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Deze bijlage bij de schoolgids bevat belangrijke schoolinformatie over basisschool Al Amana Ede 
Zuid voor het schooljaar 2021-2022 

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 nieuws-
brief die zes keer per jaar verschijnt en tevens op de website terug te vinden is.

Namens het team,

Aicha Tabali 
(Schoolleider Al Amana Ede Zuid) 

Karim Salihi 
(Directeur-bestuurder 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 huisregle-
ment.

Schoollocatie Al Amana Ede Zuid telt 170 tot 180 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit uit Ede en Veenendaal.

De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. We gaan daarbij uit van het con-
cept 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 
vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal en rekenen van belang. Gezien het tweede besteden we veel 
aandacht aan het (mede) opvoeden en ontwikkelen van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Dit betekent dat 
ook wereldoriënterend en sociaal- en emotioneel vormend aanbod een belangrijke onderdeel vormt binnen ons onderwijsaanbod. 
Hieronder valt aanbod gericht op identiteitsvorming.

De Koran en de Soenna nemen op onze school een belangrijke plaats in.

de school

Al Amana Elke leerling telt

ONDERWIJSRESULTATEN
Eind-toets basisonderwijs 

schooljaar 2018-2019: Cito eindtoets
Totaan schooljaar 2019-2020 werd de cito-eindtoets afgenomen. In onderstaande afbeelding leest u de resultaten van 
brinnummer 31EC (waaronder zowel locatie Al Amana Ede Zuid als Al Amana Boekhorst vallen) in de genoemde schooljaren. 
Tijdens deze schooljaren was er één groep 8 aanwezig: op AL Amana Boekhorst

De eindtoets is in schooljaar 2019-2020 afgeschaft vanwege de periode van thuisonderwijs in verband met het Coronavirus.
In schooljaar 2020-2021 is als eindtoets basisonderwijs voor het eerst de route-8 eindtoets afgenomen. De route 8 eindtoets 
betreft een andere eindtoets met een eigen normeringsschaal.
De gemiddelde score van de afgenomen eindtoets van Al Amana Ede Zuid in schooljaar 2020-2021 is 203,5. In onderstaande 
tabel en afbeelding is nadere informatie te lezen over:

- Het aantal deelnemende leerlingen en het aantal leerlingen met rechtmatige ontheffing
- De verdeling van de resultaten van de leerlingen vertaald naar niveau’s behorende bij deze resultaten

Al Amana Ede Zuid

Brinnummer: 31EC (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 2020-2021

Onderstaand treft u een overzicht van de schooladviezen van brinnummer 31EC (Al Amana Boekhorst en Al Amana Ede Zuid teza-
men). Vanaf 2019/2020 zijn de schooladviezen van beide locaties opgenomen. In de schooljaren daaraan voorafgaand was er op 
één van de locaties een groep 8 aanwezig: op Al Amana Boekhorst.
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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

groep  5 Juf Lydia         

groep  6 Juf Aysegul

groep 7 Juf Kim Ge /juf Chaimae 

groep  8 Meester Anoep

Onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners:

Juf Betul:  leerkrachtondersteuner

Juf Hiba:   leerkrachtondersteuner

Juf Zeynep:  onderwijsassistente

Managementteam
Schoolleider:  Aicha Tabali
Intern begeleider onderbouw: Meike Bekar
Intern begeleider bovenbouw: Saida Tazouagh
Onderbouwcoördinator:   juf Hiba
Bovenbouwcoördinator:   juf Amel (/ juf Chaimae: vervangend)

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

Specialisten
Taal: juf Amel (taalcoördinator)
Islamitische theologie: juf Hiba (identiteitscoördinator)
Hoogbegaafdheid: Mirjam Najjar (hoogbegaafdheidsspecialist Edese Al Amana Scholen)
Orthopedagogiek:  Meike Bekar & Saida Tazouagh
Special Educational Needs: Aicha Tabali

Administratie
Lamyae Azaoum

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

Oudercommissie (OC):
- Mimount Ibrahimi
- Fahima Assaouiki
- Zoulikha Boukatan
- Katiba Aznag
- Wissam Safrioui
- Fatima Ali

Bestuurssamenstelling Stichting Al Amana Scholen
Voorzitter college van het bestuur: E. Ben Messaoud
Directeur-bestuurder:   Karim Salihi

Stafbureau Stichting Al Amana Scholen
Majid El Khyami: beleidsmedewerker
Brian Ebbers: beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
Ersin Yigit: financial controller
Tom de Vries: HR medewerker

OUDERBIJDRAGE
Jaarlijks vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage besteden we voor niet-educatieve feestelijkheden en activiteiten

.
-  De schoolreis
-  Suikerfeestactiviteiten
-  Suikerfeestcadeau
-  De ramadan-opening etc.

De ouderbijdrage voor schooljaar blijft in 2021-2022 gelijk aan het voorafgaande schooljaar en bedraagt 38 euro per leerling.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De 
doorgang van geplande activiteiten (te bekostigen uit de ouderbijdrage) is afhankelijk van de betaling van de ouderbijdrage door 
ouders/verzorgers. Het uitstellen of cancelen van de activiteiten behoort daarmee tot de mogelijkheden.
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ambities schooljaar 2021-2022 
Voor schooljaar 2021-2022 heeft Al Amana Ede Zuid doelen geformuleerd. Deze doelen zijn uitgewerkt in een ambitieplan. 

Gedurende het schooljaar werkt het team aan de gestelde doelen. Daarvoor is per beleidsterrein één kwaliteitswerkgroep 

samengesteld, bestaande uit een aantal teamleden. De kwaliteitswerkgroepen werken gedrurende het schooljaar in afstemming 

en samenwerking met het team aan de gestelde doelen en activiteiten.

Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

- Structurele uitvoer van deelplannen (extra 
aanbod voor leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften)

- Verdere verbreding en versterking van de zorg 
en het onderwijsaanbod door nauwe samen-
werking met ketenpartners, onderwijspart-
ners en interne experts

- Deskundigheidsbevordering bij leerkrach-
ten gericht op effectievere begrijpend lezen 
lessen. Dit resulteert in minimaal gemiddelde 
resultaten (op zowel methode- als niet metho-
degebonden toetsen) 

- Basisplannen (voor basisaanbod) vervangen door beleids-
document basisaanbod (waardoor meer tijd/aandacht 
voor opstellen van effectieve en praktisch uitvoerbare 
deelplannen)
- Monitoring uitvoer deelplannen middels logboek, 
klassenbezoeken en overleggen met de leerkracht
- Borging van de uitvoer van het Hoogbegaafdheidsbeleid 
onder begeleiding van de HB specialist 
- Aanbod mindsettraining (voor leerlingen met deze speci-
fieke onderwijsbehoefte)

- Uitvoer van het plan ‘Stergroep Al Amana: Een aparte klas 
met onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften op het gebied van gedrag. Parallel hieraan wordt 
gewerkt aan deskundigheidsbevordering van het team vwb 
omgaan met ‘lastig gedrag’. 
- Inzet van de specialist hoogbegaafdheid voor team-
scholing, teamintervisie, en observaties. (Gericht op hande-
lingsadviezen voor de leerkracht)
- Planning regelmatige evaluatie-overlegmomenten met 
inpandige logopediste en fysiotherapeute
- Aanbod cursus pedagogisch handelen en BHV voor plein-
wacht moeders

- Opfrissing van de recente inzichten m.b.t. het onderwijs 
in begrijpend lezen (behandeld in een eerdere teamscholing)
- (Nieuwe) teamscholing effectief begrijpend lezen-onder-
wijs 
- Voldoende extra (gevarieerd) aanbod begrijpend lezen 
lessen/lesideeën (door de leerkrachten in te zetten)

- Aansturen/monitoren dat woordmuren per woordenchat-
thema structureel worden ingezet ter ondersteuning van het 
woordenschatonderwijs.
- Overige afspraken vastleggen over het woordenschatonder-
wijs en de uitvoer hiervan monitoren.
- Leerkrachten werkvormen aanreiken, die bijdragen aan het 
woordenschat-niveau van de leerlingen 
- Uitvoer klassenbezoeken woordenschatonderwijs gevolgd 
door tips en adviezen voor de leerkracht.

- Bareka (digitaal automatiseren) wordt ingezet voor leerlingen 
die laag gescoord hebben voor basisbewerkingen
Voorwerk voor en aansturing/monitoring van team verzorgen
- Inzet van werkvormen en materialen om het tempo bij 
automatiseren te verhogen (bijv  race rekenen, leertrein, 
splitsmatten) Bewegend rekenen worden ingezet voor het 
automatiseren en om de snelheid te verbeteren. Voorwerk voor 
en aansturing/monitoring van team verzorgen
- Inzet van ‘de week van het automatiseren’: activiteiten en 
spellen rondom dit thema
- Automatiseringsoefeningen worden standaard aan het begin 
van de rekenles ingezet: Aansturing en monitoring van team
- Rekenproblemen en mogelijke dyscalculie analyseren en 
signaleren (afstemming IB), vervolgens leerkrachten begelei-
ding in de interventies opgenomen in het beleidsdocument 
‘rekenproblemen en dyscalculie’
- Afzonderlijke activiteit ivm overstap naar Instruct 5 (ver-
nieuwde rekenmethode) snappet: Inzet teamimplementatie 
training Instruct 5
- Afzonderlijke activiteit nav observaties en op advies van 
Snappet: Scholingsbijeenkomst team om rekenanalyses en 
differentiatiemogelijkheden van snappet meer in te zetten en 
te gebruiken.

- Voorwerk voor en aansturing en monitoring van het team 
voor inzet van concrete materialen bij instructie en inoefening 
rekendoelen.
- Twee Grote Rekendagen met rekenactiviteiten organiseren 
aansluitend op de leerdoelen binnen het onderwijsaanbod en 
met veelvuldig gebruik van concrete materialen

 

Zorg

Taal

Rekenen

- Kwalteitsverbetering woordenschatonder-
wijs en implementatie van een doorgaande 
lijn in woordenschatonderwijs. Dit resulteert 
in minimaal gemiddelde resultaten woorden-
schat (bij methodegebonden toetsen)

- Aan het einde van het schooljaar 2021/2022 
zien we een verbetering van tempo binnen 
het onderdeel automatiseren en memoriseren 
(getallen, getalrelaties, getalbegrip, verme-
nigvuldigen en delen) op de digitale toets 
‘basisbewerkingen’ en een ‘niet opvallend’ lage 
score bij de categorie analyse per groep.

- Aan het eind van het schooljaar 2021/2022 
zetten de leerkrachten structureel of regel-
matig concrete rekenmaterialen in voor het 
rekenonderwijs om de effectiviteit van de 
instructie en (begeleide) inoefening te verster-
ken 
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Identiteit & 
burgerschap/
sociale vorming

Eigenaarschap

Cultuur- en 
natuureducatie 

- De kwaliteitswerkgroep burgerschap, sociale 
vorming en identiteit stuurt het team in 
de borging van bestaande handelingen en 
afspraken m.b.t. de vreedzame school lessen, 
identiteit en burgerschapsvorming, waardoor 
het beleid op goed niveau wordt uitgevoerd.

- Kennis en vaardigheden met betrekking tot 
‘ ‘omgaan met lastig gedrag’ versterken (aan-
sluitend op het plan Stergroep: zie beleidster-
rein ZORG)

- Groep  4 t/m 8
Ik kan het zelf: Eigenaarschap bij 
leerlingen bevorderen waardoor de 
resultaten,betrokkenheid en het leerplezier 
stijgen. Dit gebeurt door middel van het bevor-
deren van zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid aan de hand van de weektaak. Binnen 
de weektaak leren de kinderen bewust en 
verantwoord kiezen, plannen en organiseren.

- Groep 1 t/m 3 Ik kan het zelf:
Eigenaarschap bij het jonge kind bevorderen 
waardoor resultaten, betrokkenheid en leer-
plezier stijgen. Dit gebeurt aan de hand van de 
kiesborden en de dagtaken.

- Al Amana heeft het vignet ‘gezonde school’ 
behaald. Het gezonde school-beleid blijft de 
school in de praktijk toepassen. De school sti-
muleert actief gezond eet- en drinkgedrag. Dit 
blijft voor de leerlingen een vanzelfsprekend-
heid en de leerlingen zijn zich bewust van het 
belang hiervan doordat zij voedingseducatie 
lessen aangeboden krijgen.

Impuls in aanbod cultuur- en natuureducatie

- De leerlingen ontwikkelen creatieve vaar-
digheden door een gevarieerd aanbod van 
handvaardigheidstechnieken en aanbod van/
kennismaking met kunst- en cultuur
- De kwaliteitswerkgroep onderzoekt en weet 
vervolgens of en hoe de techniektorens (ont-
dekkend leren vwb wetenschap en techniek) 
ons wereldoriënterend onderwijs kunnen ver-
sterken/aanvullen. Op basis van dit onderzoek 
wordt het vervolg bepaald. Hierbij wordt het 
team betrokken.

De leerlingen van de bovenbouw werken aan het perfectio-
neren van het gebed en de wudu gevolgd door de uitreiking 
van gebedsdiploma’s voor het correct verrichten van het ge-
bed. Tevens worden de gebedsrokken voor tijdens het gebed 
uitgedeeld zodat kinderen gewend raken aan juiste hijab
- Teamleden worden (bijv middels beeldmateriaal per blok) 
goed op de hoogte gehouden van de godsdienstthema’s die 
tijdens het blok worden behandeld.. Dit zorgt voor meer 
draagvlak. 
- Per blok wordt het leerkrachtgedrag binnen de methode 
‘De Vreedzame School’ door de kwaliteitswerkgroep onder 
de aandacht gebracht van het team (digitaal & tijdens de 
briefing)

- Het volgen van een x aantal teamtrainingen ‘omgaan met 
lastig gedrag’
- Intervisies / training methodiek organiseren i.s.m. gedrags-
coach van Speciaal onderwijs De Fonkel en praktijk HSN 
(gedragsspecialisme)
- Eenmalige teamvoorlichting vanuit
godsdienstleerkracht Fouad over moeilijk/lastig gedrag 
vanuit Islamitisch oogpunt.

- Borging huidige afspraken mbt de weektaak gr 4 t/m 8 door 
de vertaalslag naar de praktijk te monitoren te toetsen op 
uitvoer & teamgesprekken onder leiding van externe Glenda 
Noordijk het format/de inzet van de weektaak doorontwik-
kelen.
- Scholing in en teambegeleiding vwb eigenaarschap bij 
leerlingen door externe Glenda Noordijk
- Deskundigheidsbevordering ‘feedback geven aan leerlin-
gen’ door Glenda Noordijk
- Deskundigheidsbevordering ‘taxonomie van Bloom’ zodat 
keuzewerkjes gevarieerd en bewust samengesteld worden:  
(aanbod/voorbeelden vanuit kwaliteitswerkgroep eigenaar-
schap)
- Teamscholing (2 x) door praktijk HSN: Executieve vaardig-
heden holistisch benaderd vanuit Islamitisch denkkader
- Voorlichting ouders op het gebied van executieve vaardig-
heden (voor eigenaarschap) door praktijk HSN 

- Borging huidige afspraken ( digikeuzebord groep  1-2, dagtaak groep 3)
Gemaakte afspraken in de praktijk toetsen op uitvoer door observaties, 
feedback en teamgesprekken met Glenda Noordijk (specialist eigenaar-
schap) en Aafke Bouwman (onderbouwspecialist)
- Scholing en teambegeleiding kleuteronderwijs, waaronder eigenaar-
schap bij kleuters door Aafke Bouwman
- Scholings- en team begeleidingstraject eigenaarschap doorGlenda 
Noordijk 
- Deskundigheidsbevordering feedback geven aan het jonge kind 
(Glenda Noordijk en Aafke Bouman)
- Deskundigheidsbevordering taxonomie van Bloom voor het jonge kind 
(aanbod / voorbeelden vanuit de KWG)
- Ondersteuning in werken met het keuzebord/de dagtaak (wat moeten 
de leerlingen kunnen om met dit hulpmiddel te werken en hoe bege-
leidt de leerkracht hen hierin)

- Project recyclen/afval scheiden 
- Natuureducatie activiteiten ‘Groene wiel; binnen en buiten de school. 
Kraanwaterdag (inschrijven, plannen, organiseren)
- Aanvraag EU-Schoolfruit 
- Nationaal Schoolontbijt 
- Smaaklessen aanbieden (inclusief concreet materiaal: bijbehorende 
kisten worden  bestellen)
- Pannenkoekendag 
- Monitoren uitvoer beleid gezonde school tijdens multi- (team)overleg-
gen.

- Inzet van de expressie methode Salaam Art (groep 1 t/m 8) aansturen 
en monitoren conform eerdere afspraken.
- Inzet van het handvaardigheids project ‘de 25 profeten’(groep 3 t/m 8)
- Aanbod vouwtechnieken (groep 1/2)
- Crea cyclus handvaardigheidstechnieken  (groep 3 t/m 8)
- Onderzoek/inventarisatie techniektorens als mogelijke aanvulling/
versterking van ons WO onderwijs + vervolg bepalen
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Onderbouw - Aan het begin van het schooljaar ‘21-22 
hebben we de kwaliteit van het kleuteron-
derwijs nauwkeurig in kaart gebracht door 
middel van een geplande NU-meting door een 
externe onderwijskundige (Aafke Bouwman). 
Vervolgens werken we met behulp van een 
actieplan op basis van deze nu-meting aan de 
doorontwikkeling van het kleuteronderwijs. 
Dit actieplan omvat scholing, begeleiding een 
tussenevaluatie en eindevaluaties

- Het zelfontdekkend leren wordt uitgebreid 
en versterkt en is een belangrijk uitgangspunt 
van het onderwijsaanbod. Dit gebeurt door 
verhoging van leermotivatie door aanbod 
waarbij nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt 
en hogere denkorden aangesproken worden.

- Nulmeting groep 1/2 door externe partij  (Aafke Bouman)
- Mogelijke scholing en begeleiding door onderbouwteam 
te volgen om de kwaliteit van het kleuteronderwijs door te 
ontwikkelen

- Piramide digitaal verkennen: Maandelijkse proefversie 
inzetten en besluiten over mogelijke inzet.
- Piramide activiteiten koppelen aan ontdekkend leren: 
Uitwerken en  voorbereiden van de lessen per thema  
- Schoolbezoeken door onderbouwteamleden elders ter 
inspiratie (op scholen waar ontdekkend leren excellent 
ontwikkeld is)
- Beleid maken op het onderzoekend leren
- Afzonderlijke activiteit naar aanleiding van voorgaand ver-
beterplan: Monitoring uitvoering van opgestelde afspraken 
mbt aanbod voor (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde 
leerlingen in de onderbouw.
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Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

Eerste schooldag

Studiedag leerlingen vrij

Herfstvakantie

Studiedag - leerlingen vrij

Wintervakantie

Studiedag - leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie

Studiedag (/Goede Vrijdag) en
 Tweede paasdag

Meivakantie (inclusief Koningsdag, 
Bevrijdingsdag en Suikerfeest)

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Suikerfeestviering op school

Hemelvaartsdag

Studiedag - leerlingen vrij

Tweede Pinksterdag

Studiedagen - leerlingen vrij

Laatste schooldag
Leerlingen 12.00 uur vrij

Offerfeestvakantie

Zomervakantie (leerlingen)

Datum / periode 

Maandag 30 augustus 2021

Maandag 27 september 2021

Maandag 18 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021

Maandag 8 november 2021

Maandag 27 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Maandag 7 februari 2022

Maandag 28 februari 2022 t/m zondag 6 maart 2022

Vrijdag 15 april 2022 en maandag 18 april 2022

Maandag 25 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022

Maandag 9 mei 2022

Donderdag 26 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022

Maandag 6 juni 2022

Maandag 20 juni 2022 en dinsdag 21 juni 2022

Woensdag 6 juli 2022

Donderdag 7 juli 2022 en vrijdag 8 juli 2022

Maandag 11 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022
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