarmate ik ermee begon 

te werken, voelde en merkte ik aan dat 

het werkte. Het doel is zowel bij de leer-

kracht als bij de leerlingen helder. Daar-

naast is het een eerlijke manier van lesge-

ven. Doordat we werken met bijvoorbeeld 

beurtenstokjes krijgt iedereen een keer de 

beurt.” 

Wisbordjes en beurtenstokjes

Ook de leerlingen van Al Iman zijn enthou-

siast over EDI. De 10-jarige Amina Barhou-

ni uit groep 6 vindt dat haar juf Dieuwertje 

(tevens EDI-ambassadeur) goed lesgeeft. 

“Ik begrijp nu alles beter omdat iedereen 

mee moet doen. We gebruiken wisbord-

jes om onze antwoorden op te schrijven. 

Wanneer iedereen klaar is met de opdracht 

houden we de wisbordjes omhoog en ziet 

de juf meteen hoeveel kinderen de vraag 

snappen of niet.”  Voor Ibrahim Yahia Ewei-

wa uit groep 4 is EDI ook een betere ma-

nier van lesgeven. “Mijn juf geeft goed les 

in stappen, waardoor het duidelijk is voor 

alle kinderen.” 

“Op deze manier vergemakkelijk je de 

controle bij leerkracht en vergroot je het 

zelfvertrouwen bij de leerlingen”, vervolgt 

Azaouagh haar verhaal. “De leerkracht ziet 

door middel van de bordjes hoeveel leer-

lingen een opdracht snapt. De leerlingen 

worden gedwongen om actief mee te doen. 

Ik zie wat EDI met het zelfvertrouwen doet 

van de leerlingen. Omdat alles stapsgewijs 

wordt uitgelegd, vergroot je de kans dat ze 

de lesstof snappen. Elke keer weer zie ik 

dat kinderen hun doelen bereiken.”

BEELD: FREEPIK
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Nederlandse jongeren lezen veel te weinig, 
dat heeft op termijn vervelende gevolgen

Jongeren lezen heel weinig boeken. Het kabinet moet veel 
meer doen om het leesplezier te bevorderen, adviseren de 
Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur.

Een op de drie jongeren vindt lezen niet 

leuk en de helft van de scholieren leest 

nooit een roman of een langer verhaal. 

Wereldwijd gaat het leesplezier onder 

jongeren omlaag. Nederland bungelt 

met deze cijfers onderaan de internati-

onale ranglijst.

Dat moet veranderen, vinden Edith 

Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad 

en Marijke van Hees, voorzitter van de 

Raad voor Cultuur. In hun gezamenlijk 

advies ‘Lees!’ roepen ze het kabinet op 

structureel meer aandacht en geld te 

investeren in het leesplezier onder jon-

geren, door bijvoorbeeld de samenwer-

king tussen bibliotheken en scholen te 

bevorderen. “Vanaf groep 3 staan lees-

vaardigheid en het technisch lezen op de 

voorgrond en dat ontneemt veel kinde-

ren het plezier in lezen”, zegt Hooge.

Als je het leesplezier vergroot, pak je 

meerdere problemen aan, zeggen ze. 

Zo werd onlangs bekend dat een op de 

vijf veertienjarigen een taalachterstand 

heeft. Daar hebben de voorzitters veel 

zorgen over. “Als jongeren weer plezier 

krijgen in het lezen van een boek, dan 

gaan ze meer lezen, dan gaan ze diep 

lezen en dan worden ze er beter in. Het 

vergroot de woordenschat en de inzich-

ten. Zo pak je automatisch de laaggelet-

terdheid aan”, zegt Hooge. Doe je dat 

niet, dan heb je kans dat mensen later 

minder goed functioneren in de samen-

leving. Dan begrijpen ze brieven van 

verzekeraars of banken niet goed.

Smartphone

Dat diepe lezen is waar het volgens de 

voorzitters om gaat. Want jongeren le-

zen aan de lopende band korte tekstjes 

op hun smartphone. “Daar zijn ze heel 

druk mee, maar rustig zitten met een 

boek is minder vanzelfsprekend in deze 

maatschappij”, zegt Van Hees. Met diep 

lezen wordt er een ander soort concen-

tratie gevraagd van je brein. “Dit bete-

kent dat je in verschillende lagen denkt, 

je legt verbanden, en diep lezen geeft je 

bepaalde inzichten.”

Hooge vult aan: “Het draagt ook bij aan 

de democratie. Mensen die lezen, kun-

nen echt nieuws van nepnieuws onder-

scheiden, het bevordert de nieuwsgie-

righeid en het leert je argumenteren. 

Met andere woorden: je doet mee aan 

de samenleving, en dan niet alleen in 

economisch opzicht.”

Het is niet voor het eerst dat er zorgen 

worden geuit over de taalontwikkeling 

onder jongeren. Naast de laaggeletterd-

heid verliest het vak Nederlands aan 

populariteit. De Vrije Universiteit stopte 

onlangs met de studie Nederlands.

Hooge en Van Hees zijn van mening dat 

‘de aandacht voor taal en cultuur echt in 

de verdrukking komt’. Hooge: “Er is veel 

aandacht voor ICT, techniek- en bètavak-

ken. Jongeren worden ook aangemoe-

digd dat profiel te kiezen. Maar dat gaat 

ten koste van taal en cultuur.”

Koffertje

Het is niet toevallig dat de Raad voor 

Cultuur en de Onderwijsraad in dit ad-

vies samenwerken. Op het gebied van 

lezen gebeurt al het een en ander. Zo 

geven sommige bibliotheken kleine 

kinderen een koffertje met boekjes als 

ze lid worden. Ook zijn er voorleeswe-

ken op kinderdagverblijven en hebben 

veel scholen een eigen bibliotheek. 

Hooge: “Maar de initiatieven zijn ver-

snipperd. Taal is een kerntaak van het 

onderwijs, maar ook van bibliotheken.”

Het aanbod in de schoolbibliotheken is 

vaak verouderd. Dat geldt met name op 

het mbo en vmbo. Van Hees: “Scholen 

hebben vaak wel een biblio- of media-

theek, maar in sommige gevallen is dat 

enkel een lokaal met een boekenkast en 

computers zonder professionele bege-

leiding van een bibliothecaris.” 

Leesoffensief

Juist op het vmbo en mbo moet naast 

het technische lezen ook de leesmotiva-

tie centraal staan, stellen de voorzitters. 

Door het leesplezier daar te bevorderen, 

bereik je volgens hen veel meer. Het 

helpt niet dat ook het contact tussen 

school en de plaatselijke bibliotheek de 

laatste jaren is afgenomen. Hooge: “De 

bibliotheken bereiken 25 procent van de 

vmbo-leerlingen, terwijl ze de helft van 

de havo- en vwo-scholen bedienen.”

Op de plaatselijke bibliotheken is de 

afgelopen jaren flink bezuinigd: 15 pro-

cent van de medewerkers die leestips 

aan jongeren kunnen geven, is weg. Ves-

tigingen zijn verdwenen, of het aanbod 

is uitgekleed. Van Hees: “Dat geldt ge-

lukkig niet overal. In grote steden zijn 

bibliotheken omgebouwd tot geweldige 

plekken.”

https://www.trouw.nl/nieuws/neder-

landse-jongeren-lezen-veel-te-wei-

nig-dat-heeft-op-termijn-verve-

l e n d e - g e v o l -

https://www.trouw.nl/nieuws/nederlandse-jongeren-lezen-veel-te-weinig-dat-heeft-op-termijn-vervelend
https://www.trouw.nl/nieuws/nederlandse-jongeren-lezen-veel-te-weinig-dat-heeft-op-termijn-vervelend
https://www.trouw.nl/nieuws/nederlandse-jongeren-lezen-veel-te-weinig-dat-heeft-op-termijn-vervelend
https://www.trouw.nl/nieuws/nederlandse-jongeren-lezen-veel-te-weinig-dat-heeft-op-termijn-vervelend
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DATUM: 26 MEI 2019 BRON: MAISONSLASH.BE DOOR: INGRID RENDERS

In Denemarken volgen kinderen  
op school verplicht het vak  
'empathie' en wij willen dat òòk!

Denemarken staat al jarenlang in de top 3 van gelukkigste 
land ter wereld. En dat vinden wij niet raar, maar vooral 
bijzonder. Eén van de redenen van dat geluksgevoel is 
-gokken wij - omdat de kinderen er op school verplicht het 
vak 'empathie' moeten volgen. Misschien een ideetje, beste 
nieuwe minister van Onderwijs (naam tot vandaag nog 
onbekend)? 

 A
lle - echt àlle- Deense kin-

deren van 6 tot 16 jaar vol-

gen dus een uurtje per week 

verplicht les rond 'empa-

thie'. Ze leren zich in te leven in de 

positie van een ander, en ze leren dat 

je eigen visie niet per definitie de 

juiste is. Eens per week proberen de 

kinderen vanuit de schoolbanken hun 

point of view bij te schaven door de 

situatie eens vanuit een andere hoek 

te bekijken.

EMPATHIE, WATISDA?

Mja, wat houdt dat dan in, zo'n uurtje 

empathie? En waarom zou dat in gods-

naam interessanter zijn dan wiskunde, 

verkeerslessen of pakweg een mondje 

Chinees leren? Volgens de Amerikaan-

se auteur Brené Brown betekent em-

pathisch zijn dat je het vermogen hebt 

om het standpunt van een andere partij 

te zien, begrijpt, zijn visie niet veroor-

deelt, én er vooral ook over kan com-

municeren. Volgens haar is het verschil 

tussen sympathie en empathie dat je je-

zelf eens in de schoenen van een 

ander kan zetten, en aan-

vaarden dat

zijn visie niet dezelfde is als de jouwe. 

Pas als je dat snapt, kan je samen in een 

constructief debat gaan. 

Hallookes! Hoe hard heeft de wereld 

deze lessen nodig!? Je zou gelijk zeggen: 

'zo'n lessen zouden verplicht moeten 

worden op school!' Awel, in Denemar-

ken is dat dus zo. In Denemarken leren 

kinderen namelijk dat je met samenwer-

ken verder komt in plaats van elkaar te 

beconcurreren. Ze krijgen er oog voor 

elkaars welzijn en geluk. Ah ja, want als 

iedereen gelukkig is, draait de wereld 

beter, niet? 

OEGAATDADAN?

Tijdens de Deense empathielessen op 

school leren de kinderen er dus om de 

gevoelens van anderen te lezen, te be-

grijpen en ernaar te luisteren. Om deze 

vaardigheden te trainen, oefenen de 

kinderen op afbeeldingen van verschil-

lende emoties die ze dan moeten be-

noemen: verdriet, frustraties, geluk, ... 

telkens moeten ze de emotie herkennen 

en onderbouwen in hun eigen woorden. 

De kinderen leren te vertellen wat de 

andere voelt en dat zonder het te beoor-

delen. 

Jessica Joelle Alexander schreef mee 

aan het populaire boek 'The Danish Way 

of Parenting'. Volgens haar helpt de 

Deense aanpak om kinderen te leren kij-

ken naar anderen, in plaats van zich te 

focussen op hun eigen successen.  Trou-

wens, heel het schoolsysteem in Dene-

marken is afgestemd op dit principe. 

Zo krijgen kinderen jonger dan 13 jaar 

nooit punten toebedeeld die ze vervol-

gens kunnen gaan vergelijken met hun 

klasgenoten.

WAKE UP BELGIUM!

't Is nu misschien omdat ik dit schrijf op 

een verkiezingszondag en hé-le-maal 

niet uitkijk naar de verschrikkelijke po-

litieke debatten die we waarschijnlijk 

de volgende 20 maanden zullen tegen-

komen waarin kibbelende, niet-empa-

thische partijleiders luid roepend zich-

zelf op de borst slaan... Dus oh yo, hoe 

hard hebben we deze empathische skills 

nodig in Belgie? Die Deense kinderen 

worden straks volwassen mensen die 

effectief naar elkaar kunnen luisteren, 

en vervolgens constructieve oplossin-

gen kunnen bedenken samen! Wake up, 

Belgium!



DATUM: 20 JUNI 2019 BRON: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 

Nieuws uit het jeugdveld

Kinderen die sporten 

zijn gelukkiger

Kinderen die lid zijn van een sportvereniging en re-

gelmatig sporten zijn vrolijker, gezonder en kunnen 

beter met andere kinderen overweg dan kinderen 

die weinig of niet sporten. Het maakt daarbij niet uit 

welke sport het kind beoefent en of dit een individu-

ele of een teamsport is. Dat blijkt uit het promotie-

onderzoek waarop Janet Moeijes op 25 juni promo-

veert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Moeijes pleit ervoor kinderen te stimuleren een 

sport te kiezen die ze leuk vinden, zodat ze vaker 

gaan sporten. Zij vindt het belangrijk dat bassischo-

len gebruikmaken van de mogelijkheid om samen 

met een of meerdere sportvereniging uit de omge-

ving een functionaris aan te stellen voor de afstem-

ming tussen de sportactiviteiten op school en de 

activiteiten van de sportverenigingen. Zo kunnen 

kinderen goed kennismaken met de mogelijkheden.

Aan het onderzoek deden ruim 2.000 kinderen mee 

uit groep 7 en 8 van 76 bassischolen, verspreid over 

Nederland. De kinderen vulden tussen 2011 en 2014 

verschillende vragenlijsten in.

https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/

apr-jun/j_moeijes.aspx
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Zaalvoetbal-
toernooi voor 
meisjes!

Op 6 november 2019 
organiseert de ISBO een 
zaalvoetbaltoernooi speciaal 
voor meisjes van de groepen 
7 en 8 van de islamitische 
basisscholen. Op deze dag 
zullen alleen vrouwelijke 
begeleiders, scheidsrechters  
en coaches aanwezig zijn. 

Het toernooi zal gehouden 
worden in de omgeving van 
Utrecht. 

Geïnteresseerd? 

Stuur een mail naar 
a.claassen@deisbo.nl  
voor meer informatie.

 https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/apr-jun/j_moeijes.aspx
 https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/apr-jun/j_moeijes.aspx
 https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/apr-jun/j_moeijes.aspx
mailto:a.claassen%40deisbo.nl%20%20?subject=
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Islamitische 
Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO)

COMMUNICATIE
EEN VERZOEK

Behalve de identiteit zullen wij ons de komende tijd ook gaan inzetten om de communicatie vanuit de ISBO naar de leden 

te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat 

de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn.

Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders. Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen 

van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van zaken die voor u van be-

lang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.

AGENDA

10 JULI 2019

EVALUATIE LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ 2019

Locatie: ISBO kantoor, 

Zielhorsterweg 83, 3813 ZX Amersfoort

Tijdstip: 13.30 – 15.00u

Doelgroep: Alleen voor (Godsdienst-)leerkrachten die 

aanwezig waren tijdens de Landelijke Islamkennisquiz 

van de ISBO op 19 juni jl. in de Ulu Moskee in Utrecht

23-27 SEPTEMBER 

WEEK TEGEN HET PESTEN

Datum: 23 tot en met 27 september 2019 

www.weektegenpesten.com 

9 OKTOBER 2019            

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO

Locatie IBS EL Kadisia

Piet Mondriaanplein 2, 1061 SC Amsterdam

Tijdstip: 13.00u-16.00u

Doelgroep: Godsdienstleerkrachten binnen het IO

6 NOVEMBER 2019                                                       

ZAALVOETBALTOERNOOI VOOR MEISJES

Locatie: n.t.b. / Tijdstip: n.t.b.

Doelgroep: meisjes groep 8 (NB: uitsluitend vrouwelijke 

begeleiders toegestaan)

Opgeven via: a.claassen@deisbo.nl

29 JANUARI 2020                                                         

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO

Locatie: n.t.b.

Tijdstip: 13.00u-16.00u

Doelgroep: Godsdienstleerkrachten binnen het IO

13 MEI 2020                                                               

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO

Locatie: n.t.b.

Tijdstip: 13.00u-16.00u

Doelgroep: Godsdienstleerkrachten binnen het IO

4 JUNI 2020

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO

Locatie: n.t.b.

Onderwerp: n.t.b.

Tijdstip: 10.30-15.30u

Doelgroep: Groepen 8 islamitische basisscholen

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

mailto:www.weektegenpesten.com%20%20?subject=
mailto:a.claassen%40deisbo.nl%20?subject=
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