
SCHOOLJAAR
2021-2022

Bijlage Schoolgids

Al Amana Hoorn

Elke leerling telt



3Elke leerling telt

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

Namens het team,

Samira Bashir 
(Schoolleider Al Amana Hoorn) 

Karim Salihi 
(Directeur-bestuurder Stichting Al Amana Scholen)

VOORWOORD

Basisschool 
Al Amana HOORN
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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 Hoorn telt ongeveer 150 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit Hoorn.
 
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 vervolgonder-
wijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang. We besteden 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
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ONDERWIJSRESULTATEN
Eindtoets Al Amana Hoorn

De leerlingen van groep 8 maken jaarlijks de verplichte eindtoets. Route 8 is de toets die op  Al Amana Hoorn wordt afgeno-
men. In de onderstaande tabel zijn de scores van schooljaar 2020-2021 van de leerlingen van Al Amana Hoorn afgezet tegen 
het landelijke gemiddelde. 

Het gemiddelde van de scores is 186,9. Het landelijke gemiddelde is 208. Er is een verschil van 21,1. 
De eindtoets is afgenomen bij 7 leerlingen.

Al Amana Hoorn

Brinnummer: 31 EC01 
(samen met schoollocaties Al Amana Boekhorst en Al Amana Ede Zuid)

Adres:  
Hanebalk 1 
1628 MA Hoorn
T: 0229-507688 
info@alamana.nl
www.alamana.nl/hoorn



6 7

In het schooljaar 2019-2020 heeft de overheid de eindtoetsen afgelast in verband met het corona-virus en het thuisonderwijs.

Referentieniveaus

Hieronder ziet u een overzicht van de behaalde referentieniveaus per vakgebied. De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaar-
digheden van leerlingen op de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het 
overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een 
groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. 
Voor meer inhoudelijke informatie over de referntieniveaus verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentie-
kader-taal-en-rekenen

Referentieniveaus lezen

Hieronder ziet u een overzicht van de behaalde referentieniveaus per vakgebied. De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaar-
digheden van leerlingen op de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het 
overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een 
groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. 
Voor meer inhoudelijke informatie over de referntieniveaus verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentie-
kader-taal-en-rekenen
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<1F: 0%
1F: 57,1%
2F: 42,9 %

Schooljaar 2017-2018: 180,2
Schooljaar 2018-2019: 188,4
Schooljaar 2020-2021: 186,9a
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Referentieniveaus rekenen

Referentieniveaus taalverzorging

Naar het voortgezet onderwijs

Onderstaand treft u een overzicht van de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs die Al Amana Hoorn vanaf schooljaar 2017/2018 heeft 
gegeven. 

Al Amana Elke leerling telt

<1F: 0%
1F: 57,1%
2F: 42,9 %

<1F: 42,9%
1F: 0 %
2F: 0%
1S: 57,1%

<1F: 0%
1F: 85,7 %
2F: 14,3%
1S: 0%
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HET TEAM
Personeelsbezetting Al Amana Hoorn schooljaar 2021-2022                             

groep 1  Jolet Maarhuis  

groep 2  Lindsey van Berge   

groep 3  Marjolein Bot en Kübra Özdemir   

groep 4  Angela Schouten en Kübra Özdemir 

groep 5/6 Gerrit Beekman 

groep 6/7 Mokhtar M’Jahad

groep 7/8  Kefser Bagseven en Kübra Özdemir 

Vakleerkrachten:

Kamil Karacaoglan:    godsdienstlessen

Yort Willems:     bewegingsonderwijs 

Beleidsadviseur onderwijs en zorg Al Amana Scholen:  Brian Ebbers 

Interne begeleider:     Hülya Alici

Begeleiding arrangementen en taalcoördinator:   Nanda Besseling

Onderwijsassistent:    Asmae Benissaid

Managementteam
Directeur/bestuurder: Karim Salihi
Schoolleider: Samira Bashir
Administratie:  Ismael ben Chaib

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding:   Iman Bouali en Roxanne Salmony                     
Personeelsgeleding:   Nanda Besseling en Lindsey van Berge 

Oudercommissie (OC)

Najima Aourag
Tamara Daoudi
Samia El Hayani
Fatema Nabi
Emine Türker

Bestuurssamenstelling
Voorzitter college van het bestuur:   El Akil 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 zoals;

-  schoolreisjes
-  schoolkamp 
-  Ramadan
-  Eid (suikerfeest/offerfeest)
 
Op basis van de begroting is de ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022 met instemming van de MR vastgesteld.

●:: 1e kind:   €45,00
●:: 2e kind:   €40,00
●:: vanaf het 3e kind:  €35,00 
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ambities schooljaar 2021-2022 
Voor schooljaar 2021-2022 heeft Al Amana Hoorn doelen geformuleerd. Deze doelen zijn uitgewerkt in een ambitieplan.

Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

1. Zorgniveau 1 en 2 worden geborgd door de 
leerkrachten. De IB-er coacht leerkrachten 
hierin door ondersteuning van intensief naar 
extensief vorm te geven. 

2. Zorgniveau 3 en 4 worden door de intern 
begeleider gecoördineerd. Leerlingen krijgen 
passend bij hun onderwijsbehoeften het 
onderwijs dat passend is (binnen de basis-
ondersteuning); Er wordt een start gemaakt 
met HGA (handelingsgericht arrangeren) voor 
zorgniveau 5.

3. Voorwaardelijke documenten (werkwijzen; 

centrale afspraken; protocollen) zijn actueel 

en worden uitgevoerd.

        :: Zorgniveau 1: algemene zorg voor   
        kinderen zonder specifieke problemen.
●    :: Zorgniveau 2: extra hulp bij een kleine     
       leerachterstand, die in korte termijn op te 
       lossen is.
       :: Zorgniveau 3: speciale zorg door middel 
        van een individueel deelplan. Het plan 
       wordt gemaakt na overleg met de interne 
       begeleider.
       :: Zorgniveau 4: speciale zorg na extern
      onderzoek. Het deelplan wordt samen           

:: Analyses Methodetoetsen 4-D Model
:: Uitvoering wordt geregistreerd in de weekplanning
:: De interne begeleider legt flitsbezoeken af en houdt 
nagesprekken over hetgeen dat is waargenomen met de 
desbetreffende leerkrachten. 

:: Deelplannen ZN 3 opstellen
:: Leerkrachten ondersteunen door inzet onderwijsassi-
stente
:: Route OPP Opstellen; Lkr Scholen
:: Dyslexieprotocol volgen
:: Arrangementen Extra Ondersteuning vormgeven
:: TOS Arrangementen (Taalontwikkelingsstoornis)

:: Beleidsdocumenten centraal opslaan 
:: Dyslexieprotocol actualiseren
:: Dyscalculieprotocol actualiseren
:: Medische Handelingen protocol actualiseren
:: Verzuimprotocol actualiseren

:: Zichtbaarheid Thema’s 
:: Themabrieven ouders
:: Thema aankleding school
:: Godsdienst Muur in de klassen -  Doelen
 - Dua van de week introduceren
:: Godsdienst Map - met materialen
 - Brainstormsessie studiegids bovenschools
 - Studiegids - Godsdienst per leerjaar ontw.
 - Presentatie en brainstorm met team
 - Ouderbijeenkomst organiseren per klas
 - Ouder - Brainstorm - Reflectiegroep i.s.m OB
:: Woedoe op de juiste manier uitvoeren

:: Bijeenkomst burgerschap en identiteit doel:
- Burgerschapsles (VZS / 7streven)
- Expressie activiteiten
- Godsdienst 
:: aan elkaar koppelen / planning / activiteiten
:: Bovenstaand plan ontwikkelen (beleid)
:: Plan presenteren aan team
:: Integraal thema school (VZS / EXPR / ID) 
:: Centrale thema afsluitingen (VZS / EXPR / ID) 

 

Zorg

Identiteit

Rekenen

       met de ib´er of een deskundige van 
       buitenaf opgesteld.
●    :: Zorgniveau 5: aanvragen van een passend 
      arrangement of een verwijzing naar een 
      passende school. 

1. De zichtbaarheid van identiteit wordt 
vergroot en zal conform Al Amana beleid 
uitgerold worden in Hoorn Hierbij worden de 
ouders (samen met  de KWG ouderbetrokken-
heid) betrokken. 

2. De verschillende methodieken (Vreedzame 
School; Art van Salaam; 7 waar we naar stre-
ven) met elkaar verbinden en centraal stellen 
tijdens zowel de burgerschapslessen als de 
godsdienstlessen
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Rekenen

Taal

Burgerschap

1.Snappet is volledig geïmplementeerd;
 De leerkrachten maken gebruik van de 
basisaanpak van Snappet en kunnen Snappet 
gebruiken om rekeninterventies te plaatsen. 

2.De leerkrachten maken gebruik van het 
Drieslag + Handelingsmodel in de lessen; zij be-
steden aandacht aan alle domeinen inclusief 
contextsommen. Hier zijn de basismaterialen 
ook voor aanwezig. 

1.Eind dit schooljaar laat meer dan 80% van 
de leerlingen, die een achterstand hebben, in 
groep 5 t/m 8 een groei zien van minimaal 15 
DLE bij begrijpend lezen  ten opzichte van 1 
jaar eerder. Daarvan laat 40% een groei zien 
van minimaal 20 DLE 

2 .Aan het eind van dit schooljaar hebben alle 
leerkrachten de tools, kennis en vaardigheden 
om voor het schooljaar 2022/2023 begrijpend 
lezen lessen te geven volgens de afspraken die 
we schoolbreed maken.

3. De Bibliotheek krijgt een centralere plek in 
het onderwijs, door onze samenwerking met 
de bibliotheek verder te intensiveren.

4. Woordenschatonderwijs - Als vervolgstap op 
ZiS verder waarborgen in het onderwijs

1. Een verdere integratie van natuuronderwijs 
middels het werken in de moestuin, NME 
thema’s en de dieren, in ons onderwijsaanbod 
wordt ingezet.

2. De verdiepingsslag wordt gemaakt door 
een nog verdere integratie van de Vreed-
zame School(VZS) in ons dagelijks handelen. 
Vreedzame Taal - Vreedzame School begint bij 
onszelf, van hieruit verdere integratie.

3. Al Amana is een gezonde school. Dat blijven 
we ook graag. Beweegwijs krijgt een prominen-
tere plek en wordt geborgd in onze buiten mo-
menten. Voorwaardelijk is dat we de dingen 
die we doen, goed doen. Dit jaar voldoen we 
aan die basisvoorwaarden.

:: Aanschaf Snappet
:: Aanschaf voorwaardelijke materialen (chromebooks /
 Access Points)
:: Basistraining Snappet 
:: Snappet Beleid op School geformuleerd
:: Leerkrachten plaatsen interventies in zorgniveau 3 + 4 
middels Snappet.

:: Inventarisatie Rekenmaterialen op School (Rekenkast)
:: Opfrisbijeenkomst Drieslagmodel
:: Klassenbezoeken Drieslagmodel
:: De map ‘aandacht voor rekenen’ en redactiesommen.nl 
inzetten
:: In samenwerking met KWG Zorg - Dyscalculie Beleid ERWD
:: Bareka wordt aangeschaft om kinderen passend te onder-
steunen. 

::Verlengde schooldag Grip op Leren
::Verlengde schooldag Grip op Tekst
::3x in de week begrijpend lezen voor gr 5 t/m 8
::Weerwoord als pré-teaching gr 5 t/m 8
::Boekbesprekingen, Werkstukken en Spreekbeurten in-
zetten in de bovenbouw

::Transfer Grip op Tekst naar klas
::Klassenobservaties Begrijpend Lezen
::Intercollegiaal consultatie 
::Themamiddag modellen

:: Offerte Bibliotheek op School (BOS) aanvragen
:: Implementatieplan + uitvoeren

:: Studiedag Woordenschat
:: Klassenobservaties

:: Het werken in de moestuin volgt een jaarplanning
:: Buurtbewoners Hans en Sina werken samen met de kinderen in de 
moestuin
:: Voor de konijnen wordt in samenwerking met het VO (D’ampte) een 
nieuw onderkomen gerealiseerd
:: Een verzorgingsinstructie - Jaarplanning voor de zorg voor onze 
dieren wordt opgesteld. (per jaargroep doelen). 
:: Integratie Natuuronderwijs met doorgaande lijn wordt ingezet 
(samen met werkgroep taal - begrijpend lezen)
:: Meedoen aan Expeditie Duurzaam Mak Blokweer
:: Buitenkraan realiseren

:: Elke teamvergadering start met een Binnenkomer
:: Muur VZS updaten Bijhouden
:: Themabrieven - Kletskaarten gaan na thema mee
:: Poster 7 waar we naar streven geschikt maken voor 
de groepen 1 t/m 3 (visueel)
:: Integratie Salaam Art bij VZS - Overleg met Identiteit
:: Thema Afsluitingen vanaf planperiode 2
:: Leerlingmediatoren opleiden tbv 22-23

:: Leskist smaaklessen 
:: Schoolzuivel en Schoolfruit 
:: Schuur - Berging op het plein voor materialen 
:: Beweegwijs activiteit 2 keer per week
:: Schoolplein - Beweegwijs Belijning
:: Beweegwijs Coördinatie bij vakdocent Gym
:: Materialen inventariseren 
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Gereedschaps-
koffer & Eige-
naarschap

Ouderbetrokken-
heid

1.Schoolbrede afspraken in het primaire proces 
worden geborgd in het onderwijs

2.Dit jaar gaan we het gebruik van de week-
taak effectief inzetten in de groepen 4 t/m 8. 
Op de Weektaak staan doelen waar de kinde-
ren extra mee moeten oefenen (Afgestemd op 
hun leerdoelen).

3. Er wordt een visie ontwikkeld op eigenaar-
schap - een start gemaakt met een portfolio in 
samenwerking met KWG Identiteit

1.Ouders zijn meer op de hoogte van de 
leerontwikkeling van de kinderen. De school 
stimuleert het onderwijsondersteunende 
gedrag van de ouder.

2 .Op school is aan alles te merken dat ouders 
welkom zijn op school. School ademt dat 
onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. 

:: Kwaliteitskaarten maken voor de leerkrachten
:: Didactisch Handelen van de leerkracht versterken
:: Leerkrachten werken structureel aan de hand van het 
GIP-model
:: Leerrijke omgeving inrichten
:: Zien is Snappen wordt structureel ingezet
:: Flitsbezoeken IB - Op basis van afspraken
:: Evalueren Kwaliteitskaarten

::Ontwerpen van een weektaak.
::Introduceren weektaak voor leerkrachten.
::Introduceren weektaak voor leerlingen.
::Eventueel aanpassen weektaak na evaluatie.
::Vaststellen Weektaak in vergadering
::Structureel inzetten weektaak

:: Portfolio (Zie KWG Identiteit)

:: Grote koffietafel in centrale hal
:: Ouderavond- informatieavond
:: Koffieochtenden plannen in jaarplanning
:: 1 keer per maand een themagerichte koffieochtend
:: Ouders betrekken bij oefenen (samenwerkopdrachten)
:: Wekelijks Parro Bericht vanuit de leerkrachten
:: Social Media Actief houden
:: Wekelijks het infobord in de centrale hal updaten
:: Themabijeenkomsten (Spelen / Lezen / etc)

:: Grote koffietafel in centrale hal
:: Hulpouderbrief meegeven
:: Ouders betrekken bij activiteiten op school n.a.v. hulp-
ouderbrief
:: Opvoedcursus voor ouders in samenwerking met 1.Hoorn 
of Akwaaba Zorg
:: Ideeënbus (ideeën vanuit ouders) 
:: Tevredenheidsonderzoek uitzetten
:: Ideeënbus (ideeën vanuit ouders) 
:: Tevredenheidsonderzoek uitzetten



VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  
SCHOOLJAAR 2021-2022
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Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

:: Eerste schooldag schooljaar 2021-2022

:: Herfstvakantie 

:: Wintervakantie 

:: Voorjaarsvakantie PO

:: Goede Vrijdag en Pasen PO

:: Meivakantie

:: Hemelvaart

:: Pinksteren

:: Idul-Adha

:: Zomervakantie PO

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de onderstaande schoolvakanties en studiedagen vastgesteld. De 

MR heeft hiervoor haar instemming gegeven.

Voor een actuele jaarkalender verwijzen wij u naar onze oudercommunicatie app Parro.

Datum / periode 

23 augustus 2021

16 okt t/m 24 okt 2021

25 dec 2021 t/m 9 jan 2022

26 feb t/m 6 maart 2022

15 april t/m  18 april 2022

23 april t/m  6 mei 2022

26 mei t/m 27 mei 2022

6 juni 2022

8 juli t/m 11 juli 2022

16 juli t/m  28 augustus 2022

13 september 2021, 7 februari 2022,  15 april 2022, 27 mei 2022, 

20 en 21 juni 2022
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