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Deze bijlage bij de schoolgids bevat belangrijke schoolinformatie over basisschool Al Amana Ede 
Zuid voor het schooljaar 2020-2021. 

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 geïnfomeerd over de ontwikkelingen op school middels de nieuws-
brief die zes keer per jaar verschijnt.

Namens het team,

Karim Salihi
Directeur-bestuurder Stichting Al Amana Scholen

VOORWOORD

Basisschool 
Al Amana Ede Zuid
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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 huisreglement.

Schoollocatie Al Amana Ede Zuid telt ongeveer 180 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit Ede of Veenendaal.

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 m.n. 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
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ONDERWIJSRESULTATEN
Eind-TOETS 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 2018-2019 (de laatst afgenomen eindtoets) van de leerlingen van 
locatie Boekhorst (die samen met locatie Ede Zuid onder brinnummer 31EC valt) afgezet tegen het landelijke gemiddelde. In 
dat schooljaar was er op schoollocatie Al Amana Ede Zuid nog geen groep 8 aanwezig.
De scores van de school liggen boven het landelijk gemiddelde.

31EC - Al Amana 2 2018 / 2019  539,3  528,9  23  23   0

Aantal leerlingen groep 8
Aantal lln die deel hebben genomen aan de Cito-eindtoets
Aantal lln die niet deel hebben genomen aan de Cito- eindtoets
Aantal OPP
Aantal Zij-instroom

23
23
0
0
0

Schoolnaam Schooljaar  Gemiddelde score Ondergrens Aantal leerlingen Deelgenomen leerlingen Aantal leerlingen met ontheffing

Eindtoets groep 8

Groep 8         Aantallen

Al Amana Ede Zuid

Brinnummer: 31 EC (samen met schoollocatie Al Amana Boekhorst)

Adres:  
Verlengde Parkweg 47B,  
6717 GL Ede.  
T 0318-742021
info@alamana.nl
www.alamana.nl
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NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Schooladviezen eind schooljaar 2019-2020

Onderstaand treft u een overzicht van de schooladviezen van Al Amana locatie Boekhorst en Al amana Ede Zuid tezamen, beide 
vallend onder brinnummer 31EC. Vanaf 2019/2020 zijn de schooladviezen van beide locaties opgenomen. In de schooljaren daar-
aan voorafgaand was er nog geen groep 8 binnen Al Amana Ede Zuid.

SCHOOLADVIEZEN PER JAAR
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HET TEAM
Leerkrachtbezetting Al Amana Ede Zuid schooljaar 2020-2021                                  

groep 1 juf Yvie
groep 2 Juf Esra
groep 3    Juf Inez 
groep 4    Juf Urmila/Juf Amel
groep 5 Juf Chaimea B./juf Kim Ge         
groep 6 Juf Aysegul
groep 7 Juf Kim Gerdsen/juf Chaimae O

groep 8 Juf Ellen

Onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners:                              

Juf Betul:  arrangementenbegeleider en onderwijsassistent
Juf Hiba:   onderwijsassistent gr 2 en 3
Juf Zeynep:  onderwijsassistent gr 1

Managementteam
Directeur/bestuurder:   Karim Salihi
Intern begeleiders:  Meike Bekar, Cheraine Zschuschen, Aicha Tabali
Onderbouwcoördinator:  juf Hiba
Bovenbouwcoördinator:  juf Amel

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

Specialisten
Taalcoördinator:    Juf Amel
Rekencoördinator in opleiding: Juf Ellen
Identiteitscoördinator:   juf Hiba
Hoogbegaafdheidsspecialist Edese Al Amana scholen: Mirjam Najjar
Beleidsadviseur onderwijs en zorg Al Amana Scholen: Brian Ebbers

Administratie
Lamyae Azaoum

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

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding -   Mimount Ibrahimi en Ali Ozturk
Personeelsgeleding: -   Hiba Chahbari en Meike Bekar 

Oudercommissie (OC)
- Mimount Ibrahimi
- Fahima Assaouiki
- Zoulikha Boukatan
- Katiba Aznag
- Wissam Safrioui
- Fatima Ali
    
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 2020-2021 met instemming van de MR vastgesteld  
op een bedrag van 38 euro.
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ambities schooljaar 2020-2021 
Voor schooljaar 2020-2021 heeft Al Amana Ede Zuid doelen geformuleerd. Deze doelen zijn uitgewerkt in een verbeterplan. 
Gedurende het schooljaar werkt het team aan de gestelde doelen. De speerpunten op een rijtje:

Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

- Eigenaarschap m.b.t. de teamontwikkeling 
bij het team is versterkt en doorontwikkeld

- Eigenaarschap m.b.t. leren is bij de leerlingen 
versterkt

- Doorontwikkeling en versterking van de kwa-
liteit van het lesaanbod en de differentiatie 
binnen het lesaanbod

- Vergroten van leesmotivatie en leesplezier

- Kwaliteitsverbetering woordenschatonder-
wijs en implementatie van een doorgaande lijn 
in woordenschatonderwijs

- Scholings- en  implementatietraject van 5 geselecteerde 
technieken voor excellent leerkrachtgedrag vanuit de 
 methodiek ‘teach like a champion’

- Scholings- en implementatietraject eigenaarschap in 
samenwerking met Stichting LeerKracht

- Implementatie hoogbegaafdheidsbeleid in samenwerking 
met de hoogbegaafdheidsspecialist binnen de stichting
- Afronding dyslexie protocol en opstart implementatie
- Oprichting SO groep AL Amana in samenwerking met SO de 
Fonkel, samenwerkingsverband en gemeente
- Toegang tot en inzet van expertise van een logopediste 
met NT2 specialisme gelocaliseerd binnen de schoollocatie.
- Implementatie en borging van vernieuwd beleid hande-
lingsgericht werken (inclusief OPP beleid)

- Uitbreiding aanbod leesboeken. Kinderen worden betrok-
ken in de keus.
- Vaste woordclusters vervaardigen voor de woordmuren
- Leesmotivatieactiviteiten worden gepland: poeziewed-
strijd, voorleeswedstrijd etc.
- Implementatie afspraken vanuit woordenschatscholing 
2019-2020
- Klassenbezoeken woordenschatonderwijs

- Rekencircuit met automatiserenspellen in de onderbouw
- Inzet ‘Met sprongen vooruit’ in de onderbouw
- Inzet van automatiseringsoefeningen aan het begin van de 
rekenles
- Rekenspellen binnen de weektaak
- Structurele inzet rekenmateriaalen binnen de rekenles
- Organisatie van 2 grote rekendagen
- Kenniskringen vanuit externe rekenspecialist voor kennis-
deling en intervisie

- Inzet cursus Vreedzame school-methodiek op teamniveau 
en op werkgroepniveau
- Presentatie van Vreedzame school & identiteit-beleid van-
uit de werkgroep voor het team
- Het perfectioneren van het gebed en de wudu + inzet 
gebedsdiploma’s in de bovenbouw
- Implementatie: De week van de hijab (voor de bovenbouw)
- Teamleden informeren over de inhoud van godsdienst-
thema’s 
- Inzet leerlingmediatoren
- Monitoring van de VZS-lessen vanuit de werkgroep
- Afronding beleid leerlingenraad
- Verkiezingen leerlingenraad
- Opstart leerlingenraad

- Doorontwikkeling dagtaak (3 / 4), gemengde dag-/week-
taak (1/2/5/6), weektaak (7 / 8)
- Ontwikkeling en implementatie kindportfolio
- Implementatie ‘Teach like a champion’

Zorg

Taal

Rekenen

Identiteit &  
burgerschap/ 
sociale vorming

Eigenaarschap

- Stijging van 5 procent bij het groepsgemid-
delde op het gebied van automatiseren en 
memoriseren

- Versterking leerkrachtkennis van leerstoflij-
nen, strategieën en modellen om effectief in 
te zetten binnen de (project)lessen. 

- Sturing van het team in de borging van 
bestaand beleid m.b.t. de vreedzame school 
lessen en identiteit
- Vergroting eigenaarschap leerlingen door het 
opstarten van een leerlingenraad

- De leerlingen hebben zicht op wat er wanneer 
van hen wordt verwacht (schoolwerk)
- De leerlingen hebben zicht op hun eigen 
vorderingen
- De leerkrachten hebben handvatten om de 
motivatie van leerlingen te versterken
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Cultuur- en  
natuureducatie

Onderbouw

- Kinderen eten en drinken bewust gezond (op 
school)
- Kinderen maken kennis met kunst en cultuur
- Kinderen ontwikkelen creatieve expressie-
vaardigheden

- Uitbreiding ‘ontdekkend leren’.
- Vergroting ouderparticipatie 

- Opzet en implementatie gezond voedingsbeleid
- Behalen van het vignet ‘gezonde school’  
- Plaatsing watertappunt op het schoolplein
- Aanleren van technieken middels een handvaardigheids-
cyclus en de inzet van het boek ‘de 25 profeten’ van Saida 
Franken
- Culturele activiteiten buiten de school organiseren om te 
leren over kunst en cultuur door te zien en te beleven

- Ontdekkend leren vaststellen per thema en opnemen in de 
weektaak
- Aanbod ontdekkend leren verbreden
(vouwtechnieken, sensorische materialen)
- Overleg met onderbouwteam locatie Boekhorst: uitwisse-
ling ideeën ouderparticipatie
- Uitwerking plan ouderparticipatie



VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  
SCHOOLJAAR 2020-2021
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Vakanties en vrije dagen 2020-2021 

Studiedag leerlingen vrij

Eerste schooldag

Herfstvakantie

Studiedag - leerlingen vrij

Wintervakantie

Studiedagen - leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie

Studiedag en Tweede paasdag

Koningsdag

Meivakantie

Suikerfeest (Hemelvaart)

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Suikerfeestviering op school

Tweede pinksterdag

Studiedagen - leerlingen vrij

Laatste schooldag
Leerlingen 12.00 uur vrij

Studiedagen - leerlingen vrij

Zomervakantie

Op de website van de schoollocatie wordt een uitgebreide jaarplanning geplaatst

Datum / periode 

Maandag 31 augustus

Dinsdag 1 september 2020

19 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

23 november 2020

21 december 2020 t/m 3 januari 2021

8 en 9 februari 2021

22 t/m 28 februari 2021

2 april t/m 5 april 2021

27 april 2021

3 t/m 9 mei 2021

13 en 14 mei 2021

17 mei 2021

24 mei 2021

28, 29 en 30 juni 2021

14 juli 2021

15 en 16 juli 2021

19 juli t/m 29 augustus
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