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IBS Al Ihsaan officieel geopend
Islamitische basisschool Al Ihsaan (Stichting Noor) huist sinds 2011 in het multifunctionele
Atolplaza te Lelystad. De school heeft een aparte vleugel toegewezen gekregen en deelt het
gebouw met een openbare school, maar er zitten ook een kinderdagopvang, een hypermoderne
sportzaal en een interessante bibliotheek in het Atolplaza.
Op woensdag 27 april is het Atolplaza officieel geopend. Op het naastgelegen voetbalveld werd
door sommige kinderen gevoetbald, terwijl andere liever in het springkasteel speelden. Binnen
zijn verschillende culturele activiteiten georganiseerd, was er muziek uit alle windstreken en
kon iedereen alle hoeken en gaten van het nieuwe gebouw verkennen.
De godsdienstleraar van Al Ihsaan heeft een presentatie voorbereid over de islam. Hij legde uit
dat de leerlingen op de school weliswaar weinig lestijd besteden aan het leren over de islam,
maar dat dit wordt gecompenseerd door de islamitische sfeer en omgangsvormen op de school.
Zo groeten de leerlingen elkaar met de vredesgroet assalaamoe aleikoem, wordt er gebeden voor
het eten en wordt elke dag het gezamenlijke gebed verricht.
Het Atolplaza is een pareltje in de Lelystadse wijk, waar de bewoners elkaar kunnen treffen en
kennis kunnen maken met verschillende culturen, onder één dak. Al Ihsaan-directeur Khalid
Mouhmouh is erg blij met het moderne schoolgebouw: “We zaten hiervoor in een noodgebouw,
even verderop aan de Kustrif. Ons werd al langer een nieuw schoolgebouw in het vooruitzicht
gesteld en onze ouders zijn erg tevreden. Er is geen extra reistijd, want we zitten maar een paar
minuten lopen van onze oude school.” Hij maakt zich geen zorgen over het feit dat hij de school
moet delen met een andere school.”We hebben op verschillende tijden pauze, dus daar voorzie
ik geen problemen. Maar bovendien is het erg gezellig en leerzaam om met verschillende
kinderen op één locatie te zitten.”

Opzoomeren!
Op 11 mei hebben de leerlingen van de Ibn Ghaldoun te Rotterdam een mooie bijdrage geleverd
aan de leefbaarheid van hun buurt Zuidwijk. Ze deden mee aan een schoonmaakactie, getiteld:
Opzoomeren. Deze term verwijst naar het fenomeen dat bewoners van de Opzoomerstraat in
Delfshaven hun wijk wilden opknappen. Er werd gewerkt aan de verbetering van de veiligheid,
de gezelligheid en de schoonheid van de straat. Dit initiatief heeft zich sindsdien verspreid over
Rotterdam.
Sinds vorig jaar draagt de Ibn Ghaldoun ook zijn steentje bij aan de verbetering van de Zuidwijk.
Gewapend met schep, prikker en bezem werden propjes en andere rommel netjes weggewerkt
in grote groene vuilniszakken.
De leerlingen waren regelmatig in gesprek met de buurtbewoners. Ze waren blij met dit initiatief
en gaven de leerlingen complimenten voor hun werk. Onze buren hebben regelmatig te kampen
met rommel van onze leerlingen. Chipszakken, blikjes frisdrank en ander verpakkingsmateriaal
wordt wel eens naast de prullenbakken gegooid. Wij proberen de leerlingen bij te brengen dat
een schone, veilige en betere omgeving begint bij het vertonen van goed gedrag. Onze leerlingen
dragen ook verantwoordelijkheid. Sommige leerlingen hadden de smaak te pakken: "Waarom
doen we dit niet vier keer per jaar?"
Na afloop kwamen de leerlingen weer op school bijeen en konden ze genieten van een
welverdiende warme maaltijd. Laten we hopen dat ze zich nu beter realiseren dat een schoner
milieu begint bij henzelf.

Dr. Jaap Dronkers over de toegevoegde waarde van islamitisch basisonderwijs
Op vrijdagavond 13 mei was professor Dronkers als gastspreker van het KIO-project aanwezig in
het APS gebouw te Utrecht. Hij onderzoekt al tientallen jaren de kwaliteit van scholen, op een
eigenzinnige manier. Speerpunt van zijn presentatie deze avond was de kwestie over de
hoeveelheid aan kennis die islamitische scholen hun leerlingen toevoegen.
Islamitische scholen, sinds 1988 een feit in Nederland, blijven in kwaliteit, ook na inmiddels
twintig jaar, nog steeds achter bij witte scholen. Van de veertig islamitische basisscholen, zijn er
twee ‘zwak’ geoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Deze scholen zijn overigens niet
aangesloten bij de ISBO en doen niet mee in het KIO-project.
Professor Dronkers roemt de islamitische scholen niettemin. “Op islamitische scholen leren de
kinderen rekenen en taal.” Hij noemt de islamitische scholen ook wel ‘leerfabriekjes’, omdat de
toegevoegde waarde van het islamitisch onderwijs hoger is dan op andere scholen. Deze
toegevoegde waarde is het verschil van het niveau van een leerling op het moment dat hij op
school kwam en het moment dat hij de school verliet. En die toegevoegde waarde zou er wel
eens de reden voor kunnen zijn dat in de nabije toekomst, ouders hun kind naar een islamitische
school sturen. “Niet omdat zij de islam aanhangen, maar omdat de leerlingen er meer leren en
het schoolklimaat gunstiger is voor hun kind.”

Boekpresentatie Woorden uit de Koran
Bij de boekpresentatie van ‘Woorden uit de Koran voor iedereen’ op woensdag 18 mei 2011 in
Amstelveen ontvingen de heer Yusuf Altuntas, directeur van de ISBO, en mevrouw Rimke van
der Veer, manager van onder andere de Lerarenopleiding Islamgodsdienst, de eerste
exemplaren van deze nieuwe uitgave.
De uitreiking werd gedaan door Ulla Berger van Kwintessens Uitgevers in Hogeschool Inholland
in het gezelschap van studenten Islam-Godsdienst en betrokkenen en geïnteresseerden. Stella
van de Wetering, vertaler van Woorden uit de Koran, vertelde over haar werk en las voor uit het
boek. Enkele studenten gaven hun visie op islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland.
De organisatie was in handen van Inholland, Kwintessens Uitgevers en Uitgeverij De Fontein–
Tirion.

Beroepencarrousel Amersfoort
Op maandag 23 mei werd op de openbare basisschool De Vlindervallei in Amersfoort een heuse
beroepencarrousel georganiseerd. Hier konden leerlingen kennis maken met verschillende beroepen.
Zo waren er een psycholoog, een politieagent, een sociaal-maatschappelijk werker, een dierenarts, en
nog veel meer professionals.
Dit terugkerende evenement heeft verschillende doelstellingen. De leerlingen, hun ouders en hun
leerkrachten maken kennis met professionals met diverse achtergronden. Veelal hebben mensen
geen idee welke inspiratie en motivatie ze aan kinderen kunnen meegeven.
Vanuit de ISBO is jurist Majid El Khayami afgevaardigd. Hij heeft een presentatie verzorgd over het
vak van de jurist. Hij vond het een erg leuke en leerzame dag voor hemzelf, maar ook voor de
leerlingen die zijn presentaties bezochten. “Het is een voorrecht om deze kinderen iets te mogen
meegeven. Ik hoop dat de leerlingen hun uiterste best doen om het ver te kunnen schoppen en een
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ik heb er dan ook op gehamerd dat de
leerlingen moet studeren, studeren en nog eens studeren.”
Er waren leerlingen van vier scholen present om een indruk te krijgen van de verschillende
beroepen. “Het was een kleurrijke kinderclub. Ik heb rondgevraagd waar de kinderen naar toe gaan,
na de zomer. Er waren enkele gymnasiasten, maar ik heb alle kinderen aangespoord, dat ze hoe dan
ook hun beste beentje voor moeten zetten. Je kunt ver komen als je gedisciplineerd bent. Helaas wil
de overheid het niet langer financieren, maar als je de kennis en kunde wilt opdoen, moet je je
opleiding bij elkaar ‘stapelen’.
Mevrouw De Jager-Bayrak die deze dag heeft georganiseerd, vond het belangrijk dat de leerlingen
geïnspireerd zouden worden en het gevoel zouden krijgen dat als je er echt voor gaat: 'the sky the
limit' is. Ze schat in dat die doelstelling is behaald.

Algemene ledenvergadering 27 mei
Op een zonnige zaterdagochtend vond in Leerdam, op islamitische basisschool El Boukhari
(Stichting SIMON)de voorjaars-ALV van de ISBO plaats.
Het Strategisch beleidsplan van de ISBO werd nauwgezet besproken en de koers van de ISBO
werd verder verfijnd. De leden willen dat de islamitische onderwijszuil een steviger positie
verwerft in Nederland. Het politieke klimaat is er niet op gericht om islamitische scholen te
sluiten, maar minister Van Bijsterveldt schroomt niet om slecht onderwijs te verbannen.
Het islamitisch onderwijs profileert zich steeds meer als goed en werkt er keihard aan om te
excelleren. Ouders zien dat ook steeds meer en meer gebeuren en daarom stijgen de
inschrijvingen aan islamitische basisscholen nog gestaag.
Op de El Boukhari is een nieuw ingerichte gebedsruimte in gebruik genomen. De leerlingen
kunnen hier het gebed verrichten en ze oefenen in het luisteren naar de preken van de
godsdienstleerkracht. Stil zitten en luisteren is namelijk een belangrijke vaardigheid voor jonge
moslims.

Islamitische basisschool Imam Albogari verbetert onderwijsresultaten
De Bossche basisschool op islamitische grondslag is op 31 mei bezocht door de
onderwijsinspectie. De inspectie was tevreden en heeft de school een basistoezichtarrangement
toegekend.
De ISBO feliciteert het team van de Al Bogari met dit geweldige resultaat!

KIO bijeenkomst in Utrecht
Op 31 mei werd alweer de zesde netwerkbijeenkomst Goed Bestuur georganiseerd, wederom in
het APS-gebouw te Utrecht.
De goed bezochte avond was inspirerend en informatief. De presentatie die dr. Edith Hooge zou
verzorgen, is door haar verhindering overgenomen door dr. Marlies Honingh van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zij concludeerde dat nog steeds erg veel scholen niet de juiste
maatregelen hebben getroffen om per 1 augustus te voldoen aan de nieuwe Wet PO, waarin
Goed bestuur een belangrijke rol heeft gekregen. Sommige scholen kiezen er uitdrukkelijk voor
om de wet niet na te leven.
De juristen van de ISBO hebben hun leden alle reeds verschillende malen aangeschreven en hen
geïnformeerd over de wetswijziging. Niet-naleving zou bekostigingssancties met zich kunnen
meebrengen. De besturen zijn zich hiervan bewust en bij verschillende scholen is inmiddels een
traject Goed Bestuur gestart. Zo wordt verzekerd dat de scheiding tussen besturen en toezien
goed wordt nageleefd.

Jubileum islamitische scholen
De eerste islamitische scholen werden in 1988 gesticht. Inmiddels vieren verschillende scholen
hun twintigjarige jubileum.
•

El Furkan

Op 10 juni vierde de Schiedamse El Furkan zijn twintigjarige bestaan.
•

Ibn-i Sina

De Arnhemse basisschool Ibn-i Sina bestaat inmiddels ook al 20 jaar en viert dat op 22 juni.

De ISBO feliciteert El Furkan en Ibn-i Sina en toost op nog eens twintig jaren!

Vertrek Anton Busser
Algemeen directeur van de scholen vallend onder Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, de
heer Anton Busser, zal per 1 augustus 2011 gebruik maken van de FPU-regeling.
De heer Busser was sinds 1992 als directeur betrokken bij het islamitisch onderwijs. “Mijn werk
heb ik altijd interessant, uitdagend en belangrijk gevonden. Ik heb waardevolle en plezierige
contacten gehad.”
Over de opvolging van de heer Busser is momenteel nog geen informatie.
De ISBO wil de heer Busser danken voor zijn jarenlange inzet.

Nieuws van IBS El Wahda
De afgelopen maanden hebben het bestuur, de directie en de identiteitscommissie van El Wahda
te Heerlen onder begeleiding van Asma Claassen van de ISBO hard gewerkt aan het nieuwe
identiteitsbeleid van de school.
Het beleid is erop gericht de identiteit te laten terugkomen in alle facetten van het onderwijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in de uitstraling van de school,
het logo,
het school- en arbeidsreglement,
het pedagogisch en didactisch handelen,
de organisatiestructuur,
zorg,
ICT,
contacten met ouders,
contacten met de omgeving.

Het beleid bevat een praktijkplan, waarbij de identiteit middels schoolbrede thema’s in alle
zaakvakken wordt verwerkt. Godsdienst, cultuureducatie (onder begeleiding van ISBO-collega
Saida Franken) en de sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het plan centraal.
De kick off van het identiteitsbeleid en de presentatie van het nieuwe logo zal in sha Allah
plaatsvinden op vrijdag 9 september 2011.

Nieuws van SIPOR
Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn de SIPOR-scholen begonnen met het versterken van hun
identiteit onder begeleiding van Asma Claassen van de ISBO. Gestart werd met de implementatie
van een plan dat in essentie al een aantal jaren werd gebruikt op Al Ghazali, maar dat inmiddels
is aangevuld met ideeën en verbeteringen vanuit de rest van de SIPOR-scholen. Uitgangspunt
van het Plan “Alles wat je aandacht geeft groeit” is de verbetering van de sociale
omgangsvormen en het gedrag van leerlingen, op basis van de hadith: “Ik ben slechts gestuurd
om de achlaaq (het goede gedrag) van de mensen te perfectioneren.” De opzet was om de
interne samenhang tussen de godsdienstlessen en de reguliere lessen te vergroten en de
afstemming tussen de groepsleerkrachten en de godsdienstleerkrachten te verbeteren.
Daarnaast is er gewerkt aan samenhang tussen de verschillende SIPOR-scholen en het
ontwikkelen van toetsmateriaal voor bij de godsdienstlessen. Inmiddels heeft dat op Ikra, mede
dankzij het enthousiasme van Kristel Karso en de rest van de ICT-werkgroep, geresulteerd in
een database met godsdienstmateriaal op het schoolnetwerk (dat toegankelijk is voor alle
leerkrachten van de SIPOR-scholen) en een digitaal toets-lab waardoor alle godsdiensttoetsen
voortaan per thema digitaal door de kinderen gemaakt en geborgd kunnen worden. Daarnaast is
de werkgroep “Aankleding schoolgebouw” enthousiast bezig met het inrichten van een
“Identiteitshoek” bij de ingang van de school, waaruit het aangeboden thema is af te leiden. Op
dinsdag 21 juni zal op IKRA bij de kleutergroepen de presentatie van het afgelopen thema
“respect” door de kinderen plaatsvinden. De ouders zijn hierbij uiteraard uitgenodigd.
SIPOR is, net als El Wahda in Heerlen, bezig met het opstellen van een integraal identiteitsbeleid.
In januari 2012 hopen zij dat te kunnen presenteren.

Vacature IBS Al Islaah
IBS Al Islaah in Harderwijk is met ingang van het nieuwe schooljaar 2011-2012 op zoek naar een
vakleerkracht godsdienst (0,4200 WTF)
De leerkracht moet:
- een islamitische achtergrond hebben
- ervaring hebben als vakleerkracht godsdienst
- duidelijkheid en structuur kunnen bieden
- zorgen voor een positief pedagogisch klimaat
- bekend zijn met het Activerende Directe Instructiemodel
- enige kennis hebben van coöperatief leren
- bekend zijn met GIP (klassenmanagement)
- bij voorkeur NT-2 geschoold
- bij voorkeur bekend zijn met de kanjertraining
- bereid zijn andere taken op zich te nemen, zoals ICT
Andere werkdagen en evt. meer werkdagen zijn bespreekbaar, bijvoorbeeld als invalleerkracht
of ter vervanging.
Wij bieden:
- een team dat getraind is volgens de islamitische pedagogiek (naar Nederlandse maatstaven)
- een warm nest
- bevlogen teamleden
- scholing en begeleiding
Reacties via info@alislaah.nl.

Voorlichting homoseksualiteit niet in de kerndoelen
Minister Van Bijsterveldt voelt er niet voor om voorlichting over homoseksualiteit op te nemen
in de kerndoelen van het PO en VO.
Ze vindt het onderwerp weliswaar belangrijk maar wil dit niet verplicht aan de scholen
opleggen, vanwege de extra belasting die dat met zich meebrengt.
Via het thema Veiligheid op School wil de minister homoseksualiteit een plek geven in de school.
Scholen moeten zorgen voor een schoolklimaat waarin eenieder zich veilig voelt. Dit geldt dus
net zo goed voor homoseksuelen.

Berichten van Stichting SIMON
•

IBS Hidaya: een gewone, bijzondere school

Met ongeveer 135 leerlingen is de Nijmeegse basisschool Hidaya (Stichting SIMON) niet heel
groot. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen hier goed en modern
basisonderwijs op islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, want de scholen
bereiden de leerlingen voor op de Nederlandse samenleving vanuit het islamitische geloof. De
school staat open voor alle nationaliteiten, voor moslims en niet-moslims.
•

Islamitische Kennistoets

De scholen van Stichting SIMON hebben twee jaar de Islamitische Kennistoets (IK-Toets)
geintroduceerd. Hiermee wordt het eindniveau van het godsdienstonderwijs Islam getoetst. De
toets draagt ertoe bij dat de kwaliteit van het Islamonderwijs kan worden gemonitord.
Op 23 mei maakten de leerlingen van groep 8 van alle SIMON-scholen de toets zo.
•

Kennistoets gewonnen door Hidaya

De jaarlijkse islamkenniswedstrijd voor de leerlingen uit groep 7 en 8 werd gehouden op 30 mei.
Bij deze wedstrijd strijden twee leerlingen van verschillende SIMON-scholen tegen elkaar.
Voor IBS Hidaya waren dat Fathi uit groep 7 en Habibe uit groep 8. Dit jaar was het thema
Akhlaaq (goed gedrag). Er werd van de leerlingen verwacht dat ze, naast de theoretische kennis,
ook inzicht hebben in de toepassing en uitvoering hiervan in de Nederlandse samenleving.
Na een spannende wedstrijd, met een zinderende finale, werden de leerlingen van IBS Hidaya
uiteindelijk de winnaar! Een prestatie waar de school uiteraard erg trots op is. De leerlingen
kregen als hoofdprijs een laptop mee naar huis. Voor de school was er een wisselbeker, die door
de godsdienstleerkracht van de winnende school van vorig jaar, overhandigd werd aan
godsdienstleerkracht van Hidaya, juf Latifa. Bij aankomst terug op school werd de overwinning
uitbundig gevierd met ijsjes voor alle leerlingen van groep 7 en 8.

Slachtoffer- en delictpreventie op de basisschool
Na een intensieve periode van try-outs,
try outs, evaluaties met teams, leerlingen, experts en ouders zijn
we met de ontwikkeling van de methode Opgroeien zo! inmiddels in de afrondende fase beland.
Het succes van de methode lijkt aangetoond doordat leerlingen alert reageren
reageren op hun omgeving,
ouders de weg naar hulp hebben gevonden als ze moeilijkheden
moeilijkheden ervaren bij de opvoeding,
leerkrachten gesprekstechnieken toepassen bij het voeren van moeilijke boodschappen en de
eerste scholen belangstelling hebben getoond om de methode, voor het schooljaar 2011-2012,
2011
op te nemen in het Activiteitenplan.
De methode Opgroeien zo! bestaat
estaat uit twee lessen slachtofferpreventie voor alle groepen en acht
lessen delictpreventie speciaal voor de groepen 7 en 8.
De meerwaarde voor de scholen om, naast de gangbare methode ter bevordering van sociaal
emotionele ontwikkeling
twikkeling en actief burgerschap
burgers
Opgroeien zo! in het activiteitenplan
teitenplan op te nemen
zit vooral in het gegeven dat:
•
•
•
•

De lessen er specifiek op gericht zijn om leerlingen te leren risicovolle situaties te
herkennen zodat ze adequaat kunnen handelen als een dergelijke situatie zich voor doet.
d
Voorlichting en betrokkenheid van ouders bij de methode een belangrijk onderdeel is.
De lessen zowel projectmatig als methodisch in het reguliere lesaanbod inpasbaar zijn.
Het leidt tot vroegtijdige signalering van stagnatie in de ontwikkeling waardoor
waardo stappen
ondernomen kunnen worden om erger te voorkomen.

Scholen hebben de keuze om de lessen door een trainer op school te laten geven, zodat er geen
extra belasting is voor de leerkrachten, of de mogelijkheid om de leerkrachten te scholen zodat
zij zelff de lessen kunnen geven. Het laatste heeft voordelen op de langere termijn.
Hoewel de lessen ook onafhankelijk van elkaar gegeven kunnen worden is het aan te bevelen om
ze als geheel op te nemen in het activiteitenplan. Op deze manier ervaren leerlingen het
h
perspectief van zowel slachtoffer als dader waardoor ze een completer beeld hebben van
mogelijke hobbels en valkuilen waardoor hun ontwikkeling kan stagneren.
De grootste voldoening voor scholen is als hun leerlingen het goed doen in de maatschappij.
Door de methode Opgroeien zo!! op te nemen in het activiteiten plan geef
eef je als school de
leerlingen alles mee om veilig en succesvol op te groeien.
Veel gemeentes hebben een budget om preventieprojecten
preve
te ondersteunen. Informeer naar de
mogelijkheden bij uw gemeente.
Meer informatie: www.oab-dekoepel.nl
dekoepel.nl en www.deisbo.nl.

ISBO gesloten in zomervakantie
In de weken 30, 31 en 32 is de ISBO gesloten.
Vanaf week 33 is de ISBO weer te bereiken.
We wensen u allen een fijne zomervakantie.

Scholen bezuinigen op leerkrachten
Als gevolg van de bezuinigingen in het onderwijs, zien scholen zich genoodzaakt het mes te
zetten in hun personeelsbestand. PO en VO scholen rekenen zich een slag in de rondte om met
minder leerkrachten evenzogoed onderwijs te kunnen verzorgen.
Uit onderzoek van DUO Market Research dat in opdracht van CPS is uitgevoerd, blijkt dat 86%
van de PO scholen bezuinigt op onderwijzend personeel, terwijl het gemiddelde budget voor
leerkrachten is gedaald met 12%.
Bij de VO scholen bezuinigen 79% van de VO op onderwijzend personeel, terwijl het gemiddelde
budget voor leerkrachten is gedaald met 11%.
De regering maakt zich er sterk voor dat er meer geld gaat naar de leerkracht. Maar er is minder
geld voor onderwijsondersteunend personeel, voor nascholing van leerkrachten en voor ICT.

Gemengde scholen doen het minder slecht dan eerder gedacht
Het onderzoek van prof. Dronkers moet worden genuanceerd, nu het Kohnstamm Instituut van
de UvA de leereffecten van gemengde scholen heeft onderzocht.
Waar Dronkers op basis van PISA data concludeerde dat kinderen op homogene scholen in
Europa beter presteren op het gebied van taal en rekenen, stelt het jongste onderzoek deze
uitkomsten bij. De leerprestaties op gemengde scholen blijven minder ver achter dan gedacht bij
die op homogene scholen.
Bovendien doet eerstgenoemde groep leerlingen het beter op het gebied van burgerschap en
integratie. Leerlingen blijken namelijk beter te zijn in het oplossen van geschillen en tonen meer
interesse in de verschillende levensbeschouwingen.
Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut maakte echter weinig indruk op het kabinet.
Minister Marja van Bijsterveldt handhaaft haar lijn dat ze zich niet bezig houdt met witte, zwarte
of gemengde scholen. Zij hamert eerder op verbetering van de leerprestaties van alle scholen.
Dit is de SP een doorn in het oog, omdat hiermee de segregatie in het onderwijs in stand zou
blijven.

School mag leerkracht toch niet weigeren
De 26-jarige lerares Arzu Aslan mocht niet les geven op een katholieke basisschool van Stichting
Quo Vadis, die twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants onderwijs
bestuurt.
Quo Vadis meende dat medewerkers christelijk moesten zijn om voor hun scholen te kunnen
werken. Aangezien mw. Aslan moslim is, kon zij daar niet leerkracht worden. Mevrouw Aslan
was het hiermee oneens en beklaagde zich bij de Commissie Gelijke Behandeling die haar
anderhalf jaar later in het gelijk stelde.
Mevrouw Aslan is oud-leerling aan een katholieke basisschool van Quo Vadis gezeten in
Deventer. Ze heeft vervolgens de katholieke pabo in Zwolle gevolgd, waar ze haar
catechesediploma heeft gehaald. Ze liep stage op een katholieke basisschool die onder Quo Vadis
valt en is bereid de katholieke identiteit actief uit te dragen.
Toen ze solliciteerde op een invalpoule, werd haar als moslima de wacht aangezegd. Dit, terwijl
niet-christenen en boeddhisten wél gewoon in dienst waren. Naar haar mening handelde Quo
Vadis hiermee niet consequent en niet consistent.
De Commissie Gelijke Behandeling deelt inmiddels die mening. Een bijzondere school mag
onderscheid maken op grond van geloofsovertuiging. Maar in casu was hier niet sprake van een
consequente handelwijze en was de weigering niet noodzakelijk, nu mw. Aslan aangaf de
katholieke identiteit actief te willen uitdragen.
Bron: www.destentor.nl.

Man en paard bij tentamenuitslag Universiteit Utrecht
De roep om transparantie heeft inmiddels gehoord gekregen op de Universiteit Utrecht. Als
gevolg van een geslaagde proef, worden voortaan bij de tentamencijfers de namen van de
bijbehorende studenten gepubliceerd.
Bij de studie Diergeneeskunde zouden de tentamenresultaten de afgelopen twee jaar met 0,8
punt zijn gestegen. Rector magnificus Bert van der Zwaan wil met deze maatregel voorkomen
dat slecht scorende studenten hun toevlucht zoeken in de anonimiteit. Hij wil afrekenen met de
zesjescultuur en studenten beter toerusten op de internationale arbeidsmarkt. De rector breekt
hiermee met de gangbare praktijk dat bij de publicatie van tentamencijfers alleen het meer
anonieme studentnummer wordt geplaatst. Overigens kan alleen binnen dezelfde opleiding
worden gekeken wat medestudenten hebben gescoord.
Een andere maatregel is de deadline van maximaal tien weken om een scriptie te completeren.
Meer informatie: www.uu.nl.

Casus van de Maand
In onze nieuwe rubriek Casus van de Maand behandelen we maandelijks een onderwerp,
waarover veel vragen over worden gesteld. We verduidelijken dan aan de hand van een lichtend
voorbeeld, hoe bepaalde onderwerpen in elkaar steken. Deze maand is dit de Casus van de
Maand:
Welke arbeidsvoorwaarden gelden er in het VO nu er geen CAO voorligt?
De AOb heeft zijn instemming ontzegd aan de voorgestelde CAO VO 2011-2012. Hiermee is het
voorstel nog niet geldend voor het onderwijs.
Als er geen CAO toepasselijk is, maken werkgever en werknemer afspraken over de
arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de arbeidswetten, waaronder de Wet minimumloon, de
Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en het Burgerlijk
Wetboek.
In het bijzonder onderwijs zal de CAO VO 2008-2010 waarschijnlijk ongewijzigd toepasselijk
blijven op werknemers die reeds in dienst zijn. De rechten en plichten die voortvloeien uit de
cao worden geïmplementeerd in de individuele arbeidsovereenkomsten.
Omdat de vakorganisaties er nog niet uit zijn, gelden in deze bijzondere dagen de volgende
bepalingen.
De relatie tussen werkgever en werknemer kent de zogeheten nawerking. De CAO-artikelen
worden geacht opgenomen te zijn in de individuele arbeidscontracten en deze gelden ook na de
CAO-periode 2008-2010. Werkgever en werknemer zijn echter vrij om de overeenkomst bij
onderlinge overeenstemming te wijzigen.
Werkgevers moeten er rekening mee houden dat de arbeidsovereenkomsten moeten voldoen
aan de arbeidswetten. Deze arbeidswetten staan soms afwijking toe, indien zulks bij CAO is
afgesproken. Nu hiervan geen sprake is, is strikte naleving van de arbeidswetten raadzaam. We
mogen hopen dat er spoedig een bevredigende CAO wordt afgesloten. De eerstvolgende
mogelijkheid doet zich voor in de gedaante van het cao-overleg dat zal plaatsvinden op 6 juli
2011.
Zie voor meer informatie: www.vo-raad.nl.

Mail uw vragen, opmerkingen en suggesties naar info@deisbo.nl,
info@deisbo.nl
zodat wij deze kunnen opnemen in onze nieuwsbrief..
In verband met de zomervakantie zal de
d volgende
nieuwsbrief pas in september verschijnen.
Disclaimer
De medewerkers van de ISBO doen er alles aan om in deze nieuwsbrief de juiste, volledige en
actuele informatie te verstrekken. Mocht er ondanks deze inspanning toch informatie ontbreken,
onvolledig of onjuist zijn, dan horen wij dat graag. De ISBO aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie

