
Hoorn 16 juni 2022,

Een woord vooraf…. Agenda
----------------------------------

20 en 21 juni

Studiedag groep 1 t/m 8 vrij

22 juni

Koffieochtend 08.30-10.00 uur

1  juli

Rapport mee

4 juli t/m 7 juli

Oudergesprekken

6 juli

Koffieochtend 08.30-10.00 uur

8 juli en 11 juli

Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. Eid el 
Adha

12 juli

Viering Eid el Adha op school

14 juli

Afscheid groep 8

15 juli

Laatste schooldag

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Het is alweer juni en de zomervakantie komt steeds dichterbij….We kunnen 
terugkijken op een aantal mooie momenten de afgelopen weken.

Voor het eerst sinds de komst van Corona mochten wij weer een fancy fair 
organiseren. De opkomst was fantastisch en wat hebben wij toch genoten van de 
glunderende gezichten van de kinderen en andere bezoekers. Wij willen iedereen 
heel hartelijk bedanken voor alle hulp die wij hebben gekregen voor het 

organiseren van deze dag. Met uw hulp hebben wij maar liefst €5177 opgehaald 
voor Stichting De Schoolkaravaan. Deze bijdrage helpt de stichting om de de nodige  
kosten te dekken en het vervoer betaalbaar te houden voor  kinderen binnen en 
buiten Hoorn. Moge Allah iedereen rijkelijk belonen.

Deze week is de school bezocht door een onderwijsinspecteur. Dit in het kader van 
een vierjaarlijks onderzoek bij ons bestuur.  U leest verderop meer over dit 
onderzoek.

U zult wellicht op onze website en de sociale media hebben gezien dat we een 
aantal vacatures hebben die nog gevuld moet worden. Wij waarderen het als u dit 
deelt met mensen uit uw omgeving. Deze vacatures zijn ontstaan doordat wij 
helaas afscheid gaan nemen van een aantal van personeelsleden. Verderop leest u 
hier meer over.

De komende weken staan in het teken van o.a. de rapporten, oudergesprekken, de 
viering van Ied el Adha en het afscheid van groep 8. Insha Allah mogen wij waar 
nodig weer op uw hulp rekenen om het schooljaar goed af te ronden. Vele handen 
maken werk licht!

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

Bezoek van de onderwijsinspectie;Koffieochtend 22 juni; 

Tevredenheidsmeting;  Personeel 



Bezoek van de onderwijsinspectie
We kijken terug op een positieve ervaring
Op 31 mei heeft ons bestuur een startgesprek gevoerd met drie onderwijsinspecteurs in het kader 
van het vierjaarlijks onderzoek. Het vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur heeft tot doel een 
antwoord te formuleren op de centrale vraag of het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit
waarborgt op de scholen en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Tevens
gaan zij na hoe besturen met hun doelen en ambities voor het onderwijs bijdragen aan de 
kernfuncties van het onderwijs.

Tijdens het startgesprek heeft de inspectie een beeld gekregen van de bestuurlijke kwaliteit.
Voorafgaand daaraan is de beschikbare informatie over het bestuur en de scholen geanalyseerd. 
Op basis van deze analyse en het startgesprek hebben zij een onderzoeksplan opgesteld. Om te 
bepalen of het bestuur voldoende stuurt op de kwaliteit van scholen en het financieel beheer voert 
de inspectie verificatie-activiteiten uit. Ze verifiëren het kwaliteitsbeeld van het bestuur, de 
doorwerking van het beleid en de sturing op de uitvoering, zoals dat in het startgesprek is 
besproken en gezien.

Een van de verificatie-activiteiten was het bezoeken van onze school. Dit bezoek bestond uit korte 
klassenbezoeken en gesprekken met de schoolleiding, interne begeleiders en de leerkrachten. Wij 
kijken terug op een hele positieve ervaring. De inspecteur was te spreken over het feit dat het 
team zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de schoolontwikkeling en zicht heeft op de 
kwaliteiten en aandachtspunten van de school. 

Er volgen nog een aantal andere verificatie-activiteiten op andere scholen en gesprekken met de 
raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad alvorens de inspectie haar 
bevindingen met het bestuur deelt. Na de zomervakantie vindt er een eindgesprek plaats. 

Het voorlopige algemeen beeld van de inspectie is dat het bestuur de scholen adequaat aanstuurt 

en op de hoogte is van wat er op de scholen leeft. Insha Allah zullen de resterende activiteiten 

positief bijdragen aan dit beeld. 

Koffieochtend 22 juni
Dit keer is het onderwerp opvoeding en ouderschap
Op 17 mei was er een koffieochtend waarop  wij kennis mochten maken met Lamya Jama, van 
Akwaaba Zorg. Wij hebben haar wederom uitgenodigd voor de koffieochtend van 22 juni a.s. Dit 
keer gaan wij het hebben over opvoeding en ouderschap. Wat is het verschil hier tussen en hoe 
creëer je een balans tussen deze twee zaken? Ook is er ruimte om de affirmatiekaarten die tijdens 
de vorige koffieochtend zijn uitgedeeld te bespreken. Dit allemaal onder het genot van koffie/thee 
en lekkers tussen 08.30 en 10.00 uur.  Insha Allah mogen wij velen van u op deze ochtend 
begroeten.



Tevredenheidsmeting
Uw mening doet ertoe
Enkele weken terug hebben wij u gevraagd om een tevredenheidsenquête in te vullen. 
Alhamdulillah heeft 38% van de ouders / verzorgers de moeite genomen om deze enquête in te 
vullen. 

We zijn er trots op dat u onze school waardeert met een gemiddeld cijfer van 8,1! 

U heeft vragen beantwoord over onze school omtrent de volgende thema’s

Bovenstaande resultaten zullen wij analyseren en we zullen doelen stellen voor ons nieuwe 
ambitieplan voor schooljaar 2022-2023. Volgend schooljaar zullen wij jullie in sha Allah opnieuw 
vragen de vragenlijst in te vullen, zodat we onze kwaliteit structureel kunnen blijven verbeteren. 

Personeel
We nemen helaas afscheid van een aantal leerkrachten
Juf Lindsey, leerkracht groep 1/2 , heeft besloten om onze school te verlaten. Na de zomervakantie 
gaat zij een nieuwe uitdaging aan op een andere school.

Ook juf Kefser, leerkracht van groep 8, zal in het nieuwe schooljaar niet terugkeren op onze school. 
Hoewel zij het heel erg naar haar zin heeft bij ons, kiest zij ervoor om dichterbij huis te werken.

Wij wensen Lindsey en Kefser heel veel succes op hun nieuwe werkplekken.

Idealiter zouden wij rond deze tijd van het schooljaar de personeelsbezetting voor het nieuwe 
schooljaar met u delen. Wij zijn echter nog heel druk bezig met het vinden van geschikt personeel, 
maar dit wordt bemoeilijkt door het feit dat er landelijk een groot tekort is aan leraren. Op onze 
website en de sociale media hebben wij de vacatures geplaatst. Wij waarderen het als u dit deelt 
binnen uw eigen netwerk. 

De sfeer op school 3,43 / 5,0 (ruim voldoende)

De lessen 3,29 / 5,0 (ruim voldoende)

Informatie en communicatie 3,53 / 5,0 (goed)



Vacature
Basisschool Al Amana Hoorn

Voor onze mooie basisschool zijn wij op zoek naar ambitieuze 
groepsleerkrachten voor: groep 1/2 , groep 3 en groep 6/7.

Beschik jij over een Pabo-diploma of volg je een opleiding om deze te behalen?
Begeleid jij jonge individuen graag in hun ontdekkingstocht naar 
zelfstandigheid? 

Heb jij affiniteit met onze doelgroep en de identiteit van de school of sta jij 
ervoor open hier kennis mee te maken?

Dan is Basisschool Al Amana Hoorn op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Wij zijn een basisschool met een islamitische identiteit en vallen onder het 
bestuur van Stichting Al Amana Scholen.

Het team 
Je komt te werken in een warm team waarin respect en veiligheid een groot 
goed zijn. Met open communicatie, een goede samenwerking en een duidelijke 
visie werken wij ambitieus samen aan de ontwikkeling van jonge individuen. De 
organisatie gelooft in groei en ontwikkeling en biedt ruimte aan leerkrachten 
zich verder te scholen.
Wij zijn een divers team: Iedereen is welkom ongeacht identiteit of 
levensovertuiging.

Ons motto is ‘Elke leerling telt’. Ons  onderwijs kenmerkt zich door de Islamitisch 
identiteit, waarden en normen, burgerschap & sociale vorming en hoogwaardig 
onderwijs in de kernvakken. Wij besteden ruim aandacht aan taal en rekenen en 
vullen dit onderwijs-aanbod aan met wereldoriënterende vakken. Voor de 
sociale vorming werken wij met de methode Vreedzame school. 

Kom jij ons team versterken? 
Laat het ons weten door een mail (inclusief CV) te sturen naar 
directie.hoorn@alamana.nl 

mailto:directie.hoorn@alamana.nl

