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Basisschool Al Amana haalt
32.420 euro op voor goede doel
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Islamitische Schoolbesturen
Organisatie (ISBO)
Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
Tel: 033 4571001

www.deisbo.nl
info@deisbo.nl

€ 10,- korting
Bij een bestelling van € 50,- of meer!

Geen verzendkosten
bij een bestelling van €25 of meer!

BOEKENWINKEL
BOEKENWINKEL

deisbo.nl/boekenwinkel

Bestel NU uw lesmethodes en boeken voor komend
schooljaar, dan heeft u ze tijdig in huis!

Godsdienstmethode
Godsdienstmethode
‘Worden Wie Je Bent’ ‘Al Amana’
Deze godsdienstmethode is ontwikkeld
door de SIMON-scholen en bestaat uit
8 werkboeken voor de leerlingen en 1
evaluatie-instrument in de vorm van een
Islamitische Kennistoets.
Groep 4-6: Ramadanwerkboekje, de Offerweek
Groep 4-5: Ik ben een moslim
Gr. 5-6: Het kompas van mijn leven
Gr. 6-7: Mijn aglaaq en mijn lichaam
Gr. 6-8: Op weg met de Profeet Mohammed
Gr. 7-8: Bewust op reis, Op zoek naar jezelf
Gr. 8: De IK Toets

Bestel nu via onze website:
https://deisbo.nl/product-categorie/
geschiktvoorscholenenmoskee-onderwijs/godsdienstmethodes/wordenwie-je-bent/werkboeken/
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Een doorlopende leerlijn voor de groepen
3-8 van het basisonderwijs. Ook zeer geschikt voor gebruik in moskeeën of voor
thuisonderwijs.
Deel 1 bevat de kernthema’s ‘De Profeet
(v.z.m.h.)’, ‘Aqieda-geloofsleer’, ‘de Salaat- het gebed’, ‘Ramadan’ en ‘Hadj – de
bedevaart’.
Deel 2 bevat de thema’s Achlaaq, De profeten, Sahaba en De Islamitische kalender.
De lerarenhandleiding bevat vele pedagogische en didactische tips en biedt de
leerkrachten houvast bij het uitvoeren van
de lessen volgens het directe instructiemodel. Vele tips voor creatieve en coöperatieve werkvormen, liedjes en spelletjes
inbegrepen!

Bestel nu via onze website

‘HELP!
Ik word volwassen’
TIJDELIJK VOOR MAAR €9,95!
In tegenstelling tot eerdere negatieve berichtgeving in de media over de methode ‘Help! Ik
word volwassen’ voldoet de methode seksuele
vorming van de ISBO wel degelijk volledig
aan de basiswaarden voor de democratische
rechtsstaat. Dit wist de ISBO uiteraard al lang!
Om de bevestiging hiervan door de inspectie
met u te vieren heeft de ISBO besloten om de
methode tijdelijk met een korting van €5 te
verkopen!

Bestel nu via onze website:
https://deisbo.nl/product-categorie/geschiktvoorscholenenmoskee-onderwijs/
puberteit/

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen
je vijanden was en Hij uw harten verenigde, zo werd
je door Zijn gunst broeders en je was aan de rand
van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt Allah
u Zijn geboden uit opdat je zult worden geleid.
Soera 3 - Ayat 103
En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid
aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het
kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen.
Soera 3 - Ayat 104

Elkaar de maat nemen.

DE ISBO
Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
033 4571001
www.deisbo.nl
info@deisbo.nl

Assalamu Alaikum,

VAN DE
SCHOLEN

Ik zie dat nu ook bij Cornelius Haga iedere andere moslim die daar in de buurt komt en niet van
'hen' is wordt weggezet als couppleger en verrader. Er zijn zelfs regelmatig uitingen in de sociale
media dat Cornelius Haga Lyceum de enige islamitische school in Nederland zou zijn.

ONDERWIJSNIEUWS
IDENTITEIT

JURIDISCH

Wat is er toch met ons moslims in Nederland als het gaat om de eenheid?
Ik heb al eerder daarover iets geschreven. Maar wat ik wederom zie is dat
sommige moslims de andere moslims continu de maat nemen en de ander
wegzetten als geen goede moslim. De mensen die de ander bekritiseren
deinzen er niet voor terug om hierbij in sociale media aan naming and
shaming te doen.
Naar mijn mening zijn dit soort uitingen absoluut niet verbindend en zorgt het er juist voor de
verdeling van de eenheid die we juist in deze tijd
heel hard nodig hebben. Zou het niet beter zijn
om met elkaar hier de schouders onder te zetten
en eindelijk de eenheid te tonen? Hiervoor is
het noodzakelijk dat we als moslims met elkaar
optrekken en elkaar niet tegen werken.
Daarom is mijn oproep aan iedere moslim: stop
elkaar de maat te nemen en werk samen. De uitdagingen waar wij als Islamitische gemeenschap
voor staan zijn daar te belangrijk voor.

Gökhan Çoban
g.coban@deisbo.nl
Directeur ISBO

VOLG ONS OP:

G /moslimvandaag
e /de_isbo
e /islamitischekinderboeken

www.deisbo.nl
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IDENTITEIT
ADVERTORIAL

Diploma's op maat!
Diploma's op maat!

Stichting Hiba & Habib en de ISBO z n een unieke samenwerking aangegaan waarb we
onze krachten bundelen om een professionele slag te maken op het gebied van
beloningssystemen binnen het islamitisch onderw s.

Wie zijn wij?

Stichting Hiba & Habib en de ISBO z n een unieke samenwerking aangegaan waarb we
onze krachten bundelen om een professionele slag te maken op het gebied van
beloningssystemen binnen het islamitisch onderw s.

Wie zijn wij?

Stichting Hiba & Habib heeft als doel een positieve b drage te leveren aan de
ontwikkeling van het zelfvertrouwen, het positief zelfbeeld en de eigen
identiteit b moslimkinderen in Nederland en België. Dit doen w onder
andere door producten en materialen te ontwikkelen waarb we bewust
Stichting
Hiba
& Habib
als doel een positieve
b drage
te leveren
rekening
houden
metheeft
identiteitsontwikkeling,
afkomst
en religie.
Omaan
een de
ontwikkeling
van het
zelfvertrouwen,
het positief
zelfbeeld
de eigen k
mooie
start te maken
hebben
we drie diploma's
ontwikkeld
dieenvoornamel
identiteit
in Nederland
België.Klik
Dit doen
onderom
in de
onder- b
en moslimkinderen
middenbouw gebruikt
kunnenen
worden.
op dew
diploma
andere door producten
en materialen
te ontwikkelen
waarb we bewust
een grotere
online versie
te bek ken.
rekening houden met identiteitsontwikkeling, afkomst en religie. Om een
mooie start te maken hebben we drie diploma's ontwikkeld die voornamel k
in de onder- en middenbouw gebruikt kunnen worden. Klik op de diploma om
een grotere online versie te bek ken.

Waarom een diploma van stichting Hiba & Habib?

1

Een unieke vormgeving die b draagt aan de
identiteitsontwikkeling van moslimkinderen.

2
1

Gepersonaliseerde diploma's op naam van de kinderen,
Een unieke
vormgeving
die bmaar
draagt
aanper
de stuk.
met
logo van
de school voor
€4,95
identiteitsontwikkeling van moslimkinderen.
Een beloningssysteem van hoogwaardige kwaliteit
Gepersonaliseerde
diploma's
op naaml van
met
een professionele
en consistente
n. de kinderen,
met logo van de school voor maar €4,95 per stuk.
Geen extra werk en simpel te bestellen via
Een beloningssysteem
hoogwaardige
kwaliteit
www.deisbo.nl.
Klik op van
de link
voor meer informatie.
met een professionele en consistente l n.

Waarom een diploma van stichting Hiba & Habib?
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Geen extra werk
en simpel
te bestellen via
BESTEL
DIPLOMA'S
4 zeggen
Wat
professionals
deinformatie.
diploma's?
www.deisbo.nl.
Klik op de link over
voor meer
deisbo.nl/product-categorie/geschiktvoorscholenenmoskee-onderwijs/diplomas/
¨Als leerkracht op een islamitische

¨Op een speelse w ze worden
school probeer ik bewustover
met de de diploma's?
Wat zeggen professionals
kinderen met het behalen van

¨Ik ben zeer enthousiast over
de gepersonaliseerde
diploma’s; dit zal de kinderen
zeker stimuleren het beste uit
zichzelf
halen
in shaa Allah.¨
¨Ik bente
zeer
enthousiast
over
de gepersonaliseerde
Nadia
diploma’s;
dit Belabas
zal de kinderen
Intern begeleider
zeker stimuleren
het beste uit
IBS El Furkan Schiedam
zichzelf te halen in shaa Allah.¨
Nadia Belabas
Intern begeleider
IBS El Furkan Schiedam
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Psycholoog

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

IDENTITEIT
IDENTITEIT

Nieuwe cursussen ISBO Academie

IDENTITEIT

Het schooljaar 2019-2020 is alweer bijna ten einde. Het is een
veelbewogen jaar geweest in veel opzichten, waarvan de impact
door de Corona pandemie uiteraard het meest ingrijpend is
geweest.

I

nmiddels zijn de scholen weer open.
Nog nooit waren kinderen zo blij
dat ze weer naar school mochten
gaan lijkt het wel, alhamdulillah.
Het is goed om te zien dat tijdens de
Corona-tijd ook veel mooie nieuwe
initiatieven zijn ontstaan. Op ISBOniveau zijn we verder gegaan met het
opzetten van verschillende cursussen
bij de ISBO Academie. We hebben
een nieuw aanbod aan cursussen en
counseling op het gebied van Identiteit
en Persoonlijke Ontwikkeling en we
verwachten in de nabije toekomst

nog meer cursussen voor besturen,
management en personeel toe te voegen
aan de Academie. Op dit moment zijn
alle cursussen onder voorbehoud
ingepland. Mocht u geïnteresseerd zijn
in een cursus op uw eigen locatie of op
een andere datum, neemt u dan vooral
contact op met ondergetekende via
academie@deisbo.nl. Mocht u naar een
cursus op zoek zijn of zelf een cursus
willen aanbieden bij de ISBO Academie,
dan kunt u ons middels hetzelfde
emailadres bereiken.
academie@deisbo.nl

Gezinsdynamiek, ouderkindrelatie en social media
Doelgroep: Ouders, verzorgers, andere
geïnteresseerden
Wat zijn de bouwstenen van een partnerrelatie? Wat gebeurt er in het gezin bij de
komst van een kind? Hoe leer je miscommunicatie herkennen en voorkomen?
€ 389 p/p.		
Meer informatie

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

NIDA Trust
Een ander mooi internationaal initiatief dat tijdens de Coronapandemie is gelanceerd door onze collega’s van NIDA Trust in
het Verenigd Koninkrijk is een serie webinars voor bestuurders,
managers en leerkrachten binnen het islamitisch onderwijs
wereldwijd.

O

nderwijsprofessionals vanuit
het islamitisch onderwijs van
over de hele wereld delen daar
wekelijks hun expertise met elkaar
aangaande identiteitsontwikkeling,
inspirerend leiderschap, tarbiya,
karaktervorming en nog veel meer
boeiende onderwerpen. Ook de ISBO
heeft een bijdrage geleverd in de
vorm van twee webinars, waarbij
onze directeur Gökhan Çoban een

presentatie heeft gegeven over het
islamitisch onderwijs in Nederland
en ondergetekende heeft gesproken
over de weg naar een positieve
identiteitsontwikkeling bij kinderen.
Het initiatief zal ook na de Coronatijd
worden voortgezet in sha Allah. Mocht
u geïnteresseerd zijn om de webinars te
volgen, dan kunt u zich aanmelden via
nidatrust.org.uk/

Individueel Counselingstraject
Maatwerk traject voor schoolleiders,
leidinggevenden en leerkrachten met
o.a. Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP),
kernkwaliteiten en bijbehorende valkuilen
leren analyseren, terugkerende gedragspatronen leren doorbreken en krachtenveldanalyse.
€ 2052,50 p/p.		

Meer informatie

Zelfmanagement voor professionals
Timemanagement: Hoe ga ik beter om
met mijn tijd?
Stressmanagement: Hoe verminder ik
stress in mijn werk en privéleven?
Emotiemanagement:
Hoe blijf ik emotioneel in balans? Hoe bouw
ik meer psychologische flexibiliteit op?
€ 431 p/p.		 Meer informatie

deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/Webinar%20Coban%20ISBO.pptx

www.deisbo.nl 55
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VAN DE SCHOLEN

DATUM: 12 JUNI 2020 DOOR: ILHAME ARAB

Basisschool Al Amana haalt
32.420 euro op voor goede doel
De leerlingen van islamitische Basisschool Al Amana hebben in
de Ramadan (islamitische vastenmaand) €32.420 opgehaald voor
weeshuis Darelhouda en stichting Riforest. Dinsdag 9 juni is dit feit
feestelijk gevierd. Het eindbedrag is onthuld door de leerlingen en
directeur Fred Koopman overhandigde de cheques aan de goede
doelen.

Z

eist - Groep 1/2 A had de hoogste
opbrengst van de hele school
en kreeg een presentje en een
workshop van Riforest. Juf
Fouzia Loukili en juf Houda Channa
(projectleidsters Ramadanactie)
begonnen de actie met een streefbedrag
van €9000,-. Al binnen twee dagen was
dit bedrag binnen.‘‘Wat jullie hebben
gedaan vind ik miraculeus. Echt goed, ik
ben supertrots!’’ aldus een opgetogen
directeur Fred Koopman tijdens de
viering van het succes.

Betere wereld
‘‘Als nieuwe islamitische basisschool in
Zeist willen wij graag vanuit onze identiteit, een positieve bijdrage leveren aan een
betere wereld,’’ zei juf Fouzia. Daarnaast
is de Ramadanactie in het leven geroepen,
omdat de Ramadan in het teken staat van
bezinning, eenheid en saamhorigheid van
de mensheid. Hierbij speelt liefdadigheid
een grote rol en is in tijden van corona
harder nodig dan ooit.

De kinderen van Al Amana vieren het
succes van hun prachtige actie.

Online door corona
De Ramadanactie werd gehouden middels een online donatieplatform (sponsor.
school). De leerlingen kregen wekelijks
een sponsoropdracht van de juffen. Deze
opdrachten varieerden van cupcakes bakken, kleurplaten verkopen tot aan wenskaarten maken. Verder verscheen er elke
week een filmpje om de deelnemers te
motiveren. Maar dat hadden de kinderen
eigenlijk niet eens nodig.

Riforest & Darelhouda
De initiatiefnemers van de goede doelen
zijn Zeistenaren.Namens stichting Riforest
sprak Abderrahim Achamrouk (secretaris)
‘‘Wij kunnen met dit geld heel veel bomen
planten en arme boeren in het Rifgebergte
(Marokko) helpen bij het herstellen van
hun landbouwgronden’’.

Meer informatie
Maryam, oprichtster van weeshuis Darelhouda voegde toe ‘‘De slogan van Al
Amana is: Elke leerling telt. Maar middels
deze actie hebben jullie laten zien dat elk
kind telt, dank jullie wel!’’.

Meer informatie over de
stichtingen is te vinden op
www.riforest.nl en
www.darelhouda.net
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De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

VAN DE SCHOLEN

DATUM: MEI 2020 DOOR: KARLIJN SMIT

“Al
Ghazali
zit echt
in mijn
hart”
Jamila Amakran was 15 toen ze naar Nederland kwam en kon niet
lezen en schrijven. De studie- en werkkansen die ze hier kreeg,
pakte ze met beide handen aan. Inmiddels is ze getrouwd en heeft
ze drie kinderen. Haar jongste dochter verlaat binnenkort met VWOadvies Al Ghazali. Hoe ziet het leven van deze bijzondere moeder
eruit, en wat is voor haar de waarde van islamitisch onderwijs?

“M

ijn vader was heel trots.
De eerste islamitische
basisschool in Nederland werd
gebouwd in zijn straat. Hij
werkte al in Nederland toen ik geboren
werd en had net zijn gezin hierheen
gehaald. De jongste kinderen kon hij
naar Al Ghazali sturen, waaronder mijn
nu 39-jarige zusje. Inmiddels zitten haar
kinderen ook op deze basisschool, net
als mijn jongste dochter.”
“Zelf heb ik nooit op Al Ghazali gezeten.
In Marokko ging ik niet naar school, dus ik
startte in Nederland op een schakelschool
waar ik alles moest leren als 15-jarige.
Lezen, schrijven, rekenen. Ik dacht: ‘Dit
is mijn kans. Ik wil die met beide handen
aanpakken.’ Ik ben mijn vader heel erg
dankbaar. Ik weet zeker dat ons leven in
Marokko heel anders was geweest.”

Geknokt
“Aan de gezinshereniging gaat een lang
verhaal vooraf. Mijn opa, de vader van mijn
vader, is op hele jonge leeftijd overleden.
Mijn vader heeft moeten knokken voor zijn
moeder, broers en zussen. In zijn eentje
vertrok hij naar Nederland om geld te verdienen voor de hele familie. Als je hoort
hoe hij hier gekomen is… Afschuwelijk. Hij
heeft lang gelopen van het ene land naar
het andere land, is door honden achternagezeten. Hij heeft ons pas naar Nederland
gehaald toen zijn broers en zussen een
eigen huis en gezin hadden.”
“Ik woonde al die tijd dus in Marokko.
Ik heb best een moeilijke tijd gehad. Als
albino heb ik een andere kleur en ben
ik slechtziend. Dat is lastig in die maatschappij. Ik werd veel gepest en had daardoor geen positief zelfbeeld. Ook had ik
geen toekomstperspectief. Ik groeide op in
afgelegen dorp, en het was niet verstandig
om als meisje ver te reizen naar de basis-

school in de stad. Ik wist toen overigens
niet dat ik albino was. Ik dacht dat ik kan
zien zoals anderen.”

Groot en anders
“Toen ik in Nederland aankwam was alles
heel vreemd, heel groot, heel anders. Ik
heb eraan moeten wennen. Ik heb na de
schakelschool, de opleiding Medewerker
administratie afgerond en ben aangenomen door mijn stageplek Humanitas.
Van telefoniste ben ik opgeklommen naar
budgetbeheerder. Met de wil van Allah is
het gelukt, alhamdulillah.”
“Makkelijk had ik het niet. Ik ben depressief geweest toen ik erachter kwam dat
ik albino was. Mijn zusjes die ook albino
zijn kregen vanuit de School voor blinden
en slechtzienden ondersteuning aangeboden. Alles werd op Al Ghazali voor hen
vergroot en ze zaten voorin de klas. De
gezinscoach van mijn zusjes vroeg zich af
‘Hey hoe gaat het met jou?’. Er werd vastgesteld dat ik voor ongeveer 15 procent
zie. Het was een klap in mijn gezicht. Ik
begon me te beseffen dat ik anders was
dan anderen. Dat was heel moeilijk.”
“In het begin had ik weinig zelfvertrouwen door wat mensen me vanaf jonge
leeftijd hebben aangepraat. Ik vond het
moeilijk om te trouwen. En toen ik op
mijn 23e trouwde met mijn man, bij wiens
familie ik veel warmte voelde, wilde ik
geen kinderen. Ik wilde niet dat zij zouden
meemaken wat ik heb meegemaakt. Maar
mijn man was ervan overtuigd dat wij onze
kinderen iets anders kunnen meegeven
als ze albino zijn. Gelukkig hebben we drie
gezonde kinderen gekregen.”

Al Ghazali
“Mijn oudste dochter is 17, mijn jongste
dochter is 12 en mijn zoon is 10. Mijn
dochters hebben beide tot en met groep

8 op Al Ghazali gezeten. Ik zag dat mijn
zusjes en broertjes er jaren geleden met
goede niveaus weggingen, maar toch
hoorde ik veel negatieve geluiden in de
wijk, het zou geen goede school zijn. Wij
hebben als moslims snel de neiging om
iets neer te halen. Ik heb geen idee waarom. Ik vind ik het altijd belangrijk om zelf
op onderzoek uit te gaan. Islamitische
basisscholen doen het goed.”
“Spijt heb ik er niet van gehad. Mijn
oudste dochter heeft een toptijd gehad.
Ze vond het echt heel leuk en is met
havo-advies naar de middelbare school
gegaan. Ook mijn jongste Naoul heeft het
naar haar zin. Ze heeft vwo-advies gekregen en gaat naar de middelbare school
waar ze in de talentenklas heeft gezeten.”
“Of Naoul zich anders had ontwikkeld
op een openbare school weet ik niet. Ze
heeft het bij Al Ghazali echt getroffen met
juffrouwen die het beste uit haar wisten te
halen. Juffrouw Iman, hoe ze met haar omgaat, mashAllah. Ze biedt haar taken aan
om haar meer naar de voorgrond te doen
treden. Mijn dochter zit bijvoorbeeld in de
leerlingenraad en bemiddelt als mediator
bij conflicten. Het doet haar echt goed.”

Samenhorigheid
“Mijn zoontje zit helaas niet meer op Al
Ghazali. Toen hij in groep 3 zat waren er
twee klassen met ongeveer 15 leerlingen,
maar deze klassen zijn samengevoegd.
Er zaten best veel jongens in en ook leerlingen met leerproblemen. De onderwijsassistent die was beloofd, had niet zoveel
tijd voor zijn klas. Ik merkte dat het voor
mijn zoontje geen fijne sfeer was, en ik
heb hem overgeplaatst naar een andere
school. Het was een lastige keuze, maar
de groep paste gewoon niet bij hem.”
“Al Ghazali zit echt nog in mijn hart. Docenten vragen steeds hoe het gaat met
mijn zoon, en ze zeggen dat hij altijd welkom is om terug te komen. Ook weten ze
dat ze altijd beroep op mij kunnen doen.
De islam zorgt voor begrip en samenhorigheid.”
“Het geloof is voor mij de belangrijkste
reden geweest om te kiezen voor Al Ghazali. Ik vind het prachtig dat kinderen de
islamitische basisnormen meekrijgen.
Salat, reinheid, de ramadan, de bedevaart;
het komt elk jaar terug. Tuurlijk geef je
het ook mee vanuit huis, maar nu is het
dubbel. Ik hoop dat het dubbel zo hard
aankomt bij de kinderen, dat het bijblijft in
de rest van hun leven. Dat is belangrijker
dan hoge scores op school.”

www.deisbo.nl
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VAN DE SCHOLEN

DATUM: 24 JUNI 2020 BRON: PAROOL.NL DOOR: JARI GOEDEGEBUURE BEELD: © EVA PLEVIER

Nieuw bestuur Haga Lyceum: impasse voorbij
De bestuurlijke impasse waar het Cornelius Haga Lyceum in
verkeerde, is voorbij. De middelbare school heeft een nieuw
bestuur.

R

asit Bal is benoemd tot de nieuwe
dagelijks bestuurder. Hij moet
samen met Saskia Grotenhuis, die
is benoemd tot interim-directeur,
de organisatie weer in goede banen
leiden.
Hiervoor was Bal, die geldt als een zwaargewicht in islamitische onderwijskringen,
betrokken bij het Contactorgaan Moslims
en Overheid (CMO), de voornaamste
belangenbehartiger van de moslimgemeenschap. Ook was hij eerder directeur
van Islamitische Scholen en de Besturen
Organisatie (ISBO), de in Nieuwegein gevestigde koepel van islamitische scholen.
In 2017 verweet hij het toenmalige bestuur
van het Haga Lyceum zich af te zonderen
van de samenleving en de rest van de
moslimgemeenschap.
Bal zal als dagelijks bestuurder verantwoordelijk zijn voor het besturen van de
stichting en de school. Hij gaat leiding
geven aan de staf en houdt toezicht op de
directie. Ook wordt hij belast met de portefeuilles externe samenwerking, financiën en identiteit.
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Opdracht
Saskia Grotenhuis − van huis uit onderwijskundige − zal als externe interim-directeur verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse leiding van de school. Hiervoor
was Grotenhuis ongeveer tien jaar directeur van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB).
Grotenhuis krijgt een specifieke opdracht
mee, waar ze zich tot aan de zomervakantie op moet richten. Zo zal ze onder meer
de huidige situatie op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie in kaart
brengen en een voorstel voor een plan van
aanpak opstellen.
Emine Saglam zal de interim-directeur
daarbij ondersteunen. Zij is al sinds de
oprichting van het Haga Lyceum werkzaam als zorgcoördinator op de school
en gaat leiding geven aan het crisismanagementteam, dat op ‘zeer korte termijn’
de knelpunten van de middelbare school
inzichtelijk moet maken.

Ernstige signalen
Met het nieuwe bestuur komt de bestuurlijke impasse van het Haga Lyceum
voorlopig ten einde. Bestuursvoorzitter
Mohammed Laamimach schorste Soner
Atasoy eind mei wegens ‘ernstige signalen’. Kort daarop zegde hij ook de secretaris de wacht aan, de enige resterende
medebestuurder. De bestuurscrisis was
compleet toen Atasoy hetzelfde deed met
Laamimach. Ook voor de Onderwijsinspectie was toen niet meer duidelijk wie
verantwoordelijk is voor het welzijn van de
leerlingen.
Een kort geding waarmee Atasoy zijn
positie als directeur van de middelbare
school probeerde te behouden, draaide
twee weken geleden voor hem uit op een
nederlaag. De rechter noemt zijn schorsing en ontslag ‘op het eerste gezicht’
rechtsgeldig.
Een deel van de ouders van leerlingen
van het Haga Lyceum wil toch dat Atasoy
terugkeert. Daarvoor boden zij vrijdagmiddag een verzameling handtekeningen
aan bij de school. Het zou in totaal gaan
om zo’n 140 ouders die geen vertrouwen
hebben in het bestuur. Een groot deel van
hen zou ook het opstappen van de medezeggenschapsraad eisen.
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Uitslag Islam
Quiz 1 (editie mei/juni)

Islamitische
basisschool
mag zich
vestigen in
Apeldoorn
In Apeldoorn kan na de volgende zomer een islamitische
basisschool van start gaan. Een aanvraag daarvoor is goedgekeurd.

H

et gaat om een initiatief van
de Stichting voor Onderwijs op
Islamitische grondslag in Middenen Oost-Nederland (SIMON).
Opvallend is dat een verzoek van een
andere organisatie met hetzelfde doel,
is afgewezen.

Verbaasd

SIMON kan wat betreft de gemeente duidelijk aantonen voldoende leerlingen te
zullen trekken. Het uitgangspunt is dat de
school de eerste vijftien jaar tenminste
200 scholieren telt.

Twee politieke partijen in Apeldoorn zijn
verbaasd over die gang van zaken. Gemeentebelangen en SP vinden dat er nu
een belangrijke keus is gemaakt op basis
van een nogal beperkte, theoretische afweging. ,,De ene school is net wat handiger met zaken op papier zetten en dingen
voor elkaar krijgen dan de ander’’, zegt
Sunita Biharie van de SP. Hoe dan ook zijn
de besluiten inmiddels officieel. De Nederlandse Culturele Stichting kon vrijdag
nog niet reageren op de afwijzing.

Dolenthousiast

Startdatum

Apeldoorner Gencay Alici is blij. Hij is
directeur van De Zonnebloem; een islamitische basisschool onder de vlag van
SIMON in Deventer. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we die aantallen gaan halen’’, zegt hij op persoonlijke titel. Er gaan
nu zo'n 70 kinderen uit Apeldoorn naar
De Zonnebloem. ,,Die dolenthousiast zijn
over dit besluit. Daarnaast is er een groep
in Apeldoorn die duidelijk interesse toont
in onze school, maar waarvoor Deventer
net een stap te ver is.’’ Bij elkaar moet dat
dus voldoende basis opleveren voor een
vestiging in Apeldoorn.

Bij Zonnebloem-directeur Gencay Alici
is nog geen streefdatum bekend waarop
SIMON de Apeldoornse school wil openen.
Het ministerie moet de goedkeuring bevestigen; het ligt in de lijn der verwachting
dat dat gebeurt. Dan is er toestemming
om vanaf 1 augustus 2021 van start te
gaan. SIMON heeft een voorkeur om de
school in Zevenhuizen te vestigen. Of
dat gebeurt, bepalen de gemeente en de
stichting in overleg. De gemeente is van
plan er bestaande ruimtes voor te gaan
aanbieden: een leegstaand gebouw of
leegstaande lokalen binnen een andere
school.

Het toeval wil dat De Nederlandse Culturele Stichting de afgelopen tijd ook een
aanvraag had lopen om hier een islamitische basisschool te mogen beginnen. De
gemeente Apeldoorn wijst dat verzoek nu
af. De NCS heeft de prognoses niet goed
berekend, is het argument. Apeldoorn
heeft dat getoetst bij een bureau dat ook
andere leerlingenprognoses voor de gemeente beoordeelt.

Er zal hoe dan ook het nodige werk verzet
moeten worden, weet Alici uit ervaring.
,,Ik heb de opbouw in Deventer van deze
school meegemaakt. Je moet alle stappen
heel zorgvuldig zetten - en dat zullen we
ook zeker gaan doen.’’

De afgelopen maand lanceerden
wij de eerste online Islam Quiz
van de ISBO. Wij hebben rond
de 70 inzendingen ontvangen en
hebben uit de goede inzendingen
de winnaar uitgekozen. Dit keer
is dat:
ZUSTER GHARIBA
Zuster Ghariba was van alle foutloze
inzendingen degene die de Quiz binnen
de kortste tijdsspanne had afgerond.
De ISBO feliciteert zuster Ghariba. Wij
zullen haar z.s.m. de welverdiende set
Islam Quizkaarten van Suvio.nl toesturen!
Wij zullen de vragen van de vorige quiz
verspreid door deze nieuwsbrief plaatsen,
zodat u kunt toetsen hoeveel antwoorden
u zelf goed gehad zou hebben.
De goede antwoorden vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Doe deze maand ook mee!
Ga naar https://deisbo.nl/islam-quiz/
en maak kans op een hele set Islam Quiz
kaarten ter waarde van €25!

Vraag 1:
Hoe wordt het jaar genoemd waarin
de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) werd
geboren?
a. Het jaar van de koe
b. Het jaar van de olifant
c. Het jaar van de spin
d. Het jaar van de bij

Vraag 2:
Welke Soera uit de Qur'an beschrijft een
gebeurtenis uit het geboortejaar van de
Profeet (v.z.m.h.)?
a. Soerat al Baqara
b. Soerat an Nahl
c. Soerat al `Ankaboet
d. Soerat al Fil

De vragen gaan verder
op pagina 11 >>>

Het bestuur van SIMON was vrijdag niet
bereikbaar.

www.deisbo.nl

9

VAN DE SCHOLEN

DATUM: 25 JUNI 2020 BRON: RTVOOST.NL BEELD: FREEPIK

DATUM: 28 MEI 2020 BRON: WOS.NL

Islamitische
basisschool in
Westland zeker
jaar vertraagd
De eventuele start van een
islamitische basisschool in
Westland is met een jaar
vertraagd tot 1 augustus 2021.

Basisschool De Tulp Hengelo
vraagt Raad van State
tevergeefs om hulp
Het bestuur van de islamitische basisschool De Tulp in Hengelo
heeft de Raad van State vandaag gevraagd om de school te
redden. Minister Arie Slob wil de school per 1 augustus niet meer
bekostigen, omdat het onvoldoende leerlingen heeft.

B

ij de oprichting werd de wettelijke
eis gesteld dat de school binnen
vijf jaar voldoende leerlingen
moest hebben. Voor De Tulp geldt
dat er minstens 262 leerlingen moeten
zijn. Dat aantal is niet gehaald.

Wet niet eerlijk
Woordvoerder Gijs van Vliet van de stichting voor islamitisch onderwijs in Middenen Oost Nederland. "Ik heb kritiek op de
wet. Die is onredelijk en onlogisch." Hij
kreeg van de voorzitter van de Raad van
State een vlot antwoord. "Bij kritiek op
de wet moet u op het Binnenhof zijn. Wij
kijken alleen naar de toepassing van de
wet."
Daarmee lijkt al het oordeel geveld over
het voortbestaan van de school. Minister
Slob heeft de regels voor de bekostiging
van De Tulp gewoon toegepast, vindt zijn
woordvoerster. "Dat de wet als oneerlijk
wordt gevoeld, is niet van belang."

Ongelijke behandeling
Het schoolbestuur geeft ook toe dat de eis
van 262 leerlingen niet is gehaald. Maar
de wet zorgt volgens het bestuur voor een
ongelijke behandeling.

Volgens Van Vliet kan een school met te
weinig leerlingen gered worden, als die in
een stichting zit die ook scholen met veel
leerlingen beheert. Dan wordt een gemiddeld aantal leerlingen geteld. Als dat
gemiddelde aantal hoog genoeg is, dan
krijgt de school met te weinig leerlingen
toch geld van de minister.

D

it blijkt vandaag uit een publicatie
van het college van burgemeester
en wethouders.
De in het huidige plan van scholen
voorziene vestiging van Yunus Emre is
vertraagd. Zoals bekend, heeft de gemeenteraad van Westland tegen het goedkeuringsbesluit van de minister beroep
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door de
coronamaatregelen heeft behandeling van
dat beroep vertraging opgelopen.
“In afwachting van de behandeling is
de school nog niet voor bekostiging in
aanmerking gebracht. De startdatum 1
augustus 2020 is daarom niet haalbaar”,
aldus het college.
De school moet op grond van de Wet op
het primair onderwijs weer worden opgenomen in het vóór 1 augustus dit jaar vast
te stellen plan van scholen 2021-2024.
De beoogde startdatum wordt 1 augustus
2021, aldus het college.

Maar De Tulp valt onder een stichting met
alleen maar kleine islamitische scholen
in onder meer Enschede en Deventer. Het
gemiddeld aantal leerlingen van die stichting is daarom ook te laag.

School gaat hoe dan ook door
Van Vliet stelt dat De Tulp volgend schooljaar zeker nog zal doorgaan. Als de Raad
van State de minister gelijk geeft, dan
moet de school maar met eigen geld worden betaald, zegt hij. Dat kan volgens Van
Vliet door De Tulp te laten fuseren met
een andere islamitische basisschool van
de stichting.
De Raad doet binnen enkele weken uitspraak.
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Vervolg Islam Quiz
Vraag 3:
Hoe heette de moeder van de Profeet
Mohammed (v.z.m.h.)?
a. Khadija
c. Halima
b. Amina
d. Fatima

Vraag 4:
Hoe heette de opa van de
Profeet Mohammed (v.z.m.h.)?
a. Aboe Talib
c. Abdoelmoettalib
b. Aboe Djahl
d. Abdallah

Vraag 5:
Hoe oud was de Profeet (v.z.m.h.) toen hij
de eerste openbaring van Allah ontving?
a. 8 jaar
c. 40 jaar
b. 25 jaar
d. 60 jaar

Vlaardingen krijgt advocaat
achter zich aan: ‘Plan islamitische
school onterecht afgeschoten’
Het Vlaardingse stadsbestuur heeft het plan voor een islamitische
basisschool onterecht afgeschoten. Dat stelt stichting Islamitisch
College, die het plan indiende. De organisatie heeft een advocaat in
de arm genomen.

H

et college schoot het plan voor
de basisschool deze maand voor
de zevende keer af. Volgens haar
is het niet duidelijk of de school
voldoende leerlingen kan aantrekken.
Het stadsbestuur meldde dat de
organisatie verkeerde berekeningen
heeft gemaakt.
Zo zou de stichting onterecht verwachten
dat een Vlaardingse school voldoende
leerlingen uit Maassluis in het bestand
zal krijgen. De organisatie denkt dat die
scholieren echter zéker zullen komen. Op
één van haar Schiedamse scholen komt
bijvoorbeeld de helft van de kinderen niet
uit Schiedam. ,,Nota bene heeft de stichting in de aanvraag uiteengezet dat de
dichtstbijzijnde islamitische basisscholen
in Schiedam, die ten opzichte van Maassluis aan de andere kant van Vlaardingen
liggen, nu ook leerlingen uit Maassluis
aantrekken”, schrijft de stichting in een
verklaring.

Emancipatie begint
met een gevoel
van acceptatie

‘Jammer van die weerstand’
De organisatie ziet ‘weerstand’ bij de
Vlaardingers en ‘betreurt’ dat. ,,Wij menen
dat juist de acceptatie van islamitisch basisonderwijs bijdraagt aan de emancipatie
van burgers met een islamitische identiteit. Emancipatie begint met een gevoel
van acceptatie. Pas vanuit dat gevoel kunnen moslims, zonder zich achtergesteld te
voelen, onderdeel zijn van de Nederlandse
samenleving en daaraan de bijdrage leveren, die zij daaraan net als alle burgers
willen leveren.”
De beslissing valt in juli: dan stemt de
gemeenteraad over het verzoek.
De stichting Islamitisch College beheert
momenteel twee basisscholen in Schiedam: El Furkan (385 leerlingen) en Ababil
(550) leerlingen. Beide, volgens de organisatie razend populaire scholen, kunnen
niet verder groeien en werken met wachtlijsten voor nieuwe leerlingen.

Vraag 6:
Welke reis liet Allah de Profeet (v.z.m.h.)
maken vlak na het Jaar van het Verdriet?
a. Naar Syrië
b. Naar Abessinië
c. Naar al Quds en de 7 hemelen
d. Naar Medina

Vraag 7:
Welke Soerah begint met: “Zeg: Hij,
Allah, is Één”?
a. Soerat al Fatiha
b. Soerat al Baqara
c. Soerat al Hidjr
d. Soerat al Ichlaas

Vraag 8:
In welke richting baden de moslims in
Mekka in de beginperiode?
a. De Ka`ba in Mekka
b. De Masdjid Nabawi in Medina
c. De Masdjid al Aqsaa in Jeruzalem
d. Iedereen mocht zelf weten in welke
richting hij bad

Vraag 9:
Welke engel bracht de Qur’an over aan
de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)?
a. Djibriel (Gabriël a.s.)
b. Mikaa’iel (Michaël a.s.)
c. Israafil (a.s.)
d. Munkar (a.s.)

Vraag 10:
Wat was het eerste woord van de Qur’an
dat aan de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)
werd geopenbaard?
a. Bismillah (In de naam van Allah)
b.	Laa ilaha illa-llah (Er is geen god behalve Allah)
c. Iqra! (Lees)
d.	Alhamdulillah (Alle lof behoort
toe aan Allah)

Stichting Islamitisch College
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ISBO ACADEMIE

De ISBO is gestart met een eigen ISBO Academie. De ISBO Academie is de opleidingstak
van de ISBO. Vanuit de ISBO Academie worden opleidingen en cursussen aangeboden
die zowel interessant zijn voor scholen (ouders, leraren, directie, management en
schoolbesturen) als voor particulieren en andere organisaties.
De ISBO Academie is online te vinden op onze website: deisbo.nl/academie/
Hieronder een selectie uit het cursusaanbod van de ISBO Academie.

 BESTUURLIJK

Mediatraining
Als woordvoerder ben je het gezicht en de
stem van je organisatie. Niemand wordt
als woordvoerder geboren. Je kunt het
gelukkig wel worden. In onze mediatraining van 1 dag leer je hoe je een krachtige
boodschap formuleert.

IDENTITEIT

Introductie Islam voor
niet-moslimleerkrachten

IDENTITEIT

Introductie Islamitische Pedagogiek

Tijdens de Basiscursus Islam voor
niet-moslimleerkrachten passeren alle
basisprincipes en gebruiken binnen de
islam de revue.

Tijdens de cursus Introductie Islamitische
Pedagogiek maakt u kennis met de wijze
waarop de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)
omging met kinderen en hoe dit voorbeeld
toegepast kan worden in de klas.

€ 245 p/p.		 Meer informatie

€ 95 p/p.		Meer informatie

InCompany prijs: € 995

InCompany prijs: € 495

Good governance

Basiscursus Islamitische Opvoeding

Islam en toegepaste ethiek

Good governance is het besturingsproces
in ruime zin, daaronder valt dan ook intern-, extern toezicht en verantwoording.
Good governance is geen set spelregels,
maar een cultuur van met elkaar omgaan
door organisaties en met name richting
een specifiek doelgroep (ouders, kinderen, samenleving etc.

Tijdens de cursus Islamitische Opvoeding
maakt u kennis met de 7 opvoedgebieden
binnen de islamitische pedagogiek: opvoeding in het geloof, ethische opvoeding
(akhlaaq), lichamelijke opvoeding, intellectuele opvoeding, sociaal-emotionele
opvoeding, maatschappelijke opvoeding
en seksuele opvoeding.

€ 195 p/p.		 Meer informatie

Vanaf € 245 p/p.		

InCompany prijs: € 995

InCompany prijs basiscursus: € 1495

Ethiek staat voor het systematisch nadenken over goed en kwaad in alledaagse en
bijzondere situaties. Het resultaat hiervan
is niet alleen van invloed op hoe je de werkelijkheid ervaart maar bepaalt mede de
keuzes die je op belangrijke momenten in
je leven maakt. Deze tweedaagse cursus
geeft je de handvatten voor het in kaart
brengen van de ethische dimensies van
actuele vraagstukken. Dit doen we vanuit
islamitische perspectief waarbij we inzoomen op de Nederlandse context.

€ 195 p/p.		 Meer informatie
InCompany prijs: € 995

Meer informatie

Vanaf € 50 p/p.		
InCompany prijs: € 1995

12 De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

Meer informatie

ISBO ACADEMIE

JURIDISCH

JURIDISCH

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

AVG Bewustwording

Gescheiden ouders

Cursus Persoonlijke Ontwikkeling

Om AVG compliant te worden, is het belangrijk dat de medewerkers bewust zijn
van het veilig en zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens. Dit voorkomt het risico op datalekken. De cursus is gefocust
op het creëren van bewustwording en de
rol in privacy bewust werken.

Scholen krijgen steeds meer te maken
met problematiek rondom gescheiden ouders. Hoe zit het met in- en uitschrijven,
gezag, communicatie richting de ouders
en de positie van de school? Tijdens de
cursus krijgt u informatie over wet- en
regelgeving en praktijkvoorbeelden.

Tijdens deze cursus Persoonlijke Ontwikkeling zal in vier dagdelen aandacht besteed worden aan de volgende zaken:
Zelfvertrouwen, doelen bereiken, Minder
stress, Mindfulness leren en toepassen op
allerlei gebieden in jouw leven.

€ 295 p/p.		 Meer informatie

€ 195 p/p.		 Meer informatie

InCompany prijs: € 495

InCompany prijs: € 1995

Dossieropbouw PO en VO

Medezeggenschap

Islam NLP coaching

Een goede beoordeling van medewerkers
valt of staat met een zorgvuldige gesprekkencyclus die ook daadwerkelijk wordt
gehandhaafd op de school. Wat heeft een
medewerker nodig om zijn werk goed te
kunnen doen? Hoe om te gaan met disfunctioneren? .

Deze cursus is het ‘rijbewijs’ voor elk
beginnend mr-lid. Je maakt uitgebreid
kennis met alle procedures die worden
gevolgd binnen je onderwijsorganisatie.
Na deze cursus weet je hoe ze werken en
wat hun onderlinge relaties zijn.

Tijdens Islam NLP coaching zul je instrumenten aangereikt krijgen die erop
gericht zijn meer zelfinzicht te krijgen. Je
leert de regie te nemen over je gevoelens
die onder invloed van allerlei prikkels en
triggers alle kanten op kunnen gaan.

€ 195 p/p.		 Meer informatie

€ 345 p/p.		 Meer informatie

InCompany prijs: € 1750

InCompany prijs: € 1995

Toelating en verwijdering
leerlingen in het PO en VO

Re-integratieverplichtingen
PO en VO

Excellent Leiderschap vanuit NLP

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn de mogelijkheden om een
leerling te weigeren aanzienlijk beperkt.
Wanneer is de school verplicht een leerling aan te nemen en wat is de rol van het
Samenwerkingsverband hierbij? Ook de
verwijdering van leerlingen komt uitgebreid aan bod tijdens de cursus.

Hoe om te gaan met een arbeidsongeschikte medewerker? In de drukke
schoolpraktijk zien we vaak dat de re-integratie van zieke medewerkers naar de
achtergrond verdwijnt. De medewerker
bezoekt periodiek de bedrijfsarts, en af en
toe vindt er een gesprek plaats. Hoe kan
je als directeur of casemanager meer grip
krijgen op de re-integratie?

€ 345 p/p.		 Meer informatie

€ 295 p/p.		 Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

InCompany prijs: € 1995

€ 295 p/p.		 Meer informatie
InCompany prijs: € 1995

Het nieuwe type leiderschap. Leiders die
met specifieke leiderschapskwaliteiten
positieve en waarde-gedreven energie
kunnen opwekken. Wat drijft hen? Waar
geloven ze in? Wat zijn hun doelen en hoe
focussen ze zich daarop? Hoe gaan ze om
met tegenslagen?
€ 345 p/p.

Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

€ 295 p/p.		 Meer informatie
InCompany prijs: € 1995
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DATUM: 28 MEI 2020 BRON: AMSTELVEENBLOG.NL DOOR: JOHAN TH. BOS

GL tegen
beroep tegen
islamitische
school
De gemeenteraad gaat verder
met beroep bij de Raad
van State tegen het besluit
van de minister islamitisch
onderwijs in Amstelveen toe
te staan. GroenLinks stemde
als enige fractie daartegen.
Volgens Ilika Polderman van
die fractie hebben van de
zeventien gemeenten bij wie
aanvragen voor het stichten
van islamitische scholen
binnen kwamen er twee beroep
aangetekend en beide verloren.

D

at staat volgens haar ook
Amstelveen te wachten. Bovendien
kost het voorbereiden van een
beroep veel ambtelijke inzet, zei
ze. “Wij vinden dat ambtenaren hun tijd
nuttiger kunnen besteden.”

naar Maastricht, maar volgens B&W is die
stad onvergelijkbaar met Amstelveen. Volgens GroenLinks gaan B&W met dezelfde
argumenten die zijn tot nu had nu naar de
RvS. De partij rekent blijkbaar op verlies
voor Amstelveen.

Maastricht

Pro forma

Volgens GroenLinks moet de gemeente
gewoon de wet volgen en voor elke school
die kan aantonen dat er in een vergelijkbare gemeente bestaansgrond bestaansgrond voor bestaat huisvesting leveren. Bij
de aanvraag werd in dat verband verwezen

In juni van vorig jaar besloot de raad het
verzoek van SIO-NH (Stichting Islamitisch
Onderwijs Noord-Holland) om opname
van een basisschool in het scholenplan af
te wijzen. Als een school zich metterdaad
hier vestigt, moet de gemeente voor onder

meer huisvesting zorgen.
SIO-NH heeft tegen het gemeentelijke
besluit administratief beroep ingesteld,
dat door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gegrond is verklaard.
Hij bepaalde dat de gevraagde basisschool
moet worden opgenomen in het eerstvolgende plan van scholen, omdat de gemeente wel degelijk vergelijkbaar is met
Maastricht.
De raad stemde in maart al in met een pro
forma beroep bij de Raad van State daartegen en woensdag dus met het voortzetten van deze beroepsprocedure.

Karlijn Smit (1986)
is
freelance
journalist
en
schrijver.
Ze schrijft,
herschrijft en
geeft feedback.
Verder werkt ze met sociale media
en ze heeft enige ervaring met het
maken van video’s. Kunt u haar
hulp gebruiken?
Karlijn is via de ISBO in te huren

voor bijvoorbeeld het formuleren
van de visie en missie, voor het
(her)schrijven van flyers, artikelen,
interviews en verslagen en voor het
maken van content voor websites
en sociale mediakanalen, inshAllah.
Zo heeft ze artikelen geschreven
voor de nieuwsbrief van stichting
SIPOR in de regio Rijnmond.
Wilt u meer weten over Karlijns
werkervaring? Of heeft u wensen
of vragen? U kunt mailen
naar: academie@deisbo.nl .

Wilt u vanuit uw school of
schoolbestuur uw eigen
Nieuwsbrief uitgeven?
De ISBO kan u hierbij van
dienst zijn. Mailt u naar
a.claassen@deisbo.nl

voor een offerte op maat!
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DATUM: 28 APRIL 2020 BRON: NIEUWSBODE-ZEIST.NL DOOR: FRANS OREMUS

Sleutel voor Yunus Emre Zoetermeer
Mounia Sarrokh wordt locatiemanager van de nieuwe basisschool
Yunus Emre in Buytenwegh. “Ik heb er onwijs veel zin in, we gaan
hier gewoon een hele leuke school van maken!” De islamitische
school valt onder het bestuur van Yunus Emre, die in Den Haag al
4 scholen heeft.

M

ounia is zelf Zoetermeerse,
groeide op in Rokkeveen en ging
naar het Erasmus College. Na
de Pabo werkte ze 10 jaar in
het openbaar basisonderwijs, voordat
ze bij Yunus Emre ging lesgeven. In
september, als de nieuwe islamitische
school van start gaat, zal zij starten als
locatiemanager. Mounia: “Ik ben heel
blij dat ik deze kans heb gekregen!
Ik geef al jaren les, maar had al een
tijd de ambitie om leiding te geven.
Afgelopen jaar heb ik de opleiding
gedaan om leiding te geven en was ik
al waarnemend locatiemanager op een
school van Yunus Emre in Den Haag.”

Islam als basis
20200424 18497De school heeft de islam
als basis, maar volgt het Nederlandse
curriculum voor het basisonderwijs. Elke
dag start met een dagopening, met een
gezamenlijke korte smeekbede. Deze is
in het Arabisch, waarbij de kinderen uitgelegd wordt wat de woorden betekenen.
Mounia: “Er wordt verder geen les in het
Arabisch gegeven." Elke week is er één
keer godsdienstonderwijs over de islam.
En we besteden natuurlijk aandacht aan
de islamitische feestdagen zoals het Suikerfeest.”
De school geeft les volgens het ‘Vreedzame school’ programma, waarin alle gods-

diensten en levensovertuigingen aan bod
komen. Mounia: “Bij Yunus Emre kwam
ik erachter dat het heel fijn is ergens te
werken waarbij je volledig jezelf kunt zijn
en de werkplek past bij je eigen identiteit.
Dat kinderen dit ook ervaren vind ik iets
moois. Daar waar je je thuis voelt, leer je
het best!”
Geen Sint, maar wel Iftar-diner
Sinterklaas zal de school overslaan, ook
wordt er geen Pasen of Kerst gevierd.
“De leerlingen zijn dan natuurlijk wel vrij,
omdat het officiële feestdagen zijn. Maar
een groot feest maken we er niet van. We
vieren wel de islamitische feestdagen op
school, zoals het Suikerfeest. En tijdens
de Ramadan is er op school voor de leerlingen een keer een iftar-maaltijd. Dat is
het doorbreken van het vasten.”

Speeltaalhuis De Drie Ballonnen
Op 31 augustus opent ook De Drie Ballonnen haar tweede Speeltaalhuis bij Yunus
Emre in het gebouw (Carry van Bruggenhove 2). Bij het Speeltaalhuis zijn peuters
van 2 tot 4 jaar van harte welkom om met
elkaar te spelen en de wereld te ontdekken. De pedagogisch medewerkers bieden
de kinderen daarnaast een uitdagend
programma voor voorschoolse educatie.

Nieuwe school:
IBS Israa
Beste geïnteresseerden,

I

n meerdere berichten hebben wij u
laten weten dat we vanaf het nieuwe
schooljaar 2020/2021 als SIPOR met
onze nieuwe en zesde school starten.
De school komt in Schiebroek en zal IBS
Israa heten.

Het adres van de school is:
Wilgenlei 149,
3053 CG Rotterdam.
Het team van Israa is jong en bestaat uit
enthousiaste en gepassioneerde personeelsleden met een ervaren directeur.
Voor een gezonde groei starten we met de
groepen 1 t/m 5.
Een vriendelijk verzoek aan iedereen om
hun familieleden/ kennissen/ vrienden,
die interesse hebben, in te lichten over de
nieuwe school en de inschrijving. Voor een
breder netwerk hebben we uw samenwerking nodig. Voor meer informatie kunt
u ook bellen met telefoonnummer 0634254262 of mailen naar isra@sipor.nl.
De school, Israa, is genoemd naar de
Nachtreis van onze profeet (v.z.m.h.). Deze
reis was van de Ka’aba naar Mescid-i
Aksa. Allerlei voorschriften worden in
deze soera geopenbaard.
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd over onze nieuwe school.
Met vriendelijke groet,

Alaaddin Durmus
Directeur IBS Ibni Sina
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DATUM: 26 JUNI 2020 BRON: NHNIEUWS.NL FOTO: AN NASR

Staatssecretaris opent watertappunt op
Alkmaarse basisschool en heeft goed nieuws
ALKMAAR - Hoog bezoek voor de An Nasr-basisschool in Alkmaar.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid kwam langs
om het nieuwe watertappunt op het schoolplein te openen. En hij
had goed nieuws: "Vanaf september is de watertap-subsidie ook
voor middelbare scholen en het mbo."

H

et tappunt is onderdeel van het
Nationaal Preventieakkoord dat
de gezondheid van Nederlanders
moet verbeteren. Want: een flesje
water tappen op het schoolplein is
natuurlijk veel gezonder dan een blikje
fris met veel suiker.

Bijna vijfhonderd basisscholen in Nederland hebben inmiddels gebruik gemaakt
van de mogelijkheid een kraantje aan te
vragen. Na de zomer geldt die regeling
ook voor het mbo en middelbare scholen.

Bij de An Nasr-school zijn ze blij met de
openbare kraan. De meeste leerlingen
drinken vaker water dan frisdrank. "Water
lest goed de dorst", legt een van hen uit.
"Als het warm is en je drinkt water, dan
voel je je beter", vertelt een ander.
Volgens directeur Jamal Mouhmouh past
het tappunt goed bij het predicaat 'Gezonde School', die zijn school draagt. "We zijn
er trots op, want we doen veel aan gezondheid. En wanneer dat wordt beloond
met een bezoek van de staatssecretaris,
dan denk ik: we hebben het goed gedaan."

€ 10,- korting
Bij een bestelling van € 50,- of meer!

Geen verzendkosten
bij een bestelling van €25 of meer!

BOEKENWINKEL

deisbo.nl/boekenwinkel
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DATUM: 12 MEI 2020 BRON: RD.NL DOOR: MAARTEN VAN NIEUW AMERONGEN

COLUMN:

Trek samen op voor vrijheid van onderwijs
Een recente publicatie van de Onderwijsinspectie over
burgerschapsonderwijs deed het nodige stof opwaaien. Ook in het
RD is daarbij stilgestaan. Vanuit diverse hoeken komt het geluid
dat onderwijsvrijheid niet langer vanzelfsprekend is. Om liberale
krachten tegen te gaan, is samenwerking nodig, ook met de
islamitische gemeenschap.

P

rof. Tom Zwart (RD 29-4)
constateert dat de inspectie aan
onderwijsinstellingen strengere
eisen is gaan opleggen voor wat
betreft de invulling van burgerschaps
lessen. Diversiteit en tolerantie staan
centraal in de burgerschapsvorming, ten
koste van de identiteit van scholen. Als
gevolg hiervan komt ook de autonomie
van de leerkracht onder druk te staan.
Scholen lijken vooral een ”safe space”
te moeten zijn, waarbij vooropstaat dat
leerlingen een veilige en inclusieve
leeromgeving aangeboden wordt.
Wie de geschiedenis bestudeert, ziet dat
opvattingen over burgerschapsvorming
altijd al op gespannen voet gestaan
hebben met de vrijheid van onderwijs.
Het optreden van de Onderwijsinspectie
verraadt dat de overheid meer greep wil
op het burgerschapsonderwijs. Deze
reflex is van alle tijden. In de meeste
eigentijdse geschiedenisboeken mag
de Pacificatie van 1917 (financiële
gelijkstelling van bijzonder onderwijs) dan
gemarkeerd worden als overwinning van
de confessionelen, hoe anders was deze
waarneming in de periode die hieraan
voorafging.
Het idee dat de overheid bijzonder
onderwijs financierde, stuitte op grote
bezwaren in kringen van de Afscheiding.
Zij zagen dat gelijke financiering van

openbaar en christelijk onderwijs
onvermijdelijk met een prijs kwam. De
relatie van de overheid ten opzichte
van scholen zou voorgoed van karakter
veranderen. Het adagium werd: ”wie
betaalt, bepaalt.” Meer dan voorheen zou
de overheid optreden als toezichthouder
en medevormgever van het onderwijs.
Nu de vrijheid van onderwijs er is, moet
die vanzelfsprekend gekoesterd worden.
Niet alleen omdat deze verworvenheid
wereldwijd uniek is, maar vooral omdat
deze intern steeds verder onder druk
staat. De vrijheid van onderwijs staat of
valt, menselijkerwijs gesproken, met de
positie van het CDA op het Binnenhof.
Een volgend paars kabinet zal er alles
aan doen om de duimschroeven van het
christelijk onderwijs flink aan te draaien.
Dat lijkt me een allerminst gewaagde
voorspelling.
Nederland is grofweg twee kabinets
periodes verwijderd van de afschaffing
van Grondwetsartikel 23. Alleen al in dat
licht zouden CDA en CU hun reserves
ten aanzien van Forum voor Democratie
moeten heroverwegen. Deze mogen nog
zo legitiem zijn, maar staan in schril
contrast met schijnbaar vanzelfsprekende
coalities met D66 op landelijk, provinciaal
en gemeentelijk niveau. Waar Baudet
zich nog positief uitlaat over het recht op

bijzonder onderwijs, daar voert D66 een
heuse kruistocht tegen alles wat herinnert
aan de christelijke wortels van ons land.
Wat een afgang zou het zijn als een
Forum-boycot aan de wieg zou staan van
een paars kabinet in 2021.
Als de onderwijsvrijheid ons na aan het
hart ligt, zal er samengewerkt moeten
worden. Ik hoop dat de recente oproep van
Tom Zwart steun krijgt. Reformatorische
en islamitische scholen moeten de hand
ineenslaan om ultraseculiere krachten in
te dammen. Het islamitisch onderwijs legt
met 52 scholen weliswaar weinig gewicht
in de schaal, van gezamenlijk optrekken
gaat wel degelijk kracht uit – al zou die
slechts symbolisch zijn! Symbolen doen
ertoe, misschien wel meer dan ooit.
Ongetwijfeld zal het schoolbestuurders
moeite kosten om zulke samenwerking uit
te leggen aan de achterban. Ideologische
verschillen met moslims zouden
echter geen obstakel moeten vormen
voor samenwerking. De protestantskatholieke coalitie die nodig was voor
de realisatie van bijzonder onderwijs lag
in 1917 niet minder gevoelig. Coalities
zijn per definitie ”gelegenheidscoalities”.
Reformatorische en islamitische scholen
staan voor eenzelfde belang. Laten
schoolbestuurders en politici over hun
schaduw heen stappen en de krachten
bundelen.
De auteur is masterstudent Politieke
Wetenschappen en Filosofie.
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DATUM: 19 MEI 2020 BRON: RIJKSOVERHEID.NL

Nieuwe regels voor stichten school
Het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ is dinsdag
aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet moderniseert de regels
om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te
richten. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is
voor een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.

O

nderwijsvrijheid is een van de
belangrijkste verworvenheden
van onze parlementaire
democratie. Ouders kunnen
zelf kiezen aan welke school ze hun
kinderen toevertrouwen. Met deze
nieuwe wet beschermen we die
grondwettelijke vrijheid én maken het
toekomstbestendig’’, zegt minister
Arie Slob voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media. “Er komt meer
ruimte om een school op te richten en
we beoordelen vooraf al of het goede
scholen zullen zijn. Want bij vrijheid
hoort ook verantwoordelijkheid.”

Nieuwe methode

Onderwijskwaliteit

Degene die een school wil oprichten stelt
via ouderverklaringen vast hoeveel ouders
behoefte hebben aan de nieuwe school.
Op basis van die resultaten en demografische gegevens wordt een prognose voor
de lange termijn gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan er ook een marktonderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om
belangstelling te meten voor een school in
een nieuw te bouwen woonwijk.

Op dit moment beoordeelt de Inspectie
van het Onderwijs de onderwijskwaliteit
pas nadat de school van start is gegaan.
Maar door de nieuwe wet toetst de inspectie de nieuwe school vóóraf aan verschillende voorwaarden, zoals de inrichting
van de onderwijstijd, de inhoud van het
onderwijs en de invulling van de wettelijke
burgerschapsopdracht.

Een nieuwe bijzondere school krijgt momenteel alleen bekostiging van de overheid als deze uitgaat van een ‘erkende
richting’ (bijvoorbeeld rooms-katholiek of
islamitisch) en via een prognose kan aantonen dat er genoeg potentiële leerlingen
in de buurt wonen om de stichtingsnorm
te kunnen halen. Volgens de nieuwe wet
hoeven initiatiefnemers niet langer uit te
gaan van een erkende richting en komt
er een nieuwe methode waarmee de
daadwerkelijke belangstelling van ouders
wordt gemeten.

Belangstelling meten

In gesprek
De initiatiefnemers van een nieuwe school
moeten voortaan ook de bestaande schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en
de gemeente uitnodigen om in gesprek te
gaan over hun plannen voor een nieuwe
school. Dat kan er toe leiden dat een bestaande school de wensen van ouders en
leerlingen inpast. Dan is de stichting van
een nieuwe school niet nodig.

Beoogde bestuurders
De beoogde bestuurders van de nieuwe
school moeten volgens deze wet een
verklaring omtrent het gedrag kunnen
overleggen. Ook mag een bestuur geen
nieuwe school starten als ze in de vijf jaar
voorafgaand aan de aanvraag om bekostiging een school heeft geleid die op basis
van zeer zwakke kwaliteit is gesloten of
een onherroepelijke aanwijzing van de
minister heeft ontvangen.

Ingangsdatum
De nieuwe procedure voor de start van
een nieuwe school zal naar verwachting
vanaf volgend schooljaar ingaan. Concreet
betekent dit dat initiatiefnemers vanaf 1
juni 2021 voor het eerst volgens de nieuwe procedure kunnen melden dat ze een
school willen starten.
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DATUM: 23 JUNI 2020 BRON: ONDERWIJSRAAD.NL DOOR: FRANS OREMUS

PERSBERICHT:

Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs
Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad
in een advies aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs
en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode
Passend onderwijs. In dit advies geeft de Onderwijsraad een
perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan
worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Zodat
op termijn steeds meer scholen en mbo-instellingen voor steeds
meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan. De
Onderwijsraad beveelt aan om inclusiever onderwijs te waarborgen,
onderwijssoorten dichter bij elkaar te brengen en de bekostiging
aan te passen.

B

ij inclusiever onderwijs gaat
het om een combinatie van drie
elementen: leerlingen met een
beperking krijgen de benodigde
ondersteuning en toerusting om naar
school te kunnen, hun school is dichtbij
huis en leerlingen volgen onderwijs
samen met leerlingen zonder een
beperking.

Inclusiever onderwijs als
stip aan de horizon
Inclusiever onderwijs vergt gericht beleid.
Bij inclusiever onderwijs wordt de doelgroep daarom afgebakend tot leerlingen
met een beperking. In Nederland hebben
ongeveer 300.000 jongeren een beperking.
Leerlingen die om andere redenen dan
een beperking extra begeleiding en aandacht nodig hebben behoren niet tot de
doelgroep van inclusiever onderwijs.
Inclusiever onderwijs is een opdracht voor
álle scholen. Voor scholen in het primair
en voortgezet onderwijs betekent het
dat zij in elk geval lichte ondersteuning
en toerusting bieden en toewerken naar
zwaardere ondersteuning en toerusting.
Voor mbo-instellingen betekent inclusiever onderwijs dat zij studenten met een
beperking ondersteuning en toerusting
bieden om gezamenlijk beroepsonderwijs
te volgen met studenten zonder een beperking. En dat ze studenten begeleiden
bij de stap naar een vervolgopleiding,
de arbeidsmarkt of een zorg-onderwijs-

voorziening, ook nadat ze 18 jaar zijn
geworden. De stip aan de horizon is dat op
termijn steeds meer scholen voor steeds
meer leerlingen en studenten met een
beperking klaarstaan.

Aanbevelingen Onderwijsraad
Om te borgen dat álle scholen klaarstaan
voor leerlingen met een beperking, adviseert de raad aan de rijksoverheid om een
landelijke norm voor de lichte ondersteuning en toerusting te laten ontwikkelen
voor het primair en voortgezet onderwijs.
Dat gebeurt door professionals uit de
praktijk samen met wetenschappelijke
experts. Voor een betere borging adviseert
de Onderwijsraad daarnaast om de huidige zorgplicht in het primair en voortgezet
onderwijs te verbreden, zodat die ook
ondersteuning en toerusting omvat bij
overgangen in loopbaan en leefwerelden.
Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs adviseert de raad invoering van een
zorgplicht.
De raad adviseert schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de overheid
om speciaal en regulier onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Door beide
schoolsoorten op één locatie onder te
brengen kunnen mengvormen ontstaan
en wordt thuisnabij en gezamenlijk onderwijs ook mogelijk voor leerlingen die
zwaardere ondersteuning en toerusting
nodig hebben. Bovendien kunnen faciliteiten en expertise worden gedeeld. Om de
expertise op scholen verder te vergroten

adviseert de raad om inclusiever onderwijs nadrukkelijk een plaats te geven in
het curriculum van initiële lerarenopleidingen en op te nemen in nascholingsprogramma’s.
De overheid
taak om
regelgeving,
kinderen heeft
van AldeAmana
vieren
het
bekostiging
en toezicht
in lijn
te brengen
succes van hun
prachtige
actie.
met de doelen van inclusiever onderwijs.
Dat betekent onder andere dat scholen
in het primair en voortgezet onderwijs op
termijn rechtstreeks worden bekostigd
voor alle lichte onderwijsondersteuning
en -toerusting. Samenwerkingsverbanden
blijven bekostiging ontvangen om scholen
te helpen bij zwaardere ondersteuning en
zorg-onderwijscombinaties.

Over de timing van het advies
Iedereen in de onderwijspraktijk wordt nu
in beslaggenomen door de coronacrisis
en de gevolgen ervan. Dat maakt dat het
nu niet het goede moment is om na te
denken en te spreken over de inhoud van
dit advies. Gelet op de planning van de
voorbereiding van de toekomstagenda van
Passend onderwijs en de parlementaire
behandeling daarvan stuurt de raad zijn
advies nu aan de minister voor Basis- en
Voortgezet onderwijs en Media. Later dit
jaar brengt de raad dit advies breder onder de aandacht.

Lees het volledige artikel op"

https://www.onderwijsraad.nl/actueel/
nieuws/2020/06/23/onderwijsraadadviseert-over-inclusiever-onderwijs

Publicaties
Steeds inclusiever
Met ‘Steeds inclusiever’ geeft de
Onderwijsraad een perspectief hoe
het onderwijs op langere termijn
inclusiever kan worden voor ...
 amenvatting:
S
Steeds inclusiever in het kort
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DATUM: 22 JUNI 2020 BRON: AD.NL DOOR: ELLEN VAN GAALEN

Hogeschool bant lesboek met tekst over
‘respectloze’ Marokkanen: ‘Nooit eerder klachten’
De Hogeschool Utrecht is geschokt door een passage in een lesboek
van de opleiding Human Resource Management. In het boek wordt
generaliserend gesproken over jonge Marokkanen die alle regels
aan de laars lappen en Antilliaanse mannen die het vaderschap
afwijzen. De opleiding stopt met het lesmateriaal.
Ontluisterend

S

tudent Ezra Serik (21) zwengelde
de discussie afgelopen nacht aan
met een bericht op Facebook. Ze
plaatste een foto van de tekst en
stelde de vraag: ‘Hogeschool Utrecht, is
dit de literatuur die wij voorgeschreven
krijgen?’
In de tekst over ‘met name jonge Marokkanen’ staat dat ze ‘geen respect hebben
voor de regels’ en ‘ze nauwelijks binnen
de grenzen van de samenleving functioneren’. ‘Ze gedragen zich egoïstisch,
hebben geen problemen met het uitbuiten
van anderen (bijvoorbeeld loverboys) of
respect voor andermans of publieke eigendommen.’
Over Antilliaanse (jonge) mannen zegt het
studieboek dat ze ‘altijd op zoek zijn naar
verpozing en seks, en de verantwoording
voor het vaderschap stelselmatig afwijzen’.

De Hogeschool Utrecht noemt de tekst
‘ontluisterend'. Tegelijkertijd is het de
docenten de afgelopen jaren niet opgevallen dat er zo generaliserend over bevolkingsgroepen werd gesproken. ,,Het is
leerzaam dat een student dit aankaart. We
hebben dit lesboek al zes jaar in gebruik.
Er heeft nooit eerder iemand over aan de
bel getrokken", zegt woordvoerder Jos
Steehouder.
De docenten zeggen dat de passage ‘een
blinde vlek’ voor hen was, maar zijn het
volledig met Ezra eens. ,,Het is niet acceptabel wat er staat en het is ook niet
waar", aldus Steehouder. Overigens zegt
de hogeschool dat het studieboek er sowieso uit ging volgend jaar, omdat het al
zo oud is. Dat was al voor deze discussie
besloten.

Discussie
Voor de Hogeschool Utrecht is dit reden
om de discussie over racisme breder te
voeren. Ezra en medestudenten krijgen
een uitnodiging om mee te praten over
hoe ze vinden dat de hogeschool daarmee
omgaat. Steehouder: ,,Het is tijd om onze
blinde vlekken te ontdekken, als die er
nog zijn. We zijn blij dat deze student aan
de bel heeft getrokken.”
Ook Ezra ziet zo'n gesprek wel zitten. ,,Ik
heb zelf niet echt andere dingen meegemaakt, maar ik vind het leuk om daarover
mee te denken. Ik vind het heel slordig dat
deze tekst in een studieboek staat zonder
dat het de docenten is opgevallen. Je weet
toch wat je de studenten aanbiedt?”
In de reactie op haar Facebookbericht
las ze al andere studenten die ook ‘gekke
passages’ in lesboeken zijn tegengekomen. ,,En het docententeam is bijvoorbeeld geen afspiegeling van de samenleving, dus ze vroegen of ik daarover mee
wil denken. Dat doe ik graag.”

Het balletje ging snel rollen. In een mum
van tijd werd het bericht 167 keer gedeeld
en kreeg Ezra een telefoontje van haar
docent. Het lesboek gaat eruit. ,,Ja, ik
ben blij. Ik kan niet geloven dat dit ons
studiemateriaal is en dat wij dit moeten
leren. Wij zijn de toekomstige personeelsmanagers. Straks nemen wij minder snel
Marokkaanse jongeren aan, omdat ze zich
niet aan de regels zouden houden", zegt
ze erover.

Wij zijn de toekomstige
personeelsmanagers.
Straks nemen wij minder snel Marokkaanse
jongeren aan, omdat
ze zich niet aan de regels zouden houden
Ezra Serik, student
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'Amerika is helemaal niet ontdekt, die mensen waren er al'

Bedenkers van petitie in gesprek met leraar:
wat leerden we over racisme en slavernij?
Hoeveel aandacht is er in geschiedenisboeken voor het
slavernijverleden, racisme of bijvoorbeeld arbeidsmigratie? Te
weinig, vinden Sohna (18) en Lakiescha (19). Ze starten daarom
een petitie om racisme verplicht te behandelen op scholen. En
ze krijgen daarin steeds meer steun. Inmiddels hebben ongeveer
60.000 mensen de petitie ondertekend.

V

orig jaar deden de twee nog
eindexamen, ook in het vak
geschiedenis. Maar tijdens het
leren van de lesstof, viel het
ze op dat er in de boeken vaak enkel
vanuit een westers perspectief naar
gebeurtenissen werd gekeken. Ook was
er weinig aandacht voor de slavernij. Ze
hopen door hun actie dat er nu meer
aandacht voor komt in de klas: "Als je
de geschiedenis kent van je medemens
dan kan je diegene beter begrijpen en
is er meer begrip naar elkaar", zegt
Lakiescha.
Sohna en Lakiescha gingen in gesprek
met hun voormalige geschiedenisleraar,
om hun kritiek op de lesstof aan hem voor
te leggen. Onder de video reageren uitgeverijen op de kritiek.

Reactie uitgeverijen
De drie grootste uitgeverijen van Nederlandse schoolboeken vertellen dat zij het
maatschappelijke debat over racisme en
discriminatie al jaren op de voet volgen
en, indien nodig, verwerken in de herziening van leermethodes. Toch gaat er best
enige tijd overheen voordat zo'n herziening in de klas gebruikt kan worden, vetelt
Bettie Bruinsma van uitgeverij Noordhoff.
"Tot voor kort kostte het maken van een
lesmethode geschiedenis een paar jaar
en werden de boeken gemiddeld negen
jaar door scholen gebruikt. Online is het
mogelijk om sneller en vaker te updaten
en aan te passen op inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen."
Eindredacteur van geschiedenisboeken
Ronald den Haan vertelt dat in het lesmateriaal vijftien jaar geleden de nadruk is
gelegd op het historisch denken en

het behandelen van verschillende perspectieven. "Leerlingen moeten niet
alleen in de huid kunnen kruipen van een
slavenhouder, maar ook in die van een
tot slaaf gemaakte en leren kijken naar
de geschiedenis vanuit een niet-westers
perspectief."
Uit onderzoek van het Historisch Nieuwsblad blijkt dat in het voortgezet onderwijs
gemiddeld 9 procent van de totale lesstof
wordt besteed aan kolonialisme en 4 procent aan slavernij. Uit dat onderzoek bleek
dat 2 procent van de lesstof wordt besteed
aan de Holocaust. Scholen mogen volgens
de wet zelf bepalen hoe ze die lesstof in
de klas behandelen.
Uitgeverij Malmberg geeft aan dat het onderwerp slavernij in hun lesmethodes van
meerdere kanten wordt belicht: "In alle
leerjaren en hoofdstukken letten wij strikt
op woordgebruik en beeld, maar ook door
de gevolgen voor de tot slaaf gemaakte
mensen invoelbaar maken. Dit doen wij
door henzelf aan het woord te laten in
tekstbronnen en hun leven gedetailleerd
te beschrijven"
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 nita Bouchtoubi is op IBS Noen
A
docent én ouder
Juf en moeder, op IBS Noen is Anita Bouchtoubi het allebei. Toen
ze zo’n 13 jaar geleden haar oudste dochter aanmeldde, was ze
een van de eersten. Inmiddels kunnen ze bijna een klas vullen met
kinderen van collega’s. Bouchtoubi kan beide rollen goed scheiden.
Hoe doet ze dit? En wat is voor haar de waarde van islamitisch
onderwijs? En wat zijn haar idealen?

O

peens zag ze haar eigen dochter
staan. Op de gang. Boos keek
ze haar aan: “Oh, ben jij er
uitgestuurd?!” “Wacht maar tot
vanavond,” dacht ze. “Mijn kind, de
dochter van de juf.” Maar vervolgens:
“Nee Anita, je bent haar moeder. Als je
hier niet op school had gewerkt, had je
het ook niet geweten. Ze is ook gewoon
kind.”
Het was even een worsteling toen haar
kind wat ouder werd. Maar verder heeft
Noen-docente Anita Bouchtoubi er
geen moeite gehad. “Ik hield altijd in
mijn hoofd: ‘Mijn kind zit hier op school,
maar nu ben ik juffrouw; ik heb nu een
eigen groep.’ Bijvoorbeeld als ze een
beetje verdrietig was of zo. Dan dacht ik:
“Jij kunt naar je eigen juf.” Het is heel
belangrijk dat je dat kunt scheiden.”
Dat scheiden lijkt me niet altijd
makkelijk, maar het gaat u dus goed
af. Raadt u het iedereen aan?
“Ik wilde mijn kind graag aanmelden, om-

dat leerlingen op een islamitische basisschool een mooie basis meekrijgen, zowel
didactisch als pedagogisch. Ze leren ook
op school over de islamitische normen en
waarden. Het zijn dus niet alleen papa en
mama die over de islam vertellen. Ik denk
dat je hierdoor een sterkere identiteit
krijgt. Zelf kon ik moeder en juffrouw zijn
goed scheiden. Maar het kan lastig zijn als
je een kind hebt dat meer aandacht vraagt
bij het leren, of als je kind gedragsproblemen heeft. Dan zou ik goed nadenken of
ik mijn kind op de school plaats waar ik
werk.”
Hoe was en is het islamitisch onderwijs
voor uw kinderen?
“Ik heb vier kinderen. Mijn zoon van 26
is al getrouwd, Mijn oudste zit nu in het
laatste jaar van haar masteropleiding.
Mijn derde, Nadia, is het eerste kind dat
op Noen heeft gezeten. Ze heeft net haar
mavo-diploma gehaald. Mijn jongste zit nu
in groep 5 van Noen. Ze heeft het prima
naar haar zin. School vindt ze helemaal

geweldig. Ik zie dat het onderwijs goed
is geweest voor mijn kinderen. Ik merkte
wel dat de stap naar de middelbare school
groot was voor Nadia.”
Waaraan merkte u dat?
“Mijn dochter zag daar meisjes van 13 met
korte broekjes, die rookten en al verkering hadden. Leerlingen dus met andere
leefgewoontes. Ze had zoiets van: ‘Dat kan
toch niet? Mag het van de ouders?’ Toen
ging bij mij wel een belletje rinkelen. Ze
moest eraan wennen. Bij de twee oudsten
die op een openbare basisschool hebben
gezeten, heb ik die verbazing niet gezien.
De islamitische basisschool is beschermend. Maar ik vraag me ook af: ‘Komt het
alleen door de islamitische basisschool, of
is de stap naar de middelbare school altijd
groot?’ En eigenlijk is het ook wel positief,
die verbazing.
In welk opzicht vindt u het ook positief?
Ik kon zeggen: “Je komt uit een islamitisch gezin. Het is belangrijk dat wij het zo
en zo doen. Roken en verkering past daar
niet bij.” Aan de andere kant leerde ik haar
ook dat zij er niets mee te maken heeft.
Dat je iedereen met respect behandelt en
met iedereen samenwerkt. Dat is wel heel
belangrijk. Ik ging gesprekjes met haar
aan.“
Wat uw dochter heeft ervaren, is volgens
sommigen een nadeel van islamitische
scholen. Waarom hebt u zelf voor IBS
Noen gekozen?
“Ik werkte eerst op een openbare school
als onderwijsassistent. Toen ik mijn diploma had gehaald wilden ze me graag
houden. De leerlingenaantallen liepen
alleen terug. Ik kon mijn eigen groep krijgen, maar ze konden me niet betalen als
leerkracht. Ik dacht: “Ik wil toch wel het
geld verdienen waarvoor ik geleerd heb.”
Toen ben ik gaan zoeken en kwam ik bij
Ibn-I Sina terecht na een open sollicitatie.
Daarna ben ik naar Noen gegaan toen
deze school werd geopend.”
Wat voor reacties kreeg u?
“Mensen zeiden dat islamitische scholen
niet goed zijn, en een collega vroeg waarom ik deze stap zette. Ik wilde gewoon
ervaren hoe het is, of de verhalen kloppen.
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Toen ik binnenkwam, werd er meer vergaderd dan op de openbare school waar
ik werkte. Ik zag dezelfde professionaliteit
of misschien zelfs nog meer professionaliteit. Er werd zeer hard gewerkt. Maar ik
weet niet precies wat voor resultaten de
school behaalde. Ik was meer met mezelf
bezig, met het lesgeven. Nu heb ik er veel
meer zicht op. Ik ben bouwcoördinator en
werk ik al jaren in groep 8.”
Wat ziet u nu?
“Kijkend naar de Citoscores staan islamitische scholen bovenaan de lijst. We staan
afwisselend op de eerste en tweede plek,
samen met gereformeerde scholen. Wat
ik ook positief vind is dat wij onze leerlingen bewust opvoeden tot wereldburgers.
Burgerschap is heel belangrijk. Ik zie wel
dat begrijpend lezen een punt is waaraan
gewerkt moet worden. Het heeft er voor
een groot deel mee te maken dat Nederlands de tweede taal is; de periode van 0
tot 4 is heel belangrijk met taal. We zullen
nog harder moeten werken op school.”
U zei net iets over burgerschap. Wat
leren jullie de kinderen?
“We willen onze leerlingen opvoeden tot
wereldburgers die een goede bijdrage
leveren aan de maatschappij, met een
eigen identiteit. Kinderen leren dat het
belangrijk is om goed te zijn voor je medemens, dat je aan anderen moet denken.
Ook ben ik bijvoorbeeld met kinderen naar
een melkveehouderij geweest om te leren
hoe het leven van een boer is, en hoe een
melkveehouderij eruitziet. En we geven
seksuele voorlichting. Jongens en meisjes
zijn dan gescheiden. Eigenlijk alles komt
ter sprake in een veilige omgeving.”
Een melkveehouderij… Hoe vonden de
kinderen het?
“Ze vonden het heel leuk. Ze genoten als
stadsmensen van het lopen in een weiland in de modder. Ze mochten koeien en
kalfjes aaien. De boer en boerin zagen dit
ook en zeiden: ‘Wat een lieve kinderen.
Zo beleefd. En ze genieten zo.’ Een jongen zei zelfs tegen de boerin: ‘Dit is mijn
mooiste schooldag.’ Dan denk ik: ‘Yes,
dat hebben we ook weer bereikt.’”

Inspectie overweegt sancties tegen
Cheider na nieuwe tekortkomingen
Opnieuw heeft de Onderwijsinspectie zware tekortkomingen
geconstateerd bij de orthodox-joodse school Cheider in
Buitenveldert. De sociale veiligheid van de leerlingen is niet
geborgd en de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. De
Inspectie dreigt met sancties.

D

e Onderwijsinspectie houdt de
school Cheider extra in de gaten
sinds een zedenzaak in 2012. Een
leraar had ontucht gepleegd met
in elk geval één leerling. De school deed
niet direct aangifte, waardoor de leraar
naar Israël kon vertrekken. In 2016 werd
hij aan Nederland uitgeleverd.

Dat de sociale veiligheid onvoldoende is
geborgd, blijkt volgens de Inspectie uit
tekortkomingen in het onderwijsaanbod
van biologie, seksualiteit en seksuele
diversiteit. Hierdoor wordt de seksuele
weerbaarheid van leerlingen onvoldoende
bevorderd. Voor meisjes is geen vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

Harde conclusies

Gesprekken zijn gestaakt

Na een inspectie in 2018 waarschuwde
minister Arie Slob (Onderwijs) al dat Cheider werk moest maken van de sociale
veiligheid van leerlingen, anders zou een
deel van de bekostiging worden inhouden.
Cheider bestaat uit een basisschool met
75 leerlingen en een middelbare school
met 38 leerlingen. Het onderwijs is gestoeld op uit de Thora en de Talmoed
afkomstige regels.

Wethouder Marjolein Moorman herhaalt
haar oproep aan het bestuur, die ze ook
al in 2018 deed, om conclusies te trekken.
De gemeente heeft alle gesprekken over
huisvesting en samenwerkingen, stopgezet.

Van december 2019 tot februari dit jaar
deed de Inspectie opnieuw onderzoek
en de conclusies zijn keihard. De sociale
veiligheid van de leerlingen is nog altijd
onvoldoende geborgd. Het tempo waarin
het bestuur werkt aan de uitvoering van
de aanbevelingen is te laag. Het bestuur
vertoont tekortkomingen en het financieel
beheer schiet tekort. Omdat de veiligheid
onvoldoende is, is ook de onderwijskwaliteit van Cheider als geheel onvoldoende.
De Inspectie heeft negen herstel
opdrachten opgelegd. Als Cheider niet
binnen de gestelde termijnen hieraan
voldoet, zal het ministerie geen of minder
geld verstrekken aan de school. Daarnaast onderzoekt de Inspectie de mogelijkheden om financiële sancties op te
leggen. De laatste termijn verstrijkt op 1
september.

Bij het Cornelius Haga Lyceum speelt een
enigszins vergelijkbare kwestie. Ook daar
heeft Moorman het bestuur opgeroepen af
te treden, na onder meer kritische berichten over de kwaliteit van het onderwijs.
Ook toen volgde een juridische strijd over
uitbreiding van de school.
Het bestuur van Cheider vindt dat wel
degelijk voortvarend is gewerkt aan de
herstelopdrachten. Voor zover dat nog
niet is gebeurd, gaat Cheider hiermee
aan de slag. De fractie van Denk zal het
inspectierapport aan de orde stellen in de
gemeenteraad.

Lees ook:
 nderwijsinspectie dreigt Joodse
O
school Cheider met financiële straf
 ollege vindt uitspraken bestuurder
C
Cheider-school ‘onacceptabel’
 vdA wil aangifte bestuurder Cheider
P
vanwege 'discriminatie'
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VACATURES

BASISSCHOOL DE TULP
Hengelo
LEERKRACHT GROEP 5 (1,0
fte): Vacature IBS De Tulp
leerkracht groep 5.pdf

AGENDA
29 JULI

30 JULI

DAG VAN ARAFAT

EID AL ADHA

BASISSCHOOL MOZAÏEK
Oss
LEERKRACHT GROEP 1:
vacature groepsleerkracht
Mozaiek_groep 1.pdf
LEERKRACHT GROEP 2
(0,6 fte) :
vacature groepsleerkracht
Mozaiek_groep 2.pdf

CONCIËRGE (0,9 fte):
Vacature concierge Hidaya
2020.pdf
LEERKRACHTEN VOOR
MEERDERE GROEPEN:
Vacature voor meerdere
groepen Hidaya.pdf

Bekijk alle vacatures
Bekijk alleop:
vacatures op:

deisbo.nl/vacatures
deisbo.nl/vacatures

ANTWOORDEN ISLAM
QUIZ 1
C
D
C
A
C

BASISSCHOOL IBN-I SINA
Arnhem
DIRECTEUR (0,8 - 1,0 fte):
schoolleider Ibn-i Sina.pdf

BASISSCHOOL HIDAYA
Nijmegen
GYMLEERKRACHT (0,4 fte):
Vacature vakleerkracht
gym.pdf

LEERKRACHT GROEP 3
(1 fte): Vacature IBS El
Boukhari groep 030420.pdf

6.
7.
8.
9.
10.

SIMON HEEFT
DE VOLGENDE VACATURES:

BASISSCHOOL BILAL
Amersfoort
LEERKRACHT GROEP 5
(0,9 fte):
vacature Bilal groep 5 - 0,9
fte 2021.pdf

BASISSCHOOL EL BOUKHARI
LEERDAM
SCHOOLLEIDER
(0,8 fte):
Vacature El Boukhari
schoolleider 15052020.jpg

B
D
B
C
C

Kijk hier voor de volledige
vacaturetekst:
https://w w w.ru.nl/
werken-bij/vacature/
details-vacature/?recid=
1105692&doel=embed&ta
al=nl

Nieuwsgierig geworden
naar onze school en wil je
meer weten?
Neem dan contact op met
de directeur van de school:
Monique van den Branden,
m.branden@elfeth.nl

BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
Deventer
LEERKRACHT INSTROOMGROEP (0,9 fte):
Vacature Zonnebloem instroomgroep 2020.pdf

1.
2.
3.
4.
5.

Nijmegen
DOCENT VAKDIDACTIEK
GODSDIENST EN LEVENSBESCHOUWING
•
32 - 40 uur per week
•
Maximum salaris
bruto/maand: € 2.972,•
Faculteit der Filosofie,
Theologie en
Religiewetenschappen
•
Werk/denkniveau:
Universitair
•
Contractduur: 4 jaar
•
Reageer uiterlijk:
7 juni 2020

IBS EL FETH
Bergen op Zoom
ENKELE ENTHOUSIASTE
LEERKRACHTEN!
Zie hier de vacature:

COMMUNICATIE
EEN VERZOEK
Behalve de identiteit zullen wij ons de komende tijd ook gaan inzetten om de communicatie vanuit de ISBO naar de leden te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn. Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders.
Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
zaken die voor u van belang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.
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