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

Namens het team,

Fatima Tazouagh 
Schoolleider Al Amana Goudenstein 

Karim Salihi 
Directeur-bestuurder Stichting Al Amana Scholen

VOORWOORD

Basisschool 
Al Amana ZWOLLE
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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 Zwolle telt circa 115 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt 
uit Zwolle of de directe omgeving van Zwolle.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. We gaan daarbij uit van het concept 
passend onderwijs. 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 bin-
nen 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

Naar het voortgezet onderwijs
Schooladviezen eind schooljaar 2020-2021

Onderstaand treft u een overzicht van de schooladviezen van Al Amana Zwolle.

Al Amana Zwolle

Brinnummer: 30XB

Adres:  
Muurmeesterstraat 1, 8043 EA Zwolle
T 038-3035357i
nfo@alamana.nl
www.alamana.nl
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HET TEAM
Leerkrachtbezetting Al Amana Zwolle schooljaar 2021-2022

Groep 1:  juf Wilma

Groep 2:   juf Mariam / juf Belkis

Groep 3:   juf Jannien / juf Dounia

Groep 4:   meester Serferaaz

Groep 5:   juf Zeynep / juf Fatima

Groep 6:  juf Nurselin

Groep 7-8:  juf Saloua /juf Tugce  

Managementteam
Schoolleider:   Fatima Tazouagh 
Intern begeleider:   Hanife Boran
Allround medewerker: Mohamed Bachiri 

Administratief medewerker 
Esra Alp

Vakleerkrachten:
Godsdienst- en Koranlessen: Ahmet Altincop
Gymleerkracht:   Anouk Bourgonje/Pieter Speelman

Specialisten
Coördinator identiteit:  Fatima Tazouagh
Beleidsadviseur onderwijs en Kwaliteitszorg:  Brian Ebbers (bovenschools)
Taalspecialist:    Nanda Besseling (bovenschools)
Cultuureducatie:    Mohamed Bachiri
Vertrouwenspersonen:   Tugce Irmak / ib’er

Bestuurssamenstelling
Voorzitter college van het bestuur:  Dhr. E. Ben Messaoud
Directeur-bestuurder:   Dhr. K. Salihi

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding:   Hamza Bouyafa en Johan Wensink
Personeelsgeleding:  Saloua Arojan en Belkis Irmak
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Oudergeleding:   Hamza Bouyafa
Personeelsgeleding:  Mohamed Bachiri

Oudercommissie (OC)
De oudercommissie wordt vertegenwoordigd:
mevr. N. Bakour
mevr. A. Curcan-Kelsaka
mevr. S. Bachiri
mevr. A. Ahlili
mevr. S. Aydin

Ouderbijdrage
Niet alle activiteiten worden door de overheid gefinancierd. Om toch bepaalde activiteiten te kunnen
organiseren vragen wij van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze
ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De school is
echter afhankelijk van deze bijdrage om extra curriculaire activiteiten, zoals schoolreisjes, vieringen
e.d. te kunnen organiseren. Bij onvoldoende middelen, zullen deze activiteiten uitgesteld moeten
worden tot er voldoende middelen zijn. De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
- € 50,- voor het eerste kind,
- € 45,- voor het tweede kind en
- € 40,- voor het derde en overige kinderen. 

De school communiceert in samenwerking met de oudercommissie ieder jaar hoe de ouderbijdrage
besteed wordt.
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ambities schooljaar 2020-2021 
Voor schooljaar 2021-2022 heeft Al Amana Zwolle doelen geformuleerd. Deze doelen zijn uitgewerkt in een ambitieplan. 

Gedurende het schooljaar werkt het team samen aan de gestelde doelen.

Beleidsterrein Doelen     Beleidsterrein Doelen     

- Leerkrachten zijn in staat om handelings-gericht- en opbrengstgericht te werken.

- Leerkrachten zijn in staat om vanuit een coachende/begeleidende rol, leerlingen te begeleiden en te
betrekken in hun eigen leer- en groeiproces (in het kader van bevordering van zelfregulerend leren).

- Kinderen ontdekken hun persoonlijke talenten en krijgen ruimte om deze uit te dragen

Op het gebied van taal willen wij dit schooljaar:
- ons taalbeleidsplan opgesteld hebben (waarbij rekening gehouden wordt met Nt-2-onderwijs) met als
doel het creëren van een rijke taalomgeving passend bij onze populatie,
- de eerste implementatiestappen uitgevoerd hebben in de onderbouw aangaande de Nt-2 methodiek
zoals beschreven in het taalbeleidsplan.
- in samenwerking met de Stadskamer (gemeente) ons leesplan opgesteld hebben
- Bouw! invoeren.

Zorg &
 kwaliteit

Taal

Rekenen

Eigenaarschap & 
persoonsvorming

Educatief 

Partnerschap

Leerkrachten werken effectief met de nieuwe methode WIG5/Instruct!1

- Leerkrachten en leerlingen maken ontwikkeling van de leerlingen zichtbaar a.d.h.v. het 
portfolio.

- Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd door borging van de High tea-bijeenkomsten voor 
moeders.
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Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

Herfstvakantie     za 16 oktober t/m zo 24 oktober 2021

Studiedag (leerlingen vrij)   ma 15 november 2021

Studiedag (leerlingen vrij)   wo 1 december 2021

Wintervakantie     za 25 december t/m zo 9 januari 2022

Studiedag (leerlingen vrij)   ma 7 februari 2022

Voorjaarsvakantie    za 19 februari 2022 t/m zo 27 februari 2022

Studiedag (leerlingen vrij)   vr 15 april 2022

Tweede Paasdag     ma 18 april 2022

Meivakakantie     ma 25 april t/m zo 8 mei 2022

Fitrfeestviering     ma 9 mei 2022

Studiedag (leerlingen vrij)   vr 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag    ma 6 juni 2022

Studiedag (leerlingen vrij)   di 21 juni 2022

Studiedag (leerlingen vrij)   wo 22 juni 2022

Eid ul Adha/Offerfeest    vr 8 juli t/m ma 11 juli 2022

Laatste schooldag   do 14 juli 2022
Leerlingen om 12.00 uur uit   

Studiedag (leerlingen vrij)   vr 15 juli 2022

Zomervakantie     za 16 juli t/m zo 28 augustus 2022

Op de website van de schoollocatie kunt u een uitgebreide jaarkalender terugvinden.

Datum / periode
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