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 IDENTITEIT

De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op 
islamitische grondslag en verleent verschillende 
diensten aan de schoolbesturen, waaronder juridische 
dienstver lening en dienstverlening op het gebied van 
de identi teit. Leden kunnen bij de ISBO een beroep 
doen op de invalpoule voor godsdienstleerkrachten. 
Daarnaast kunt u bij de ISBO terecht voor het ontwik-
kelen van educatief lesmateriaal dat past bij de islami-
tische identiteit van uw school.

Ik ben een moslim
Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werk-

boek is een echte aanrader voor elk 

moslimkind. Alle basisprincipes van de 

islam (de zes geloofspunten, identiteit 

van een moslim, dankbaarheid, gehoor-

zaamheid aan Allah, halal en haram, de 

vijf zuilen, de woedoe en de islamiti-

sche feesten) worden er op voor kinde-

ren aantrekkelijke wijze in besproken. 

Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en 

leuke opdrachten.

Kompas van mijn leven
In dit kleurrijke werkboek worden de zes 

zuilen van de Îmân en de vijf zuilen van de 

islam op een begrijpelijke manier behan-

deld. De methode bevat veel verhalen, il-

lustraties en opdrachten, waardoor de kin-

deren op een voor hen interessante wijze 

met deze thema’s kunnen kennismaken. 

De IK-toets
De IK-toets is een toets die ontworpen 

is als een evaluatie-instrument voor 

groep 8 en is gebaseerd op de verkregen 

kennis binnen de volgende domeinen: 

Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van 

de Qur’an en de belangrijkste Doe`a’s), 

Achlaaq, Verantwoordelijkheidsgevoel, 

Oemmah-besef, Respect en liefde voor 

ouderen en jongeren en het kunnen par-

ticiperen in de Nederlandse samenleving. 

Lang Leve islam
Deze prachtig geïllustreerde methode 

omvat twee lerarenhandleidingen met 

praatplaten en kopieerbladen: een voor 

de oudste peuters en de instroomgroep 

en een deel voor de (oudste) kleuters.  

Ieder deel omvat 20 lessen in verhaal- en 

spelvorm met betrekking tot de volgen-

de thema’s: De Profeet (v.z.m.h.), `Aqieda 

(Geloofsleer), Salaat (het gebed), Rama-

dan, Hadj (bedevaart), de islamitische ka-

lender, achlaaq (islamitisch gedrag)

Seksuele voorlichting
De eerste methode seksuele vorming 

die volledig vanuit islamitisch per-

spectief is opgesteld. Zij is gericht op 

de moslimjongeren in de Nederlandse 

samenleving en is voorzien van de sinds 

december 2012 verplichte kerndoelen 

seksuele diversiteit. 

Anas en Anis-
sa doen Doe`a
Dit prachtige, door kinderen van de Al 

Amana-school zelf geïllustreerde, doe-

aboekje leert de kinderen door middel 

van een leuk verhaaltje alle doea’s 

bij de dagelijkse dingen die we doen. 

Zo raken de kinderen spelenderwijze 

vertrouwd met de soennah van onze 

Profeet (v.z.m.h.).
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 ISBO Academie  

Assalamu Alaikum,
Om de deskundigheid van onze leer-

krachten, directies en bestuurders op 

peil te houden en te bevorderen zal de 

ISBO zeer binnenkort starten met de 

ISBO Academie. De ISBO Academie zal 

een aanbod van diverse cursussen en 

trainingen verzorgen die beter aansluit 

bij onze islamitische identiteit. Naast 

trainingen specifiek voor leerkrachten, 

directies en bestuurders zullen we ook 

een aanbod ontwikkelen voor andere 

geïnteresseerden in diverse islamiti-

sche thema’s. Op dit moment doen we 

al enkele cursussen zoals de cursus isla-

mitische opvoeding voor ouders en Isla-

mitische Pedagogiek voor leerkrachten 

en de cursus voor de MR. We denken er 

aan dit uit te breiden met cursussen door 

externen waar we als moslims en profes-

sionals veel van kunnen leren

Studiedagen en studiereizen

De ISBO Academie zal naast trainingen 

en cursussen ook scholen helpen bij 

het organiseren van de studiedagen en 

studiereizen. We hebben veel exper-

tise en het netwerk in huis om dit op 

een professionele manier te doen. En 

Alhamdulillah heeft het eerste school-

bestuur zich al aangediend om een 

studiereis voor hen te organiseren. We 

hopen natuurlijk op meer schoolbestu-

ren die hun studiedagen en studiereis 

via de ISBO laten organiseren.

Werving en Selectie

Ook zal de De ISBO Academie de scho-

len helpen bij het vinden van de juiste 

leerkrachten voor onze scholen. Het 

lerarentekort maakt dat we heel goed 

moeten zoeken om een geschikte leer-

kracht te vinden. Ook het vinden van 

zij-instromers is in de praktijk niet ge-

makkelijk. We zullen vanuit de ISBO 

werving en selectie-dienstverlening 

aanbieden en onze scholen helpen bij 

het vinden van de juiste mensen. Dit 

zullen we doen door gevraagd en on-

gevraagd een aanbod te doen van inte-

ressante kandidaten. De ISBO is volop 

bezig met vernieuwing en verdere pro-

fessionalisering van haar dienstver-

lening. Mocht u vragen hebben over 

wat de ISBO voor u nog kan 

betekenen of heeft u ande-

re suggesties voor de ISBO, 

aarzelt u dan niet 

om te mailen naar  

info@deisbo.nl .

Gökhan Çoban

Directeur ISBO

INHOUD

http://www.deisbo.nl 
mailto:info%40deisbo.nl?subject=
mailto:info@deisbo.nl


ADVERTORIAL

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.4 5www.deisbo.nl

DATUM: 29-1-2019 | DOOR ALMAS FRANKEN VAN STUDENTENVERENINGING IDEE

Wij hebben jullie hulp nodig: 

SPONSORLOOP

Assalamu ‘alaikum wa 
rahmatullahi wa barakatuh

De vrede, genade en 

zegening van Allah op u

Wij zijn studentenvereniging IDEE, en 

hebben een idee waarmee u met uw 

scholieren maatschappelijk betrok-

ken kunt zijn. Op een speelse manier 

willen wij bewustzijn creëren over het 

feit dat onderwijs volgen niet voor ie-

dereen vanzelfsprekend is.

SV IDEE is een studentenvereniging 

die zich inzet voor identiteitsverster-

king van de islamitische student. Ons 

doel is om wijsheden uit de Qur’an 

en sunnah in praktijk te brengen, om 

daarmee een actief verantwoordelijke 

rol te kunnen spelen in de maatschap-

pij. Dit hopen wij met behulp van onze 

commissies te realiseren.

Commissie Sadaqaat initieert een 

duurzaam project in Egypte. Het pro-

ject financiert een basisschool in de 

sloppenwijk ‘Batn el-Baqar’ in Caïro. 

Gezinnen binnen deze sloppenwijk 

zijn niet in staat om hun kinderen van 

onderwijs te voorzien. Door middel 

van dit project willen wij de kinderen 

de kans geven om onderwijs te volgen. 

Deze kinderen gaan niet alleen een 

rijkere toekomst tegemoet, maar zul-

len ook in staat zijn hun omgeving te 

veranderen. Zoals Nelson Mandela zei:

Education is the most powerful we-

apon which you can use to change the 

world.

Wij zouden graag uw scholieren bij dit 

mooie project willen betrekken. Dit 

willen wij via een sponsorloop doen. 

Wij hebben een plan van uitvoering 

en zijn bereid om bij interesse deze 

aan u te presenteren, het enige wat u 

als school hoeft te doen is aanmelden. 

Aanmelden kan via: info@svidee.nl.

In de volgende editie zullen we meer 

uitlichten wat ons plan is. Mocht u vra-

gen hebben, dan kunt u ons in de tus-

sentijd gerust via mail benaderen.

Met een vredige groet,

Almas Franken

Commissielid SV IDEE

Education is the most 
powerful weapon 

which you can use to 
change the world.

mailto:info@svidee.nl
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ISBO wandelt mee met de Groene Moslims!

O
p 9 januari jongstleden 

trokken enkele leden 

van het ISBO team, onze 

directeur Gökhan Çoban, 

collega Tugba Bugur en ikzelf, de 

stoute (wandel-)schoenen aan voor 

de eerste wandeling van het jaar van 

de Groene Moslims. Dit alles in het 

kader van het zorgen voor een goede 

balans tussen geestelijke, fysieke en 

spirituele activiteit, een leuk team-

buildingsprogramma naast de dage-

lijkse inspanningen op het werk, maar 

ook om in een ontspannen sfeer te 

netwerken met een 50 tal leuke, lie-

ve en interessante mensen die samen 

met ons de 15 km lange wandeltocht 

van Santpoort naar Zandvoort maak-

ten. 

De tocht ging voor de helft door de 

Kennemerduinen en voor de andere 

helft over het strand. Onderweg maak-

ten we een stop bij Parnassia om even 

bij te tanken en het gebed te verrich-

ten.

Hoewel we als ongeoefende wande-

laars vooraf een beetje opzagen tegen 

de lengte van de tocht, was het met 

volle teugen genieten van de prachti-

ge schepping van Allah en hadden we 

onderweg zulke leuke gesprekken, dat 

we nauwelijks iets van vermoeidheid 

gemerkt hebben.

Groene Moslims organiseert maande-

lijks deze wandelingen door het hele 

land. U kunt ze volgen via de facebook-

pagina 

 https://www.facebook.com/

search/top/?q=groene%20

moslims&epa=SEARCH_BOX

Om van de wandelingen op de hoogte 

te blijven kunt u zich inschrijven bij de 

facebookgroep:

 https://www.facebook.com/

groups/1052774694800116/

Daar kunt u alle routes van tevoren 

bekijken en worden achteraf de foto’s 

gedeeld.

De ISBO heeft de intentie om van nu 

af aan iedere maand mee te wandelen, 

in sha Allah. We hopen dat veel van 

onze leden zullen aansluiten, zodat 

we onderweg op informele manier de 

familiebanden kunnen versterken en 

samen aan onze gezondheid kunnen 

werken en van de omgeving zullen 

genieten, hopende daarmee een goed 

voorbeeld te creëren voor het perso-

neel, de ouders en de leerlingen van 

onze scholen!

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit ISBO

 

DATUM: 29-1-2019 | DOOR ASMA CLAASSEN
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Met het Hiba doeboek wordt 
iedere dag opnieuw een feest! 

Ken jij het Hiba doeboek al?

Jullie hebben in de afgelopen nieuwsbrieven al 
kennis kunnen maken met het Hiba Doeboek. Bij 
dit nummer van onze nieuwsbrief sturen wij een 
exclusief inkijkexemplaar van het Hiba Doeboek mee. 
Stichting Hiba en Habib heeft speciaal voor de ISBO 
een leuke actie in petto. Vanaf een bestelling van 
50 Hiba Doeboeken krijg je een Eid-kaart per boek 
cadeau. Bestellen kan via de webshop van ISBO. 

Islam beleven met liefde en plezier!

Het Hiba doeboek is een prachtig vrijetijdsboek, ontwikkeld 

voor moslimmeiden tussen de 7 en 12 jaar. Moslimmeiden 

worden hierdoor gestimuleerd hun eigen identiteit vorm te 

geven, hun creativiteit te ontplooien en hiermee liefde voor 

hun geloof en cultuur te ontwikkelen. Door het gigantische 

en diverse aanbod aan materiaal, dat binnen de normen en 

waarden van de Islam is vormgegeven, is het boek maar 

liefst 136 pagina’s dik!

Het Hiba doeboek is een perfect geschenk.

Het Hiba doeboek kan gegeven worden op elk moment 

van het jaar. Dit funboek is een uniek kinderboekenweek-

geschenk, ramadan-, eid-, vakantie-, of rapportcadeau. 

Daarnaast is het Hiba doeboek tijdloos en kan dus elk jaar 

opnieuw aan dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld groep 7) ge-

geven worden. Het Hiba doeboek is vanaf heden verkrijg-

baar bij ISBO. Is het Hiba doeboek nou echt iets voor jullie 

school, organisatie of misschien wel voor uw eigen dochter 

of familielid? 

Neem dan contact op met

  a.claassen@deisbo.nl 

of via het info-adres:

  info@deisbo.nl

 Nu bij de ISBO 
verkrijgbaar  
voor slechts

 €14,95!

DEZE ACTIE IS GELDIG T/M EID EL FITR 2019

Eid 
Mubarak
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Ministerie akkoord met  
islamitische school Roermond

Het ministerie van Onderwijs is akkoord met de vestiging van een 
islamitische school in Roermond per 1 augustus 2019. Vlak voor de 
jaarwisseling heeft de minister het scholenplan 2019-2022 van de 
gemeente Roermond, waarin de school is opgenomen, goedgekeurd.

 D
e eerstvolgende stap voor de stichting Stich-

ting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland 

(IEZO) is nu om met de gemeente Roermond 

in gesprek te gaan over huisvesting voor de 

school. Daarnaast kan worden gestart met de werving van 

personeel, laat Matthijs Vermaas namens de stichting we-

ten.

Eerdere beslissing

De opname van de islamitische school in het scholenplan 

had wat voeten in de aarde. In eerste instantie wees het 

college van burgemeester en wethouders in Roermond de 

aanvraag af, maar moest daar later op terugkomen omdat de 

stichting toch aan alle voorwaarden voor de aanvraag had 

voldaan.

Volgens het ministerie is door IEZO voldoende aangetoond 

dat de islamitische school in Roermond binnen vijf jaar, en 

vervolgens ook in de vijftien jaar daarna, bezocht zal wor-

den door het wettelijk vereiste minimum aantal van 213 

leerlingen.

Venlo

De stichting IEZO, gevestigd in Eindhoven, is ook de koepel 

waar islamitische basisschool Al Andalous in Venlo onder 

valt. De verwachting is dat een groot gedeelte van de Roer-

mondse leerlingen die nu in Venlo naar school gaan, uitein-

delijk overgaan naar de school in Roermond.

De gemeente Roermond laat weten in overleg te gaan met 

het onderwijsveld over de huisvesting van de school.
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Kinderen van Windroos in Deventer in actie tegen sluiting van hun basisschool

IBS de Zonnebloem heeft haar 
bestaansrecht echter bewezen!

 D
e kinderen van basisschool de Windroos in de 

Voorstad zijn boos. En hun ouders zo mogelijk 

nog bozer. Hun school moet sluiten en dat valt 

ze rauw op het dak. Groep 7/8 is gelijk aan het 

regelen gegaan. Dezelfde middag als dat het nieuws be-

kend werd, gingen ze al langs de deuren: handtekeningen 

ophalen. De Deventer kinderen willen er alles aan doen 

om er voor te zorgen dat hun school openblijft.

De Windroos heeft nog maar 82 kinderen. Te weinig om 

open te blijven. Maar de leerlingen denken daar anders 

over. Ze hebben juist alle ruimte die ze graag willen, een 

fantastisch schoolplein en een school op kruipafstand van 

huis. ,,Nu moet ik dertig seconden lopen’’, schat Callucci. 

,,Dat red je straks niet.’’ Hij spreekt niet voor zichzelf. Hij zit 

in groep 8. Maar zijn broertje en zusje en de meeste andere 

kinderen moeten op zoek naar een andere plek.

Niet dat ze dat al accepteren. ,,Zolang het niet zo is...’’, zegt 

Aris. Ze weigert er aan te denken dat het al een voldongen 

feit is. En uitspreken doet ze al zeker niet. ,,We hebben zo’n 

fijne school. En een leerlingenraad. Dat heeft volgens mij 

geen enkele andere school.’’ Dus geen haar op haar hoofd 

die er al aan wil denken, wat dan. Dus toen het nieuws door-

drong bij de hoogste groepen van de school, ging het gelijk 

los in de klasse-app-groep.

Huilpoppetjes

Groep 7/8 bestaat uit 26 kinderen. Samen zitten ze in een 

app-groep. Dus daar werd deze week druk op ge-appt. ,,Ie-

dereen stuurde huilpoppetjes. Onze ouders hadden een 

brief gekregen.’’ Wesley zag de meesters praten, en Andy 

hoorde zijn moeder praten. De kinderen wisten snel genoeg 

hoe de vlag erbij hing. Meteen dezelfde middag gingen ze de 

straat op, zonder dat daar volwassenen aan te pas kwamen. 

Handtekeningen verzamelen. Aris laat ze zien. Ze haal-

de ze in de wijk op, maar ook in de kleuterklas.

,,De kleuters hebben nog geen echte handtekening’’, blikt ze 

naar de omgetrokken handjes met namen erin. ,,Ik was gelijk 

echt heel verdrietig‘’, vult Elina aan.

De ouders en de kinderen van basisschool de Windroos zijn 

niet blij: hun school moet sluiten omdat er te weinig kinde-

ren op school zijn.

De ouders en de kinderen van basisschool de Windroos zijn 

niet blij: hun school moet sluiten omdat er te weinig kinde-

ren op school zijn.

Jerico zit in groep acht. Maar zijn moeder is vandaag al voor 

zijn jongere zusje Charell aan het informeren bij Het Palet, 

de school aan het Spijkerpad. ,,Drie jaar geleden zeiden 

de mensen van de school dat hij nooit zou sluiten’’, vertelt 

hij. Zijn moeder Annelies Olde Hanhof vult bij het hek na 

schooltijd aan: ,,Stel je voor dat de scholen in de buurt snel 

vol zitten. Dan zitten we helemaal. Dus inderdaad, vandaag 

zijn we al aan het kijken.’’

De kinderen kunnen allemaal naar de andere locatie van de 

Windroos in de binnenstad. Maar in groep 7/8 is de animo 

daarvoor niet groot. En ook de ouders die hun kinderen op-

halen staan daar niet om te springen. Je kind met de auto 

kunnen wegbrengen is ook fijn, en de binnenstad is lastiger 

bereikbaar. Het Palet, de Kleine Planeet en de Rivierenwijk-

school zijn opties, volgens de ouders die hun kinderen op-

halen.

Lees verder

  https://www.destentor.nl/deventer/kinderen-van-

windroos-in-deventer-in-actie-br-tegen-sluiting-

van-hun-basisschool~a01ae28f

�https://www.destentor.nl/deventer/kinderen-van-windroos-in-deventer-in-actie-br-tegen-sluiting-van-hun-basisschool~a01ae28f
�https://www.destentor.nl/deventer/kinderen-van-windroos-in-deventer-in-actie-br-tegen-sluiting-van-hun-basisschool~a01ae28f
�https://www.destentor.nl/deventer/kinderen-van-windroos-in-deventer-in-actie-br-tegen-sluiting-van-hun-basisschool~a01ae28f
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DATUM: 23 JANUARI 2019 | BRON: SIMONSCHOLEN 

Burgemeester op bezoek 
bij IBS Nour in Den Bosch

Vandaag kwam de Burgemeester van Den Bosch 
voorlezen uit het boek een huis voor Harry. 
Alle kleuters hebben hiervan kunnen genieten. 
Daarna mochten ze nog wat vragen stellen. 

Tot de volgende keer Burgemeester! 
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DATUM: 13 JANUARI 2019 | BRON: BNDESTEM | MARIËTTE DEN ENGELSE

Brabantse Wal-gemeenten: 
‘Laat scholen zelf huisvesting regelen’

BERGEN OP ZOOM - De Brabantse Wal-gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Woensdrecht willen de verantwoordelijkheid voor 
onderwijshuisvesting van basisscholen en speciaal onderwijs neerleggen 
bij de schoolbesturen. Nu is dat nog een plicht van de gemeenten.

Bij het voortgezet onderwijs is die 

zorgplicht al overgedragen aan de 

schoolbesturen. Voor het basis- en 

speciaal onderwijs zijn de gemeenten 

een project gestart samen met de di-

verse schoolbesturen. De Brabantse 

Wal gemeenten werken samen omdat 

de schoolbesturen vaak in meerdere 

gemeenten scholen hebben.

Een van de doelen is dat efficiënter 

wordt omgegaan met de beschikbare 

ruimte. Nu kunnen scholen als ze aan 

bepaalde voorwaarden voldoen aan-

kloppen bij de gemeente en nieuw-

bouw claimen of extra klaslokalen. 

Zo krijgt de Bergse basisschool De 

Borghoek komend jaar een permanent 

lokaal erbij en de islamitische basis-

school El Feth krijgt twee tijdelijke 

lokalen extra. ,,We moeten die aan-

vragen goedkeuren omdat de scholen 

aan alle eisen voldoen. Maar elders in 

de gemeente staan wellicht leslokalen 

leeg”, zegt wethouder Barry Jacobs 

van de gemeente Bergen op Zoom. ,,We 

moeten de voorwaarden aanpassen.”

De afgelopen periode zijn alle school-

gebouwen geïnventariseerd en zijn 

leerlingenprognoses vastgesteld. ,,Zo 

hebben we nu globaal een beeld wat er 

de komende vijftig jaar minimaal nodig 

is voor onderwijshuisvesting en wat 

dat kost”, zegt Jacobs. Daarnaast wordt 

veel gepraat met de schoolbesturen. 

,,We willen weten wat hun toekomst-

plannen zijn”, verduidelijktJacobs. 

,,Als bijvoorbeeld twee scholen in één 

pand zitten, is het fijn als ze samen een 

bibliotheek kunnen delen.”

Scholen moeten als het aan de wet-

houder ligt ook een belangrijke wijk-

functie krijgen. ,,Zo willen we graag 

kindercentra bij de scholen waar op-

vang is voor kinderen van 0 tot en met 

12 jaar.”

Verder is het de bedoeling dat de 

kwaliteit van de schoolgebouwen om-

hoog gaat. Scholen moeten duurzaam 

worden, dat wil zeggen bijna energie 

neutraal. Bij nieuwbouw moet gasloos 

gebouwd worden. Wat daarvoor nodig 

is en wat dat kost hoopt de gemeente 

eind april in beeld te hebben. De ko-

mende maanden wordt daar onderzoek 

naar gedaan.

Op 7 februari wordt de gemeenteraad 

bijgepraat over de veranderingen die 

de gemeente wil doorvoeren op het 

gebied van onderwijshuisvesting.
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Nationale staking in basis-, middelbaar 
en hoger onderwijs op 15 maart

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en 
Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. 
Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking.

 V
olgens AOb-voorzitter Lies-

beth Verheggen is “de sta-

kingsbereidheid onder de 

leden hoog”. In een inter-

view met de Volkskrant vertelt ze over 

de problemen in het onderwijs. “De 

werkdruk is in alle sectoren te hoog. 

Op basis- en middelbare scholen en in 

het mbo zie je de lerarentekorten op-

lopen.”

De AOb is met ongeveer 84.000 leden 

de grootste onderwijsbond. De bond 

wil dat het kabinet dit jaar bijna 3 mil-

jard euro vrijmaakt voor onderwijs. Dat 

bedrag moet in de jaren die volgen op-

lopen.

FNV Onderwijs en Onderzoek verte-

genwoordigt samen met de AOb alle 

sectoren in het onderwijs. Als de actie 

in maart doorgaat, wordt het de eerste 

keer dat het hele onderwijs in Neder-

land gezamenlijk staakt. De afgelopen 

twee jaar werd er meerdere keren ge-

staakt in het basisonderwijs op initi-

atief van de lerarenactiegroep PO in 

Actie, die nog steeds verlaging van de 

werkdruk en een hoger salaris eist.

Vakbond CNV Onderwijs doet 

niet mee aan staking

Vakbond CNV Onderwijs doet 

niet mee aan de staking, meldt 

de Volkskrant. De vakbond is met 

50.000 leden de op een na grootste 

onderwijsbond in Nederland. “Ik 

vind dit geen goed moment”, zegt 

voorzitter Loek Schueler in de krant.

“Momenteel zit ik midden in de onder-

handelingen om meer geld te krijgen 

voor schoolleiders, leraren en conciër-

ges in het primair onderwijs. Daarvan 

wil ik eerst de uitslag graag even af-

wachten”, aldus Schueler.

Het ministerie van Onderwijs wil nog 

niet reageren op de aangekondigde 

staking, aldus de Volkskrant. 

Een woordvoerder onderstreept nog 

wel de extra investeringen die het ka-

binet al uittrekt voor het onderwijs.

“Het onderwijs is de sector die er deze 

kabinetsperiode het meest bij krijgt. 

Voor dit jaar gaat het om een bedrag 

van 831 miljoen. Het merendeel daar-

van werd vrijgemaakt naar aanleiding 

van de eerdere stakingen in het basis-

onderwijs”, aldus de woordvoerder.
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Steeds meer Islamitische Basisscholen werken samen met  TinyEYE Online 
Logopedie.

ONLINE LOGOPEDIE BIJ DE 
ISLAMITISCHE BASISSCHOLEN

Het bestuur van de ISBO heeft vorig jaar een presentatie gekregen van de directie van 
TinEYE Online Logopedie, die zowel op school als vanuit de vertrouwde thuisomgeving 
behandelingen aanbieden. Als bestuur hebben wij positief advies gegeven aan de scholen 
omdat het naast bestaande contracten online logopedie best samen mogelijk is.

 E
r zijn al scholen die al gestart zijn met een pilot en 

de resultaten zijn wel positief. Logopedisten heb-

ben ervaring met tweetaligheid en taalachterstand.  

Organisatie had ervaring met scholen.

TinyEYE is een online oplossing waardoor kinderen en vol-

wassenen in hun eigen omgeving logopedie live ontvangen, 

en daarnaast zelf onbeperkt kunnen oefenen met games in 

hun eigen, op maat gemaakte, online oefenruimte.

TinyEYE levert online logopedie aan kinderen en volwasse-

nen in Nederland en ook in het buitenland.

Logopedie online gaat eigenlijk net zo als logopedie in een 

logopediepraktijk. Cliënten zien de logopedist in beeld en 

cliënt en logopedist kunnen met elkaar praten. De logope-

dist oefent via deze verbinding spraak en taal met digitale 

games die interactief gespeeld worden met de cliënt. Dos-

siers worden real-time vastgelegd en bijgewerkt.

De methodiek van TinyEYE is wetenschappelijk aangetoond 

effectief en efficiënt. Door het online werken kan iedere 

cliënt bereikt worden ongeacht waar die zich bevindt.

TinyEYE op school

Bij schoolgaande kinderen kunnen zich allerlei problemen 

voordoen op het gebied van communicatie. Sommige kinde-

ren hebben moeite met de uitspraak van klanken en woor-

den, hebben een taalachterstand of –stoornis, stotteren of 

hebben last van hun stem. Al deze problemen kunnen van 

grote invloed zijn op de schoolprestaties en het zelfver-

trouwen van het kind. Een logopedist kan hulp en onder-

steuning aan deze kinderen bieden, door middel van een 

logopedisch behandeltraject.

TinyEYE biedt scholen online logopedie aan. Op deze ma-

nier kunnen kinderen op school, onder begeleiding van 

een speciaal hiervoor opgeleide e-assistent logopedie ont-

vangen. De therapieduur per sessie is kort en flexibel in te 

plannen. De logopedist onderhoudt nauw contact met de 

ouders en de leerkracht van het kind.

Wij hebben ervaring met meertaligheid en kunnen de logo-

pedie in diverse talen waaronder in het Turks geven.

Apps

Voor kinderen met een taalachterstand bieden we ook 

spraak en taal Apps op maat. Kinderen kunnen zelfstandig 

werken met de App in hun eigen beveiligde digitale omge-

ving. De kracht van de TinyEYE Apps zijn de taalgames en 

de ondersteunende videoboodschappen van de logopedist.
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Hoe werkt het?

U ontvangt een persoonlijke inlogcode en u en uw kind log-

gen in op de software. U ontmoet de logopedist in een live 

audio/video verbinding met een reeks aan games, aange-

past aan het niveau en de behoefte van uw kind. Uw kind 

speelt samen met de logopedist games terwijl ze aan de 

spraak-taalontwikkeling werken. Na elke sessie van 15 tot 

20 minuten geeft de logopedist uw kind huiswerk in zijn of 

haar digitale rugzak. Met de online huiswerkmodule kunnen 

u en uw kind thuis oefenen op een speelse en leuke manier. 

In de rugzak zitten op maat gemaakte games voor uw kind 

om te oefenen. Bij deze oefeningen vindt u geschreven in-

structies en videoboodschappen van de logopedist. Uw log-

opedist is 24/7 beschikbaar! De sessienotities van de thera-

pie worden beschikbaar voor u gesteld na iedere sessie. Zo 

bent u altijd op de hoogte van de voortgang van de therapie 

van uw kind. 

Veilig online

Alle TinyEYE sessies zijn beveiligd. U hebt uw eigen wacht-

woord die u toegang geeft tot de software en de huis-

werkrugzak. Alle TinyEYE logopedisten zijn kwaliteits-

geregistreerde paramedici en werken volgens de laatste 

standaarden.

 

Oefenen met games

Logopedisten die werken met TinyEYE maken logopedie 

leuker en completer doordat ze elke oefensessie gebruik 

kunnen maken van de ruim 200 interactieve oefengames 

die in TinyEYE zitten. De logopedist kiest games uit die pas-

sen bij de leeftijd en de belevingswereld van het kind en 

samen oefenen ze spelenderwijs.

 Vergoedingen

Online logopedie wordt gewoon vergoed door uw zorgver-

zekeraar. Er zijn geen bijkomende kosten voor de ouders of 

de school.

CONTACT

 info@deisbo.nl

033-457 1001

TinyEYE

 info@tinyeye.eu

0850-656 189

 www.tinyeye.eu

mailto:info@deisbo.nl
mailto:info@tinyeye.eu
http://www.tinyeye.eu
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Basisscholen zien tekort aan 
leraren groter worden

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar nijpender. 
Het aantal vacatures blijft oplopen en scholen laten weten dat het 
alsmaar moeilijker wordt om goede mensen te vinden.

V oor zo’n 20 procent van de va-

catures die in het schooljaar 

2017/2018 openstonden, was 

na drie maanden nog niemand gevon-

den, schrijft minister Arie Slob (Ba-

sis- en Voortgezet Onderwijs) in een 

woensdag verschenen brief aan de 

Tweede Kamer. Een jaar eerder was dat 

aandeel nog 13 procent.

Voor maar liefst 70 procent van de 

openstaande functies solliciteerden 

minder dan vijf mensen. In het voor-

gaande schooljaar lag dat percentage 

op 43 procent.

Het aandeel tijdelijke krachten in het 

onderwijs, zoals uitzendkrachten of 

payrollers, is gestegen. In 2012 ging 

nog 2 procent van alle personeelskos-

ten naar mensen die niet in loondienst 

zijn. In 2017 was dat aandeel verdub-

beld naar 4 procent. Of dit alleen le-

raren of ook andere functies betreft, 

weet Slob niet. 

Kwart van leraren gaat  

komende jaren met pensioen

Leraren op basisscholen zijn relatief 

oud. Ongeveer een kwart is 55 jaar of 

ouder. Zij zullen de komende jaren met 

pensioen gaan.

Een andere reden voor het aanhou-

dend tekort is dat minder mensen de 

afgelopen jaren de pabo-opleiding 

hebben afgerond. De verwachting is 

wel dat dit de komende jaren gaat ver-

anderen. In het huidige studiejaar zijn 

er 10 procent meer studenten dan een 

jaar eerder.

Pabostudenten hebben daarnaast een 

grotere kans om snel werk te vinden na 

het behalen van hun diploma. In 2017 

vond 88 procent van de afgestudeer-

den binnen zes maanden werk. In 2013 

ging het nog om 83 procent.
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Rotterdam zet in op kansengelijkheid

De gemeente Rotterdam trekt de komende jaren bijna een half miljard euro uit voor 
kansengelijkheid. ‘De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen 
te geven. Daarom is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het 
Rotterdamse onderwijsbeleid’, zegt onderwijswethouder Said Kasmi (D66).

Rotterdam zet onder andere in op 

burgerschapsonderwijs, omdat dit bij-

draagt aan de kennis over democratie, 

de vorming van waarden en normen 

en integratie. ‘Ingewikkelde thema’s 

moeten in elke klas kunnen worden 

besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld 

over kennis van democratie, respect 

voor de mening van iemand anders 

of spanningen in de samenleving’, zo 

staat op de website van de gemeente.

Andere punten die de gemeente Rot-

terdam belangrijk vindt, zijn een bete-

re overgang van de ene naar de andere 

schoolsoort, een sterk, gevarieerd en 

aantrekkelijk aanbod aan scholen in de 

buurt, de aanpak van het lerarentekort 

en het verkleinen van de kwaliteitsver-

schillen tussen scholen.

DATUM: 29 JANUARI 2019 | BRON: NRC.NL | FOTO: KEES SCHERER / HOLLANDSE HOOGTE

Geweld in de klas

Een agressieve docent verliest altijd

Onderwijsassistent Gerrit Keeman pakte een zeer vervelende leerling 
bij zijn nekvel en zit nu thuis. Hoe ver mag een leraar gaan?

 De pechvogel is een pop in de 

vorm van een vogel, gevuld 

met zaagsel. Als een leerling 

zich misdroeg, wierp de leerkracht 

hem het beest toe. De leerling moest 

de pechvogel terugbrengen en kreeg 

in ruil daarvoor een klap op de hand 

met een plat stuk hout.

Dat was traditie, tot ergens in de ne-

gentiende eeuw. In 1820 werden de 

regels strenger: Nederland was een 

van de eerste landen die lijfstraffen 

op school verbood. „Maar een corrige-

rende tik werd tot ver in de twintigste 

eeuw nog vrij normaal gevonden”, zegt 

oud-leerkracht Wouter Prins (63), die 

nu voor vakvereniging CNV Onderwijs 

cursussen geeft over agressie in het 

onderwijs .

Tegenwoordig is er op veel scholen een 

streng beleid: fysiek contact is in geen 

enkele vorm toegestaan, tenzij het be-

doeld is om escalatie te voorkomen, 

bijvoorbeeld bij vechtende scholieren. 

„Niet alle docenten zijn het daar mee 

eens”, zegt Prins.

 Lees verder op pagina 16
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Halverwege januari ging het mis in 

de klas van onderwijsassistent Gerrit 

Keeman. Het was rumoerig in het tech-

nieklokaal van het Kennemer College in 

Heemskerk. Leerlingen pakten hun mo-

bieltjes erbij. Op die beelden is een ijs-

berende jongen te zien met een kruk in 

zijn handen, even later gooit hij de kruk 

naar de onderwijsassistent. Keeman 

pakt de jongen bij zijn shirt en bege-

leidt hem het lokaal uit, zo lijkt het. Dan 

grijpt hij in de nek van de leerling. Die 

worstelt zich los. De onderwijsassis-

tent verheft zijn stem: „Wat had jij over 

mijn moeder te vertellen jongen.” Even 

later: „Opzouten, nu.”

Dumpert

Het filmpje belandt op Dumpert en 

wordt meer dan 600.000 keer beke-

ken, waardoor de Stichting Voortge-

zet Onderwijs Kennemerland zich 

genoodzaakt voelt om een verklaring 

op haar website te publiceren. „Het 

handelen tijdens het incident past niet 

bij het professioneel handelen dat wij 

voorstaan, en dat geldt eveneens voor 

het gedrag van de leerlingen.” Volgens 

de school is in overleg besloten dat de 

onderwijsassistent „vrijgesteld wordt 

van werk” tot zijn pensioen, dat op 1 

februari begint. „Om afstand te kun-

nen nemen en de rust terug te bren-

gen in de klas.” Keeman reageert in 

verschillende media afkeurend op die 

beslissing: „De leerlingen hebben ge-

wonnen.”

Via een inzamelingsactie, begonnen 

door iemand die zijn medeleven wil 

uiten, is inmiddels bijna 5.000 euro 

opgehaald om Keeman een weekeind-

trip te laten maken. „Waar is het beleid 

op school? Gaan de aso’s het winnen?”, 

staat in de begeleidende tekst. Een 

handtekeningenactie is 7.000 keer on-

dertekend door mensen die vinden dat 

Keeman juist heeft gehandeld.

Het gebeurt één tot twee keer per 

maand dat CNV Onderwijs wordt inge-

schakeld voor juridische bijstand door 

leden die vanwege een „corrigerende 

tik” worden geschorst, zegt Prins van 

vakbond CNV Onderwijs.

Volgens Prins neemt dit soort zaken toe. 

Dat komt volgens hem door de afname 

van respect voor autoriteit. „Als een le-

rares vroeger werd uitgescholden voor 

kankerhoer stortte de school in. Nu is 

dat vrij normaal. We raken murw.” Bo-

vendien, zegt hij, staan de ouders eer-

der op de stoep na zo’n gebeurtenis. 

„Dan wijzen ze meteen met de vinger 

naar ons, in plaats van naar hun kind.”

Rechter

Als zo’n zaak vervolgens voor de rech-

ter komt, wordt de leerkracht vaak vrij-

gesproken. Bijvoorbeeld de adjunct di-

recteur van het Anna van Rijn College 

in Nieuwegein, die in 2011 een leerling 

bij zijn nek naar buiten begeleidde en 

werd gearresteerd. Dat had nooit mo-

gen gebeuren”, verklaarde het OM.

Leerkrachten voelen zich steeds onvei-

liger in de klas, blijkt uit de jaarlijkse 

peiling van het ministerie van Onder-

wijs. In 2010 voelde 94 procent van de 

docenten zich nog veilig. Zes jaar later 

was dat teruggelopen tot 88 procent.

De gevolgen van een schorsing na een 

fysieke aanvaring met een leerling 

zijn vaak hetzelfde, 

zegt Prins. Omdat de school het sig-

naal heeft afgegeven dat de leerkracht 

fout heeft gehandeld, ontstaat er een 

„gezagsprobleem”. „De leraar is vaak 

zo beschadigd is dat hij niet meer kan 

terugkeren naar school. De leraar staat 

in zijn uppie.” En, zegt Prins, de leer-

lingen hebben geleerd dat hun actie 

effect heeft.

Het gaat vaak mis op het moment dat 

een leerling de klas uit wordt gestuurd 

maar weigert te vertrekken. „Dan heb 

je een impasse bereikt”, zegt Prins. De 

leraar is eerder geneigd om fysieke 

dwang te gebruiken. „Het is een oud 

probleem, waarom bedenken we er 

niets op”, vraagt Prins zich af. Hij vindt 

dat er duidelijke afspraken gemaakt 

moeten worden over welk gedrag van 

leerlingen tolerabel is. „Als zo’n kind 

aan het rellen is en niet de klas uitgaat, 

moet duidelijk zijn dat hij door dat ge-

drag bijvoorbeeld drie dagen kan wor-

den geschorst.”

De leerling die in Heemskerk de klas 

uit werd gestuurd is de dag na het in-

cident weer naar school gegaan. De 

leerlingen die de gebeurtenis filmden 

zijn wel even weggestuurd: over fil-

men zijn kennelijk duidelijke regels. 

„Hoe het ook afloopt, de leerkracht is 

beschadigd.”

Een agressieve docent verliest altijd
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Verplichte lerarenregister  
in ijskast

 In juni 2018 heeft minister Slob be-

sloten om de volgorde en het tempo 

van implementatie van het leraren-

register aan te passen. In essentie was 

er onvoldoende draagvlak voor het 

register en werd een pas op de plaats 

gemaakt. In hun recente Kamerbrief 

over het lerarenbeleid kondigen de be-

windslieden van OCW nu aan in de hui-

dige kabinetsperiode geen werk meer 

te maken van een verplicht register. De 

ministers laten de Wet Beroep leraar 

en het lerarenregister echter niet los. 

Schoolbesturen wordt een keuze ge-

boden in het voldoen aan wettelijke 

verplichtingen rond de professionele 

ontwikkeling van leraren.

In het Regeerakkoord is afgesproken 

dat een lerarenregister alleen succes-

vol kan zijn als dit ‘van, voor en door 

alle leraren’ is. In hun brief aan de 

Tweede Kamer constateren de minis-

ters dat een breed gedragen beroeps-

groep-organisatie van leraren op korte 

termijn niet van de grond zal komen. 

Daarom wordt deze kabinetsperiode 

geen werk meer gemaakt van een ver-

plicht register en de (her)registratie. 

Om de professionele ontwikkeling van 

leraren wel beter te verankeren willen 

de ministers strategisch personeels-

beleid en professionaliteit als deug-

delijkheidseisen opnemen in de wet, 

zodat de Inspectie van het Onderwijs 

hierop toezicht kan gaan houden bij 

besturen.

De VO-raad ziet kansen in de richting 

die de ministers inslaan voor strate-

gisch personeelsbeleid (HRM). Veel 

zal echter afhangen van de uitwerking 

van de twee voorgestelde deugdelijk-

heidseisen. De VO-raad denkt op dit 

vlak graag verder mee.

Keuze

Het in de ijskast zetten van het lera-

renregister betekent voor de ministers 

overigens dat noch de Wet Beroep le-

raar noch de opdracht aan schoolbe-

sturen van tafel is. Besturen die de 

gegevens hebben aangeleverd en hun 

leraren actief zullen stimuleren om 

gebruik te maken van het portfoliotool 

(van het register) hoeven niet apart 

nog de bekwaamheidsdossiers van hun 

leraren bij te houden. Schoolbesturen 

hebben daarmee een (gedwongen) 

keuze uit twee wettelijke mogelijk-

heden: 1) of zij houden de bekwaam-

heidsdossiers voor hun leraren actief 

bij, óf 2) zij leveren de gegevens aan 

bij het lerarenregister én stimuleren 

de leraren om het portfolio in te vul-

len.

Beroepsgroepvorming

De VO-raad onderschrijft de behoefte 

aan en vorming van een stevige be-

roepsorganisatie van leraren met een 

breed draagvlak onder de beroeps-

groep. De beslissing van de ministers 

om de Onderwijscoöperatie los te laten 

en beroepsgroepvorming eigenstandig 

‘van onderop’ te laten plaatsvinden, 

brengt echter het niet ondenkbeeldi-

ge risico met zich mee dat een vacuüm 

ontstaat en dat beroepsgroepvorming 

in het (voortgezet) onderwijs niet of 

nauwelijks van de grond komt.

Professioneel statuut

De bewindslieden van OCW geven aan 

de komende periode ‘extra inzet te 

plegen op voorlichting en communi-

catie over het professioneel statuut, 

zodat alle schoolbesturen en leraren 

goed op de hoogte zijn van doel en 

verwachtingen’. Daarnaast geven zij 

aan dat de verplichting om tot een pro-

fessioneel statuut te komen dit school-

jaar niet zal worden gehandhaafd.

De VO-raad vindt dat de huidige stand 

van zaken rond het statuut in de Ka-

merbrief wordt gepresenteerd als een 

kwestie van een informatieachter-

stand bij schoolbesturen. Uit de sector 

komen echter regelmatig signalen dat 

het statuut als instrument voor lera-

ren, scholen en besturen (nog) nauwe-

lijks meerwaarde heeft.

Het onderliggende, behartenswaardi-

ge doel van het statuut – het stimu-

leren van de professionele dialoog en 

het verhelderen van de professionele 

ruimte van de leraar – wordt in onze 

ogen niet bereikt met een statuut, 

maar door het voeren van goed stra-

tegisch personeelsbeleid met ruimte 

voor leraren. Hierbij gaat het om het 

gezamenlijk werken aan onderwijsont-

wikkeling en het voeren van ‘het goede 

gesprek binnen de school’. Het profes-

sioneel statuut is volgens de VO-raad 

geen doel op zich, maar slechts een 

middel daartoe.
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De basisschool houdt nu nog 
slechts pseudopauzes

Onderwijsblog Het continurooster bedreigt de rustpauze 
op de basisschool, schrijft Tjip de Jong.

 S teeds meer scholen stappen 

over op een continurooster. Kin-

deren blijven ‘tussen de mid-

dag’ verplicht op school en zijn eerder 

klaar. Ze hebben in dit rooster een veel 

kortere middagpauze, meestal onder 

begeleiding van dezelfde leerkracht. 

Maar scholen worstelen met deze ver-

antwoordelijkheid. Voor het eten en 

drinken is maximaal 15 minuten in-

gepland – de resterende 15 minuten 

worden besteed aan buitenspelen - en 

bij veel scholen staat de televisie dan 

aan. Sommige scholen gaan nog verder 

en vermengen de pauze met hun ver-

plichte onderwijstijd, door een kring-

gesprek te voeren, school TV te kijken 

of voor te lezen uit een boek. Dat is 

geen pauze, maar pseudopauze. En 

kinderen ontvangen hierdoor al snel 

één uur effectieve lestijd minder per 

week. Je kunt het leerkrachten echter 

moeilijk kwalijk nemen, ze hebben zelf 

al amper de tijd om naar het toilet te 

gaan of hun boterham te eten. Want al 

die verplichte lesuren moeten uitein-

delijk wel gegeven worden.

VIER SOORTEN PAUZE

1Traditionele schooltijden

De school start tussen 8.30 en 

8.45 en gaat uit tussen 14.30 en 15.30 

uur. Kinderen eten tussen de middag 

thuis of bij de overblijf op school. De 

kinderen hebben woensdagmiddag 

vrij.

2Het Hoorns model

Traditionele schooltijden, zoals 

hierboven omschreven, maar alle kin-

deren zijn naast woensdagmiddag ook 

vrijdagmiddag vrij.

3 Het continurooster

Vier dagen les met een korte mid-

dagpauze op school, woensdagmiddag 

vrij (de onderbouw ook op vrijdagmid-

dag vrij), eindtijd vaak om 14.00.

4 Vijf gelijke dagen

Vijf dagen identieke schooltij-

den, geen vrije middagen, korte mid-

dagpauze op school, eindtijd vaak om 

14.00 of 14.30.

Er is op de basisschool sprake van een 

lestijdenverschuiving, even onbe-

kend als grootschalig. In de afgelopen 

10 jaar is het aantal basisscholen dat 

werkt met een traditioneel lesroos-

ter gedaald van 77 procent (2011-

2012) naar 41 procent (2017-2018). 

De verwachting is dat deze trend zal 

doorzetten met als grote groeier het 

continurooster waarbij kinderen kort 

lunchen en eerder vrij zijn. 

Bij een continurooster - en de variant 

hierop het vijf-gelijke-dagenmodel - is 

de middagpauze ingekort en gaan kin-

deren niet naar huis om te eten, maar 

eten ze op school onder leiding van de 

leerkracht. Het betekent in de praktijk 

dat kinderen meer uren les hebben dan 

bij een traditioneel rooster, dus komen 

er meer dagen zonder les.

Weinig rust voor kinderen

De opkomst van de korte pauze is te 

herleiden naar 2007, toen scholen 

steeds meer problemen kregen met 

het organiseren van de tussentijd-

se schoolopvang. Ouders zijn minder 

thuis, 85 procent van kinderen blijft 

over, maar dit overblijven kost geld 

als daarvoor een leerkracht of peda-

gogisch medewerker voor wordt inge-

zet. Modellen waarbij vrijwilligers of 

ouders de tussentijdse opvang deden, 

blijken moeilijk houdbaar. Ook is de 

kwaliteit van de begeleiding vaak on-

der de maat, met als gevolg dat leer-

krachten na de pauze veel tijd nodig 

hadden om de kinderen weer in het ga-

reel te krijgen. In 2007 werden scholen 

verplicht te zorgen voor de voor-, tus-

sen- en naschoolse opvang. Het gevolg 

is dat het klassieke ‘tussen de middag 

vrij’ op veel scholen is omgevormd tot 

een veel kortere korte pauze in een 

aaneengeschakelde schooldag. 
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Maar door de lunchtijd op 

het volledige bordje van 

school te leggen ontstaan er 

verschillende problemen:

• Kinderen hebben veel minder tijd 

om rustig te eten en drinken.

• Kinderen hebben minder vrije tijd 

en bewegen minder.

• Kinderen komen onvoldoende tot 

rust.

• Tijdens de lunch iets leren lijkt mij 

onnodig en niet realistisch.

• Kinderen krijgen minder effectief 

onderwijs (want onderwijstijd = 

lunchtijd).

• Leerkrachten moeten een omvang-

rijke taak erbij organiseren zonder 

adequate financiering en hulp.

• Leerkrachten moeten veel moeite 

doen om zelf pauze te houden, als 

ze dat al lukt.

Er passeren op diverse onderwijsplat-

forms ook voorstanders van een conti-

nurooster, zoals de verkeersveiligheid 

(kinderen fietsen minder vaak heen en 

weer naar school), rust voor leerkrach-

ten (minder opstartmomenten) en een 

betere concentratiespanne voor kinde-

ren. Wetenschappelijk onderbouwing 

voor deze opvattingen is onvolledig, 

nog in uitvoering of simpelweg niet 

aanwezig.

Waarom is het organiseren 

van pauze zo lastig?

Door afscheid te nemen van een lange-

re overblijftijd tussen de middag kregen 

kinderen in één klap ruim 50 procent 

minder pauze: het verschoof van vijf 

kwartier naar een half uur. Maar daar 

houdt het nog niet op. Op school is er 

geen sprake meer van echte pauze, maar 

van pseudopauze: het lijkt op vrij zijn, 

maar is toch niet hetzelfde omdat het 

gevuld is met een verplichte, klassikale 

activiteit zoals school-tv of een kring-

gesprek. Om nog maar te zwijgen over 

de pauze van leerkrachten. Veel scholen 

moeten passen en meten om deze extra 

taak te organiseren binnen hun school-

tijduren. In de praktijk is het leerkracht-

enteam verantwoordelijk voor de pauze. 

En leerkrachten moeten ook eten, uit-

rusten, tijd hebben voor persoonlijke 

verzorging of even kunnen bellen met 

het thuisfront. Krijg dat maar eens voor 

elkaar in die 30 minuten, waarvan de 

kinderen ook nog een kwartier moeten 

buitenspelen onder toezicht.

Zo blijkt het in de praktijk heel gang-

baar om als leerkracht je pleindienst 

te beschouwen als pauze, of je lunch 

te eten terwijl je observeert in de klas. 

Terwijl kinderen niet stoppen met 

kind-zijn. Ze vallen, pesten, huilen, 

zijn verdrietig, vragen aandacht, wil-

len enthousiast iets vertellen of heb-

ben hulp nodig. Dat is eigenlijk geen 

pauze en leerkrachten erkennen ook 

dat dit een groot probleem is, ze weten 

echter niet beter. En niemand heeft 

een oplossing.

Tijd om even op de 

pauzeknop te drukken

Als je wat verder kijkt, zie je al snel 

dat het continurooster het zoveelste 

bewijs is van structurele onder-finan-

ciering van ons onderwijs. De kortere 

pauze voor kinderen zijn grootschalige 

aanpassingen in ons onderwijsstel-

sel welke uit pure schaarste aan geld, 

middelen en tijd zijn voortgekomen. 

Het komt voort uit de strakke sturing 

vanuit de overheid op de urennorm en 

andere kwaliteitsnormen, zonder ade-

quate financiering en zonder oog voor 

de menselijke kwaliteit die juist schuilt 

in persoonlijk contact, aandacht en 

speelruimte voor zowel kind als leer-

kracht.

Als er niets verandert in de normen en 

criteria die de onderwijsinspectie han-

teert, zullen steeds meer scholen moe-

ten overstappen op een continuroos-

ter of vijf-dagen-gelijk model. Dat is 

hun goed recht, maar laten we er dan 

niet omheen draaien. Het is alweer een 

verkapte efficiency maatregel waar 

uiteindelijk de kinderen en de leer-

krachten de dupe van worden.

Tjip de Jong is wetenschapper, docent 

en organisatieadviseur. Samen met 

prof. dr. Joseph Kessels schreef hij 

onder andere het filosofieboek ‘Den-

ken in organisaties; pleidooi voor een 

nieuwe Verlichting’.
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PERSBERICHT/NIEUWSBRIEF ICO ITEM AYCP – FEB 2019

ICO

HET NIEUWE COLLECTIEF  
VOOR PRINTEN

Het collectiviteitsconcept Printen voor Scholen van de ISBO is al jaren een succes. 
Met name grotere besturen die aanbestedingsplichtig zijn hebben we kunnen helpen 
met het zo goed en goedkoop mogelijk inkopen van hun afdrukvoorzieningen.

 Voor de meeste kleinere schoolbesturen is echter 

geen kostbaar aanbestedingstraject noodzakelijk. 

De behoefte om professioneel en transparant in te 

kopen blijft uiteraard bestaan. Ook voor scholen die tijde-

lijk uitbreiding van printcapaciteit nodig hebben, bijvoor-

beeld tijdens een tentamenweek, is een heldere en goed-

kope oplossing gewenst. Het Inkoop Centrum Onderwijs 

(ICO), het inkoopsamenwerkingsverband tussen Verus, Vos/

abb, VGS, VBS, LVGS en ISBO, is om die reden op zoek gegaan 

naar een exclusieve deal júist voor deze besturen. En die is 

gevonden!

All You Can Print (AYCP)

Online dienstverlener AllYouCanPrint is ontstaan vanuit de 

passie om print- en kopieerdiensten betaalbaar, transparant 

en supersimpel te maken. Overzichtelijke overeenkomsten 

die maandelijks opzegbaar zijn. Uiteraard met kwalitatief 

de beste producten voor scherpe prijzen. Hierbij is gekozen 

voor een betrouwbare partner, met een ruime ervaring bin-

nen het onderwijs: HP.  

Nieuwsgierig geworden?

Binnenkort zullen ICO, AYCP en HP via diverse kanalen het 

prachtige nieuwe aanbod kenbaar maken. Wij kunnen in ie-

der geval melden dat een aanbod wordt dat u niet kunt wei-

geren. Wilt u nu al meer informatie? 

Stuur dan een mail aan 

info@inkoopcentrumonderwijs.nl!

Gedicht

Jij die arme ziel
die voor social media viel

Maakte een profiel
Je schiet, swipt en klikt

Filmt en fotografeert gelikt
terwijl de klok verder tikt

Je ziet iets geschieden
wat jij direct wilt bieden

aan al die andere lieden
Je legt vast wat je ziet

maar vergeet jij even niet
dat Allah het allemaal ziet

je neemt het te licht
en plaatst een bericht

met een smiley gezicht
niet bewust van het gewicht

je hebt lol en plezier
en denkt aan vertier

de ander doet je geen zier
Een beeld vastleggen

steeds de grens verleggen
wat zul je straks zeggen

Al wat je doet of zegt
wordt ook vastgelegd
tot Allah jou berecht

Dan is elke klik
of verboden blik

jouw ergste schrik

Mohamed Aissati

mailto:info@inkoopcentrumonderwijs.nl
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niet bewust van het gewicht
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steeds de grens verleggen
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GEZOCHT: LOCATIE LEIDERS VOOR DE BASISSCHOLEN 
AL AMANA 2 Ede en AL AMANA te Zwolle

Sta jij sterk in je schoenen en weet je van aanpakken? Krijg jij energie van  
samenwerken en weet jij het team op een motiverende manier te coachen? 
Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Voor de twee basisscholen van Al Amana 

zijn wij op zoek naar enthousiaste loca-

tieleiders die met passie zijn werk ver-

richt. Als leidinggevende ben je in staat 

om, samen met het team, de kinderen en 

de ouders, de ontwikkelingsdoelen van 

de school te realiseren. Je bent verant-

woordelijk voor professionalisering, de 

uitvoering en de evaluatie van het pri-

maire onderwijs.  Je ontwikkelt samen 

met het team een heldere en duidelijke 

visie en draagt deze uit. Je stimuleert, 

inspireert en enthousiasmeert de or-

ganisatie door ideeën uit te werken tot 

concrete plannen.  Je bent in staat om 

plannen om te zetten in concrete acties 

en kan deze implementeren en borgen 

binnen het team en de organisatie. Je 

coacht en begeleidt het team in de ont-

wikkeling als professionals. 

Als locatieleider ben je werkzaam bin-

nen de basisschool. Je rapporteert aan 

het College van bestuur en je hebt de 

dagelijkse leiding over de locatie. Je 

bent verantwoordelijk voor een goede 

gang van zaken binnen de locatie en je 

geeft vorm aan de invulling hiervan.

Ben jij de locatieleider die:

• Bewust kiest voor een basisschool 

met een islamitische grondslag, 

waarbij je de identiteit van de school 

bewaakt en van daaruit op natuurlijke 

wijze handelt;

• Het team kan inspireren en motiveren;

• Een verbindend leider is waarbij je 

proactief communiceert naar het 

team en de ouders;

• Structuur, rust en continuïteit brengt;

• De beschikking heeft over een door 

het schoolleidersregister erkend 

schoolleidersdiploma en bereid is tot 

herregistratie;

• Een flinke dosis praktijkervaring in 

het onderwijs meeneemt;

• In staat is het team verantwoordelijk-

heden te geven. Daarbij het vertrou-

wen in de professionaliteit en kennis 

van de collega’s heeft;

• Processen kan begeleiden, kaderen 

en sturen;

• In staat is een prettige en veilige 

werksfeer te creëren en te behouden, 

waarin open en transparant gecom-

municeerd wordt en in staat is dit uit 

te dragen en te borgen;

• Verder bouwt op de ingeslagen weg 

van schoolontwikkeling;

• Op een vernieuwende en innovatieve 

wijze, samen met ouders, invulling 

geeft aan ouderbetrokkenheid. Ou-

ders ziet als partners en goed weet te 

communiceren.;

• Adequaat, empathisch is en positief is 

ingesteld;

• Oog heeft voor wat er speelt in het 

team;

• Een warme persoonlijkheid is;

Herken jij jezelf in het beschreven pro-

fiel en wil jij het team komen verster-

ken? Wij nodigen graag alle geïnteres-

seerden uit om uiterlijk 07-02-2019 een 

schriftelijke reactie te sturen aan het 

College van Bestuur t.a.v.: 

Dhr. Karim Salihi 

Algemeen directeur van de stichting 

Al Amana scholen

Email: info@alamana.nl

Telefoon:  06-46137570

Beknopte vacatureomschrijving

Functiebenaming: Locatieleider

Inschaling: DA

Locaties: 

Muurmeesterstraat 1, 8043 EA Zwolle

Boekhorst 2 6714 JT Ede

Ingangsdatum:

April 2019 of in nader overleg

Aantal werkdagen:

4 of 5 dagen

Dienstverband:

Kandidaten komen in aanmerking voor 

een dienstverband voor bepaalde tijd 

(1 jaar) met zicht op een dienstverband 

voor onbepaalde tijd bij voldoende 

functioneren. Wij wijzen je erop dat het 

navragen van referenties en een assess-

ment onderdeel uitmaken van de selec-

tieprocedure. 

De organisaties:

De Al Amana scholen zijn basisscholen 

op islamitische grondslag en vallen on-

der de bestuurlijke verantwoordelijk-

heid van de Stichting Al Amana Scholen, 

die op haar 4 basisscholen kwalitatief 

Islamitisch verzorgt. Er is gekozen voor 

een bestuursstructuur met een college 

van bestuur (CvB) en een raad van toe-

zicht (RvT). De bestuurlijke taken van de 

stichting worden uitgevoerd door het 

College van Bestuur. 

Het CvB draagt zorg voor de beleids-

ontwikkeling en beleidsbepaling voor 

de onder ressorterende scholen en be-

waakt de kwaliteit en de uitvoering. 

Meer informatie over de visie en missie 

van Al Amana is te vinden op de website: 

www.alamana.nl. 

Of via de heer.

El Akil Ben Messaoud

Telefoon: 06-16688396 

http://www.alamana.nl
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www.salaam-art.nl/musicals-voor-scholen.html

Ramadan
de Musical

‘Ramadan de musical: lees, leer en leef na’, 

is bestemd voor islamitische basisscho-

len en verenigingen. Het is een prachtige 

musical met liedjes (zonder instrumenten), 

humor, liefde voor het geloof, opdrachten 

en werkvormen ter verdieping en met aan-

wijzingen voor het maken van attributen, 

kostuums en decor. 

Een musical voor de hele school óf als eind-

musical van groep 8.

Prijs € 350 

(map, incl. usb-stick en liedjes)

Profeet Ibrahiem
de Musical

Afscheid nemen van de leerlingen van groep 

8? Daar hoort een musical bij! Maar dan wel 

een musical die leuk en leerzaam tegelijker-

tijd is, een musical met een moraal waar de 

leerlingen iets van kunnen leren. Dat is: ‘Pro-

feet Ibrahiem, de musical.’ Ook geschikt om te 

vertonen tijdens het Offerfeest.

Met spoken word en toneelstukjes, groten-

deels op rijm, en steeds ondersteund met 

mooie liedjes (zonder instrumenten).

Prijs: € 295 
(map, incl. usb-stick en liedjes)
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Islamitische 
Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO)

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 be-

lang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.

AGENDA
7 FEBRUARI 2019

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG 

ISBO

IBS ABOE EL CHAYR 

11.30u-14.30u

Dirigentenlaan 27 

5049 EA Tilburg

(Graag voor 6 februari aanmelden 

via a.claassen@deisbo.nl i.v.m. 

lunch)

11 FEBRUARI 2019

INSPIRATIEBIJEENKOMST REGIONA-

LE AANPAK LERARENTEKORT 

“Vergroten van de Vijver”

JAARBEURS UTRECHT

13.00u – 16.00u

Aanmelden via: 

https://app.azavista.com/

event_website_pages/view/5c-

1cdd41-9b8c-467b-831c-5ae-

20af00018/5c1cdd3b-b1ac-44e3-

93a9-5ae20af00018/af506bbe51 

14 FEBRUARI 2019

OPENING HADJ-TENTOONSTELLING

TROPENMUSEUM AMSTERDAM

9.00u voor genodigden 

18.00u voor bezoekers met een 

entreebewijs

http://wereldculturenmuseum.

m4.mailplus.nl/genericservice/

code/servlet/React?encId=af-

CeQEFFIRzdScz-11746&ac-

tId=411982&command=openhtml

14 FEBRUARI 2019

HET ARBO-EVENT VAN HET JAAR

LANDGOED ZONHEUVEL IN DOORN

€ 195,- p.p., excl. 21% BTW

https://www.sbiformaat.nl/

training/arbo-event-van-het-

jaar/?utm_source=newslet-

ter&utm_campaign=arbo_

event_2019 

17 FEBRUARI 2019

WANDELING GROENE MOSLIMS

Start 11.00u –  Einde 15.30u

HEILIG LAND STICHTING, GELDER-

LAND, NEDERLAND

https://www.facebook.com/even-

ts/356146068548520/

10 APRIL 2019, 9.30 – 16.00 UUR,

STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID  

EENHOORN AMERSFOORT 

www.schoolenveiligheid.nl/

po2019

€ 249,- per persoon (inclusief lunch 

en materialen)

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl


