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Deze bijlage bij de schoolgids bevat belangrijke schoolinformatie over basisschool Al Amana  
Goudenstein voor het schooljaar 2021-2022. Alle belangrijke informatie over de school vindt u  
op onze website www.alamana.nl. Klikt u voor informatie over de schoollocatie door naar de juiste 
locatie. U wordt daarnaast regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen op school middels de 
nieuwsbrief die zes keer per jaar verschijnt. 

Namens het team,

Ouissal Amekran 
Schoolleider Al Amana Goudenstein 

Karim Salihi 
Directeur-bestuurder Stichting Al Amana Scholen

VOORWOORD

Basisschool 
Al Amana goudenstein
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Basisschool Al Amana is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht de sociale, 
politieke of religieuze achtergrond. Van alle kinderen en ouders wordt uiteraard verwacht dat zij zich houden aan het huisregle-
ment. 

Schoollocatie Al Amana Goudenstein telt ongeveer 185 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit Ede of Veenen-
daal. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het 
concept passend onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het 
is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolg-
onderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we 
veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. De Koran en Soenna nemen op 
onze school een centrale plaats in. 

de school

Al Amana Elke leerling telt

ONDERWIJSRESULTATEN
Eindtoets Al Amana 

In het afgelopen schooljaar 2019-2020 heeft de overheid de eindtoetsen afgelast in verband met het corona-virus en het 
thuisonderwijs. In onderstaande tabel zijn de citoscores van schooljaar 2020-2021 (de laatst afgenomen eindtoets) van de 
leerlingen van locatie Goudenstein afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

24- ER Al Amana 1 2020 / 2021 541,2 13 13 0 0

Schoolnaam Schooljaar           Gemiddelde  e score       Aantal leerlingen     Deelgenomen leerlingen      Aantal leerlingen  
                     met ontheffing/OPP

Aantal zij-instromers

Eindgroep 8

Al Amana Goudenstein

Brinnummer: 24 ER

Adres:  
Goudenstein 9, 
6714 DA  EDE
T 0318-634293
info@alamana.nl
www.alamana.nl
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NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Onderstaand treft u een overzicht van de schooladviezen van Al Amana locatie Goudenstein vallend onder brinnummer 24ER. 

SCHOOLADVIEZEN PER JAAR



8 Al Amana 9Elke leerling telt

HET TEAM
Het team Al Amana Goudenstein schooljaar 2021-2022

Leerkracht bezetting                                

Groep 1: Juf Romy Nendissa  

Groep 2: Juf Funda/juf Meryem 

Groep 3: Juf Lotte/juf Kaoutar 

Groep 4: Juf Asli/juf Mirjam

Groep 5: Juf Ayfer

Groep 6: Juf Saliha en juf Romy den Hartog

Groep 7 Juf Stefani/juf Kim

Groep 8: Meester Said/juf Meryem  

Leerkrachtondersteuners:                              

Fatma Elci 

Meryem Ben Achmed

Kaoutar Fateh 

Managementteam
Schoolleider: Ouissal Amekran 
Intern begeleider: Hafsa Besseling 
Onderbouwcoördinator: Lotte van der Stel
Bovenbouwcoördinator: Saliha El Haddioui 

Vakleerkrachten:
Meester Fouad Hamouti:  godsdienstlessen
Meester El Moussati:  koran 

Specialisten
Taalcoördinator onderbouw: Lotte van de stel 
Taalcoördinator bovenbouw: Kim van der Eijck
Rekencoördinator: Said El Bachrioui  
Identiteitscoördinator: Hafsa Besseling 
Hoogbegaafdheidsspecialist: Mirjam Najjar 
Beleidsadviseur onderwijs en zorg Al Amana Scholen: Brian Ebbers

Administratie/directie assistente
Saloua Zerkani 

Onderwijsondersteunend personeel 
Dhr. Jamal Boulahyan (conciërge) 
Dhr. Mohamed El Moussati Koranmeester)

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding  Youssef Akka, Nadia Akka, Touria Akka
Personeelsgeleding: Said El Bachrioui, Romy den Hartog, Mirjam Najjar 
 
Bestuurssamenstelling
Voorzitter college van het bestuur:  E. Ben Messaoud 
Directeur-bestuurder:  Karim Salihi 

Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage besteden we aan niet-educatieve feestelijkheden en activiteiten.
- de schoolreis
- suikerfeestactiviteiten
- suikerfeestcadeau
- een extraatje bij de Avondvierdaagse
- de ramadan-opening

Op basis van de begroting is de ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022 met instemming van de MR vastgesteld op een bedrag van 
30 euro.
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ambities schooljaar 2020-2021 
Voor schooljaar 2021-2022 heeft Al Amana Goudenstein doelen geformuleerd. Deze doelen zijn uitgewerkt in een ambitieplan. 

Gedurende het schooljaar werkt het team aan de gestelde doelen. De speerpunten voor aankomend schooljaar op een rijtje:

Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

- Leerkrachten zijn in staat het leerkracht-
gedrag zo om te buigen dat dit positief ten 
goede komt van de sociaal emotionele ontwik-
keling en zo ook op de leerontwikkeling bij 
leerlingen. 
- Leerkrachten zijn in staat om mogelijke 
interventies om te zetten naar aanleiding 
van signalen die voortkomen uit observaties/ 
metingen.
- Doorontwikkeling en borging van de gemaak-
te afspraken ZIEN!

-Kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling 
woordenschat en Begrijpend lezen/luisteren. 
- Borging van woordenschat (mwidw/
logo3000) & de visie achter begrijpend lezen 
en luisteren. 

-Nieuwe methode voor Technisch lezen en 
aanvulling Begrijpend lezen. 
In het komend schooljaar wordt het aanbod 
van begrijpend -en technisch lezen onder de 
loep genomen. 

- Intervisiemomenten 
- Klassenbezoeken/consultaties door intern begeleider
- Audit 

- Borging van afspraken vanuit woordenschatscholingen 

- Klassenconsultaties door de taalspecialisten en intercol-

legiale consultaties 

- Orientatie op nieuwe methodes die aansluiten bij onze 

visie op onderwijs en die aansluiten bij de 21ste eeuw

- Uitbreiding aanbod leesboeken. Eigenaarschap vanuit
leerlingen met het oog op de keuze. 
- Voorleeswedstrijd en leesactiviteiten binnen de klas 
- Leerlingen betrekken bij het uitleensysteem Al Amana 
Bibliotheek

- Bewegend leren stimuleren
- Inzet van de methode ‘Met sprongen vooruit’. 
- Ruimte creëren voor eigenaarschap leerkrachten 

en leerlingen.

- Het structureel organiseren van rekenkringen waarbij er 
ruimte en aandacht is om te analyseren en interventies op te 
nemen in het OGW. 
- Coaching door de Rekencoördinator met betrekking tot de 
rekendidactiek.
- Drieslagmodel borgen

- Klassenconsultaties door de rekencoördinator 

 

Zorg

Taal

Rekenen

Vergroten van leesmotivatie en leesplezier. 

- De leerprestaties voor rekenen 
(automatiseren en memoriseren) van de 
leerlingen verbeteren.

- Het team wordt vaardiger in het analyseren 
van de leerbehoeftes/ontwikkelingen van het 
kind en werkt verder aan de borging van reeds 
gestelde doelen. 
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Cultuur- en  
natuureducatie

Eigenaarschap

Hoogbegaafd-
heid 

Identiteit & 
burgerschap/
sociale vorming

Gezonde school 

Onderbouw

- De leerlingen krijgen waardering voor
 aspecten van cultureel erfgoed middels
informatie verwerven en verwerken. 

- De leerlingen leren hun creativiteit beter 
ontwikkelen
Om er gevoelens en ervaringen mee uit te druk-
ken en om ermee te communiceren.

- De leerkrachten ontwikkelen vaardigheden 

van eigenaarschap om de leerlingen ruimte 

te geven om eigen verantwoordelijkheden te 

nemen en initiatief te tonen.

- Leerkrachten compacten het lesaanbod voor 
rekenen en taal. Doorontwikkeling en borging 
in de onderbouw op gebied van HB-beleid en 
afspraken. 

- Leerkrachten zorgen door onderzoekend
leren in de klas voor verbinding met 
de Ilm Club. 

- Leerlingen maken kennis met/ en leren 
betekenis te verlenen aan de term ‘eigenaar 
zijn van eigen spirituele groei en persoonlijke 
ontwikkeling’.

- Leerkrachten kunnen vanuit Islamitische 
invalshoek pedagogisch handelen.

Het team worden intrinsiek gemotiveerd om 
met gezonde voeding en gedrag bezig te zijn 
en waardoor de betrokkenheid verhoogd. 

Leerkrachten zijn bewust van de meerwaarde 
van bewegend leren en kunnen verschillende 
activiteiten inzetten tijdens hun lesactivitei-
ten. 

De leerlingen zijn in staat hun taken zelf-
standig te plannen. Vanuit een weektaak en 
gestelde doelen mbv het digikeuzebord.

De leerkracht kan uitdagende hoeken inrich-
ten waarin de SLO-doelen terugkomen en 
daarbij ook zicht is op de executieve functies 
van leerlingen. 

 De kleuter visie wordt zichtbaar in de praktijk 
van alledag en wordt uitgedragen door leer-
krachten en overgedragen op leerlingen.

- Organiseren van gastlessen, excursies en het inzetten van 
thematische leskisten 

- Wekelijkse gedifferentierde handvaardigheidcyclus 

- Anasheed lessen 

- Dramalessen

- Deze doelen worden ondergebracht bij alle 
kwaliteitswerkgroepen. 

- Opfriscursus HB signaleren/compacten/verrijken/ onder-
presteren 
- Borging a.d.h.v cycli handelingsgericht werken 

- Ruimte creëren voor het onderzoekend leren in de klas 
mede door inspiratie vanuit de Ilm Club. 

- Implementatie van de de week van de Hijaab. 
- Het perfectioneren van het gebed en de rituele wassing.
- Borging leerlingmediatoren 
- Monitoring van de VZS-lessen vanuit de kwaliteitswerkgroep 
- Opstart leerlingenraad

- Structurele intervisiemomenten.
- Workshop pedagogisch handelen (IPEP)

- Start van schoolgruiten
- Borging Gezonde school beleid 
- Gastlessen door voedingsdeskundige. 
- Inspiratiesessie oplossingsgericht werken 
- Inspiratiesessie bewegend leren

- Gastlessen door beweegconsulenten
- Borging van The Daily Mile. (Enthousiasmeren en bewustwording 
van het effect op leren). 
- Klassenconsultaties bewegend leren lessen door gezonde school 
coördinator. 

- Digikeuzebord inzetten voor mandjeswerk en ontwikkelings-
materiaal om zelfstandigheid te bevorderen.
 

- Teamtraining Positief Onderwijs en klassenconsultaties 

- Kleutervisie levendig houden door tussenevaluaties en consultaties. 
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Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

Eerste schooldag

Studiedag-leerlingen vrij 

Herfstvakantie

Studiedag - leerlingen vrij 

Wintervakantie 

Studiedagen - leerlingen vrij 

Voorjaarsvakantie

Studiedag en tweede Paasdag

Koningsdag 

Meivakantie

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 
Suikerfeest viering op school

Hemelvaart en studiedag personeel

Tweede pinksterdag 

Studiedagen - leerlingen vrij 

Laatste schooldag 
Leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrij i.v.m Eid El Adha 

Zomervakantie

Op de website van de schoollocatie kunt u een uitgebreide jaarkalender terugvinden.

Datum / periode 

30 augustus 2021

27 september 2021

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 

8 november 2021

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

7 februari 2022

28 februari t/m 4 maart 2022

15 april 2022 en 18 april 2022

27 april 2021

25 april 2022  t/m 6 mei 2022

9 mei 2022

26 mei en 27 mei 2022

6 juni 2022

20 en 21 juni 2022

6 juli 2022

7 en 8 juli 2022

11 juli t/m 20 augustus 2022 
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