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Deze bijlage bij de schoolgids bevat belangrijke schoolinformatie over basisschool Al Amana Zeist 
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 geïnformeerd over de ontwikkelingen op school middels de nieuwsbrief die zes 
keer per jaar verschijnt. 

Namens het team,

Karim Salihi Directeur-bestuurder Stichting Al Amana Scholen

VOORWOORD

Basisschool 
Al Amana ZEIST



4 5

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 Zeist telt ruim 300 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit Zeist. Wij hanteren het 
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onder-
wijs. 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, 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

Al Amana Elke leerling telt

Al Amana Zeist

Brinnummer: 31LM

Adres:  
De Clomp 2006 
3704 KC Zeist
T: 030 202 7007
info@alamana.nl
www.alamana.nl

ONDERWIJSRESULTATEN
EINDTOETS & NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

In het afgelopen schooljaar 2019-2020 heeft de overheid de eindtoetsen afgelast in verband met het corona-virus en het 
thuisonderwijs. Wij kunnen daarom geen resultaten met u delen. 

Onderstaand treft u een overzicht van de schooladviezen van Al Amana locatie Zeist van eind schooljaar 2019-2020. 
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HET TEAM
Leerkrachten/leerkrachtondersteuners: Al Amana Zeist schooljaar 2020-2021                            

Groep 1/2 A     juf Assia

Groep 1/2 B     juf Somaya & juf Imane

Groep 1/2 C  juf Siham & juf Sara

Groep 1/2 D juf Somaya en juf Meryem

Groep 3 A juf Suzanne

Groep 3 B juf Fatiha & juf Tara

Groep 4  juf Fouzia & juf Houda

Groep 4/5 juf Nora

Groep 5  juf Safae & juf Suad

Groep 6  juf Naziha

Groep 7     juf Shaima & juf Moenia

Groep 8   juf Bouchra

Managementteam
Directeur/bestuurder: Karim Salihi
Schoolleider: Souad Hatrouf
Intern begeleiders: Samia Mezgouri, Nassima Markai en Najat el Allaoui 
Onderbouwcoördinator: Suzanne Hakkert
Bovenbouwcoördinator: Nassima Markai

Vakleerkrachten:
Godsdienst & Koran: meester Talib 
Anasheed: meester Ibrahim

Specialisten
Taal-en rekencoördinator: Najat el Allaoui 
Schoolopleider: Siham Kouchih
Interne identiteitscoördinator: Samia Mezgouri
Beleidsadviseur onderwijs en zorg Al Amana Scholen: Brian Ebbers

Administratie
Youssra Alhor

Onderwijsondersteunend personeel 
ICT-er & Conciërge: Hassan el Hassnaoui

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding - Karim Kaouass en Farid el Mansouri 
Personeelsgeleding: - Fatiha Bourhagnan en Somaya Dachouite 
Tijdelijke vervanging: Suzanne Hakkert en Siham Kouchih

Oudercommissie (OC)
Karima Kaddouri
Hayat Jaha
Safiyah Gietel
Soumia Loukili
Rachida Boutrah 
Siham Dahman
Karima el Mansouri
    
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. O.a:
 - de schoolreis 
- suikerfeestactiviteiten 
- suikerfeestcadeau 
- de ramadan-opening

Op basis van de begroting is de ouderbijdrage van schooljaar 2020-2021 met instemming van de MR vastgesteld als volgt vastgesteld:
:: 1e kind € 50,- ● :: 2e kind € 45,- ● :: Vanaf 3 kinderen € 40,- 
Voorbeeld bij 3 kinderen: €50 + €45 + €40 = €135,-
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ambities schooljaar 2020-2021 

Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

- De cyclus van handelingsgericht werken 
(HGW) is geïmplementeerd binnen de vakge-
bieden Rekenen, Spelling, Technisch Lezen en 
Begrijpend Lezen. 

- De leerlingen waarbij de zorg buiten het 
basisplan valt, krijgen passend onderwijs of 
worden verwezen naar passend onderwijs. 

- Kwaliteitsverbetering taal- & woordenschat-
onderwijs 

- Vergroten van leesmotivatie en leesplezier

- Scholings- en implementatietraject van het Opbrengst-
gericht en Handelingsgericht werken.

- De leerkrachten zullen cyclisch aan de leerdoelen werken 
aan de hand van de opbrengsten. Dit zal worden omschre-
ven in de basisplannen en eventuele deelplannen. 

- Scholing & implementatie Logo3000
- Projectplan ‘Rijk in taal’ schrijven en uitvoeren ten behoeve 
van het verbeteren van het taalonderwijs.
- Klassenbezoeken en observaties ten behoeve van de taal- 
en spellingmethode Staal.

- Scholing en implementatie Bouw! en Letterster.
- Inrichten zwerfbibliotheek.
 -Islamitische leesboeken toevoegen aan de school-
bibliotheek.
- Er zijn twee leescoördinatoren op Al Amana.

- Het beleid rondom de inzet en gebruik van Snappet wordt 
aangevuld. 
- Vervolg scholing Snappet voor het team.

- Scholing over het drieslagmodel.
-De kwaliteitskaart ‘drieslagmodel van rekenen’ is ontwikkeld.

- Beleid m.b.t. de vreedzame school lessen schrijven.

- Monitoring van de VZS-lessen vanuit de werkgroep.

- Implementatie ‘Gouden Weken’

- Leerlingmediatoren trainen.

- Opleiden van een speelpleincoach.

- Teamleden informeren over de inhoud van godsdienstthema’s.

- Inrichten van themahoeken en themaboxen samenstellen.

-Het inrichten van een pluktuin ten behoeve van eenzame 

buurtbewoners.

Zorg

Taal

Rekenen

Identiteit &
 burgerschap/ 
sociale vorming

- Kwaliteitsverbetering rondom de inzet en het 
gebruik van Snappet. 

- Implementatie van het drieslagmodel. 
Het handelingsmodel reikt concrete stappen 
aan om het rekenproces van alle kinderen – 
maar zeker de rekenzwakke kinderen, mentaal 
te ondersteunen. Het model helpt de leer-
krachten ook om een goede reken- instructie-
les te geven. 

- Sturing van het team in de borging van de 
methode ‘De Vreedzame school’. 

- Vergroten van de betrokkenheid van leerlin-
gen rondom het oplossen van conflicten. 

- Zichtbaarheid van de identiteit vergroten. 

- het ontwikkelen van sociale en maatschappe-
lijke competenties die leerlingen in staat 
stellen om deel uit te maken van en bij te 
dragen aan de samenleving.
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Beleidsterrein Doelen      Activiteiten

Kleuterbouw

Didactisch 
handelen

Natuur- & 
milieueducatie

- Het thematische leerstofaanbod wordt gepland 
en geëvalueerd middels het systeem digikeuze-
bord.

-Het woordenschatonderwijs wordt uitgebreid. 

- De leerkrachten zijn in staat om een goede 
instructie te geven a.d.h.v het EDI-model.

-De didactische vaardigheden van de zij-instromers 
zijn zichtbaar verbeterd. 

- Visie vormen rondom NME.

-Leerlingen bewust te laten worden van en duur-
zaam  leren omgaan met hun leefomgeving.

 

- De leerkrachten van groep 1/2 krijgen scholing Piramide en 
Digikeuzebord. 
-Themaboxen a.d.h.v de piramide thema’s samenstellen.

- Logo 3000 zal dit schooljaar ingevoerd worden.

- Het coachen is erop gericht dat de leerkrachten hun vaar-
digheden binnen het didactisch handelen verder ontwik-
kelen. 

-De leraren zijn op verschillende niveaus aan het reflecteren 
op hun eigen didactisch handelen in de groep. Dit gebeurt 
door middel van scholing, klassenbezoeken en nagesprek-
ken (incl. intervisie). 

- Beleid schrijven rondom NME.
- Inzet professionele moestuin juf. 

- Moestuin en pluktuin inrichten.
- Inrichten Afvalscheiding.
- Meedoen met de prijsvraag voor ‘afvalscheiding’.

Elke leerling telt



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
Studiedag - leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Studiedag - leerlingen vrij
Koningsdag
Meivakantie
Personeel en leerlingen vrij
Suikerfeest - leerlingen vrij
Hemelvaart
Studiedag - leerlingen vrij
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 
Suikerfeestviering op school
Tweede pinksterdag
Laatste schooldag 
Leerlingen 12.00 uur vrij
Studiedagen - leerlingen vrij
Zomervakantie

Op parro vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. 

Datum / periode 

Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september 2020
19 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
26 oktober 2020
21 december 2020 t/m 3 januari 2021
11 februari 2021 
22 t/m 28 februari 2021
5 april 2021
15 april 2021
27 april 2021
3 t/m 9 mei 2021
10 mei
11 en 12 mei
13 mei 2021
14 mei 2021
17 mei 2021

24 mei 2021
14 juli 2021

15 en 16 juli 2021
19 juli t/m 29 augustus
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