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Ede, 17 oktober 2021

Activiteitenkalender

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober : Herfstvakantie
Maandag 25 oktober : Luizencontrole
De week van 25 oktober &
De week van 1 november : Geplande observatie-periode Leerlijnen Parnassys Jonge Kind
Dinsdag 26 oktober : Start ‘Verlengde schooldag’ groep 8
De week van 1 november : Afname ZIEN! (Sociaal-emotioneel ontwikkelvolgsysteem)
Donderdag 4 november : Nationaal schoolontbijt
Maandag 8 november : Studiedag team - leerlingen vrij
De week van 8 november : Tussenmeting DMT gr 4 t/m 8 
De week van 8 november & 
De week van 15 november: : Afname Screeningsinstrument beginnende geletterdheid groep 2
Woensdag 24 november : Eerste rekendag 
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari : Wintervakantie

Beste ouder(s)/verzorger(s), assalamoe alaikoem,
 
De herfstvakantie staat weer voor de deur. Dit betekent een heerlijk weekje vrij voor het personeel en de leerlingen, zodat 
we daarna weer vol moed en nieuwe energie aan de slag kunnen insha Allah. 

Bijgaand de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar met een terugblik naar de afgelopen periode, een overzicht van de 
geplande activiteiten en andere informatie.

Veel leesplezier!

Terugblik

(Anti)pestproject en opening 
Bij ons op school hoort iedereen erbij: Buitensluiten is uitgesloten! Daarom zijn we ook dit jaar weer op 22 september, kort 
na de start van het schooljaar, middels een opening gestart met het anti-pestproject. Een periode lang wordt wekelijk een 
les gewijd aan het voorkomen en oplossen van pestproblematiek. 



Schoolreisjes 
Wat hebben onze leerlingen samen met de leerkrachten en hulpouders genoten van de schoolreisjes naar Tivoli (groep 2 
en 3), naar Waarbeek (groep 4 en 5) en naar Hellendoorn (groep 6, 7 en 8) wa alhamdoulilah! Hulpouders, nogmaals: 
bedankt!

Afsluiting thema ‘mens’ groep 1

Informatieavond 
Tijdens de online informatie-avond hebben de leerkracht een presentatie verzorgd over het onderwijs in de eigen jaargroep. 
Het is jammer dat er over het algemeen relatief weinig ouders deelnamen. Ditzelfde herinneren wij ons van de tijd dat de 
informatie-avond op school werden gehouden (voor Corona). Wij gaan als school nadenken over de vorm van de 
informatie-avond om deze in de toekomst (op locatie) zo sprekend en passend mogelijk in te richten. Mocht u hier ideeën 
over hebben dan horen wij deze graag. U kunt in eerste instantie een Parro bericht versturen naar Aicha Tabali. Waar 
mogelijk en nodig kunne we hierover in gesprek gaan insha Allah. Richting u als ouders willen we bij deze nogmaals 
benadrukken dat we ouderbetrokkenheid enorm belangrijk vinden voor uw kind. Het bijwonen van de informatieavonden 
brengt thuis en school, zo menen wij, dichter bij elkaar.

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Leesboeken en beroepen blijkt een geweldige combinatie te zijn voor onze leerlingen. Tijdens de kinderboekenweek zijn 
kinderen insha Allah nog enthousiaster geworden om in leesboeken te duiken en lekker te lezen. 



BOUW! 
BOUW! is een preventief digitaal leesprogramma voor jonge risico-lezers en zwakkere lezers. Wij zetten het programma in 
in de groepen 2 en 3. Het programma is zo opgesteld dat ouders of oudere leerlingen, waarbij het technisch lezen sterk 
ontwikkeld is, jongere leerlingen één op één kunnen begeleiden bij het lezen. Dit schooljaar begeleiden geselecteerde 
lezers uit groep 8 leerlingen BOUW! Dit sluit mooi aan bij één van onze speerpunten: Het vergroten van eigenaarschap 
(waaronder zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) bij onze leerlingen. De betreffende groep 8 leerlingen hebben 
inmiddels een BOUW!-training gevolgd en zijn gekoppeld aan een groep 2 of 3 leerling: Wat ons betreft een mooi project en 
voor zowel de oudere als de jongere leerlingen erg leerzaam insha Allah. Natuurlijk worden de groep 8 leerlingen goed 
begeleid: Er vinden regelmatig evaluaties met de leerlingen plaats en de tussentijdse monitor-toetsjes worden door 
teamleden afgenomen. Super om te zien hoe serieus en enthousiast de leerlingen dit oppakken. De jonge lezers zullen hier 
veel profijt van hebben insha Allah.

Mediatorentraining 
De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. De school is een democratische gemeenschap, waarin ook de 
kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat 
conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben recent de mogelijkheid gehad om te solliciteren naar de functie van mediator. De 
leerlingen die deze sollicitatieprocedure succesvol hebben doorlopen, hebben deelgenomen aan de mediatorentraining. Na 
de vakantie zullen zij hun certificaat in handen nemen en van start gaan met hun mediator-activiteiten insha Allah.

Dag van de leerkracht
Onze leerkrachten zijn onmisbaar en doen prachtig werk. Wij hebben ze op 4 oktober, de dag van de leerkracht, in het 
zonnetje gezet.

Nieuw teamlid
In verband met ziekte en reïntegratie van één van onze gewaardeerde teamleden hebben wij sinds kort een nieuwe collega 
in ons midden. Imane Andichi is (in eerste instantie op vervangingsbasis) als onderwijsassistente werkzaam in de 
onderbouw. Imane is geen onbekende en heeft gedurende twee relatief lange periodes in verschillende groepen stage 
gelopen tijdens haar studie. Welkom in ons team, Imane!



Agenda

Herfstvakantie & luizencontrole
Van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober is het herfstvakantie. De leerlingen zijn dan vrij. We zien de leerlingen 
graag weer terug op maandag 25 oktober. Op deze dag zal tevens de tweede luizencontrole uitgevoerd worden door een 
aantal oudercommissie-leden en andere hulpouders insha Allah.

Verlengde Schooldag 
De eerste helft van het schooljaar vindt de Verlengde Schooldag van groep 8 plaats. In de het laatste half jaar zal deze 
onderwijsverlenging georganiseerd worden voor onze groep 7. De Verlengde Schooldag vindt plaats op dinsdag na 
schooltijd. Groep 8 start hiermee op dinsdag 26 oktober. Deze onderwijsverlengingstijd zal besteed worden aan extra 
aanbod voor rekenen en woordenschat insha Allah. Dit gebeurt in kleine groepen.

Nationaal schoolontbijt 
Op dinsdag 4 november doen wij insha Allah mee aan het Nationale Schoolontbijt! Het Nationaal Schoolontbijt is een 
initiatief dat scholen helpt om aandacht te besteden aan het nut van een gezond ontbijt. Wij als ‘gezonde school’ doen hier 
zeker aan mee! Een half miljoen kinderen schuiven in de ontbijtweek op school aan tafel in heel Nederland. Op deze dag 
zullen we insha Allah met de hele school ontbijten. Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond 
ontbijt en voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Een gezonde start van de dag, dat is wat we voor onze 
kinderen wensen.

Ontwikkeling monitoren
Om onze leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling zetten wij verschillende instrumenten in.

Leerlijnen Parnassys jonge kind
Het jonge kind (groep 1 / 2) volgen wij door middel van de Leerlijnen Parnassys Jonge Kind. Dit is een 
ontwikkelingsvolgsysteem waarbij de leerkracht observeert, onderzoekt en vastlegt welke leerdoelen wel en niet bereikt 
zijn. Dit gebeurt gedurende het schooljaar. Een aantal keer per jaar is een observatieperiode gepland om de stand van 
zaken voor alle doelen van het half jaar vast te stellen. Dit gebeurt op leerlingniveau. Hier kan de leerkracht vervolgens 
rekening mee houden binnen het onderwijsaanbod. Na de herfstvakantie staat de eerste observatie-periode gepland.

ZIEN! 
Vanaf 1 november nemen we ZIEN! af bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. ZIEN! is een sociaal-emotioneel 
ontwikkelingsvolgsysteem en helpt ons om een goed beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere 
leerling/ Tevens biedt het ons inzicht in hoe de leerlingen en leerkracht de sfeer in de klas ervaren. Op basis hiervan wordt 
vastgesteld wat de leerlingen en de klas nodig hebben om hier in de klassenpraktijk aan tegemoet te komen.

Tussenmeting DMT gr 4 t.m 8 - Herfstsignalering groep 3
Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat er in de week van 8 november DMT-toetsen afgenomen zullen worden bij leerlingen die 
moeite hebben met lezen om zo de voortgang in kaart te brengen en de leerlingen goed verder te kunnen begeleiden.
Voor de leerlingen van groep 3 wordt in dezelfde week aan de hand van de toetsen van de leesmethode de tussenstand 
opgemaakt voor wat betreft de leesontwikkeling van de kinderen. Dit noemen we de herfstsignalering.

Screeningsinstrument beginnende geletterdheid 
In de week van 8 en 15 november worden in groep 2 toetsen voor beginnend geletterdheid afgenomen. Het 
screeningsinstrument beginnende geletterdheid geeft inzicht in de belangrijke basisvaardigheden voor het leren lezen in 
groep 3. De toetsen meten het fonologisch bewustzijn en de letterkennis van de leerlingen. De resultaten neemt de 
leerkracht naast eigen observaties mee om passende interventies inzetten ter voorbereiding op het leren lezen in groep 3.



Eerste rekendag
Tijdens de eerste rekendag op dinsdag 24 november zullen onze leerlingen weer aan de slag gaan met boeiende 
rekenactiviteiten middels spellen en concreet materiaal insha Allah.

Informatie en oproepen

Op tijd op school
Op school starten we graag op tijd ( 8.30 uur) met de lesdag in de klas. Daarvoor is het nodig dat onze leerlingen iets 
eerder op school aanwezig zijn. Om 8.20 uur gaat de bel en kunnen onze leerlingen richting hun klas lopen. Alhamdoulilah 
gaat dit bij de meeste leerlingen goed, maar helaas nog niet bij alle leerlingen. Gelieve hier als ouders ook alert op te zijn. 

Ziekmelding - afmelding - verlof
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dat voorafgaand aan de schooldag of anders zo snel mogelijk in de ochtend voor de start 
van de schooldag melden. Wij vragen u de ziekmelding bij voorkeur via de hiervoor bestemde functie binnen Parro te doen. 
Wanneer dit om redenen niet kan kunt u de leerkracht een Parro bericht sturen. Wanneer beide om redenen niet mogelijk is 
kunt u bellen naar de school.
Een medische afspraak zoals doktersbezoek, een ziekenhuisbezoek of een tandartsbezoek vragen we u in principe buiten 
schooltijd te plannen. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Gelieve de afwezigheid van de leerling in dat geval zo vroeg 
mogelijk, uiterlijk voor de start van de lesdag, op dezelfde manier als bovenbeschreven door te geven.
Verlof om andere reden dient u ruim van te voren schriftelijk aan te vragen. Hiervoor dient u een formulier in te vullen. Dit 
formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school. Een dergelijke verlofaanvraag dient beoordeeld te worden aan 
de hand van de richtlijnen voor verlof. Hierbij volgt de school wettelijke richtlijnen en kan overleg met een 
leerplichtambtenaar nodig zijn. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt een bewijs aan te leveren.

Afscheid oudercommissieleden - oudercommissieleden gezocht
Na jaren actief te zijn als oudercommissielid treden Zoulikha Boukatan en Fahima Assaouiki uit de oudercommissie. We 
danken hen enorm voor hun actieve rol binnen de commissie in de afgelopen jaren. Alhamdoulilah blijven zij actief als 
pleinwachtmoeders en kunnen wij ook op hen rekenen bij activiteiten als de aankomende luizencontrole. Moge Allah jullie 
belonen voor al jullie inspanningen!
Aansluitend hierop doen wij een oproep aan u als ouder: Wilt en kunt u deelnemen aan de oudercommissie, welke nu na 
Corona, weer een grote en actieve rol kan spelen binnen de school? U kunt zich opgeven door een Parro bericht te 
versturen naar Aicha Tabali of door te bellen naar de school. Vervolgens zult u uitgenodigd worden voor een gesprek 
hierover op de schoollocatie insha Allah.



Deskundigheidsbevordering

NPO gelden, ambities en scholing

Voor de start van het schooljaar, maar ook op 27 september (studiedag) zijn wij als team aan de slag gegaan met 
verschillende van onze ambities. Alle scholen hebben NPO gelden ontvangen om, na de periode van Corona, een impuls te 
kunnen geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Deze worden onder andere ingezet voor het inkopen van expertise en 
begeleiding van het team (door middel van scholing en coaching). In het kader hiervan zijn met ingang van dit schooljaar 
verschillende externen betrokken bij de school:

- Een gedragswetenschapper (en islamitische theologe in opleiding) die ons traint in het versterken van de 
executieve vaardigheden (plannen en organiseren) bij onze leerlingen. Ook gedrag en aansturen van eigen gedrag 
valt onder de executieve vaardigheden. Zij legt hierbij een link naar de visie op eigenaarschap, leren en 
ontwikkelen vanuit de Islam.

- Een onderwijskundige specialist ‘eigenaarschap’ die ons schoolt (teambijeenkomsten) en coacht 
(klassenobservaties en nabesprekingen) om ons onderwijs zo aan te passen en in te richten dat leerlingen 
eigenaar leren worden van hun eigen leerproces en zij oefenen met plannen en organiseren. Het kind vult op die 
manier de eigen gereedschapskist met alle vaardigheden om nu en in de toekomst in te kunnen zetten.

- Een trainer die ons dit schooljaar in zes keer traint in omgaan met ‘moeilijk stuurbaar gedrag’ van leerlingen: Waar 
komt dit vandaan, wat er gebeurt bij het kind op mentaal gebied, wat is de rol van de omgeving en wat hebben 
deze leerlingen van ons als team nodig?

Een andere ambitie van de school is het onderwijs in woordenschat en begrijpend lezen verder te ontwikkelen. Dit doen we 
om te beginnen door middel van ingekochte scholing. Ook de klassenbezoeken met video-opnames in groepen, waarover u 
kort geleden bent geïnformeerd, zijn in dit kader uitgevoerd. Zo kunnen de leerkrachten samen met de IB’er hun eigen 
woordenschatlessen bekijken en analyseren. Dit alles om onze leerlingen hierin zo ver mogelijk te kunnen brengen.

Kwaliteitswerkgroepen, bordsessies en werksessies

Externen kunnen veel brengen, echter om alles goed toe te (kunnen) passen zijn kwaliteitswerkgroepen actief. 
Kwaltiteitswerkgroepen bestaan uit een aantal teamleden, die samen verantwoordelijk zijn voor een beleidsterrein. Ieder 
teamlid participeert in een kwaliteitswerkgroep. Regelmatig komen de kwaliteitswerkgroepen samen om aan beleid te 
werken en uitvoering hiervan voor te bereiden. Dit doen zij door middel van bordsessies en werksessies.



Stergroep Al Amana
Graag informeren wij u over het plan voor een nieuw te starten vorm van onderwijs binnen onze school. Wij hebben reeds 
lange tijd de ambitie om als school ook leerlingen te kunnen (blijven) bedienen die op het gebied van gedrag specifieke 
onderwijsbehoeften hebben. Dit willen we graag doen door een Stergroep te starten: een groep van maximaal 15 leerlingen 
die van twee onderwijskrachten les krijgen, één leerkracht uit het regulier onderwijs en één leerkracht uit het Speciaal 
onderwijs. In dit kader zijn we de samenwerking aangegaan met basisschool De Fonkel, een school voor spciaal onderwijs, 
en is de afgelopen jaren een startplan voor een Stergroep ontwikkeld. Door een Stergroep op te starten kunnen we als 
regulier onderwijs leren van het Speciaal onderwijs en het passend onderwijs binnen ons reguliere onderwijs in niveau 
omhoog tillen. Voorbereidingen worden getroffen om in januari 2022 te kunnen starten insha Allah. 
De Stergroep betreft een voorziening van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat leerlingen vanuit scholen binnen de 
regio aangemeld kunnen worden voor de Stergroep. Aanmelding gebeurt in afstemming met ouders. Een 
ondersteuningsteam bepaalt de plaatsing. Of we daadwerkelijk in januari kunnen starten is afhankelijk van de vordering van 
de voorbereidingen en de randvoorwaarden.

Logopediepraktijk Praatjes Paradijs 

Na de herfstvakantie zal Logopdiepraktijk Praatjes Paradijs logopedie vanuit onze schoollocatie verzorgen insha Allah. 
Vanwege het tekort aan personeel heeft logopedie Taalreis de logopedievoorziening op onze schoollocatie niet voort 
kunnen zetten. Om die reden is de samenwerking met hen inmiddels opgezegd en is deze nieuwe samenwerking 
opgestart. Logopedie vanuit de schoollocatie blijft een zelfstandige voorziening, maar brengt alhamdoulilah veel voordelen 
voor de leerling met zich mee. Wij zijn dan ook blij dat deze voorziening nu met Praatjes Paradijs voortgezet kan worden 
wa alhamdoulilah.

Tot zover onze tweede nieuwsbrief. Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne herfstvakantie toe insha Allah!

Salaam alaikoem
Team Al Amana Ede Zuid  


