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NIEUWSBRIEF
Uw tweewekelijkse onderwijsnieuws-update, verzorgd door de ISBO
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Ondanks een roerige geschiedenis is
het islamitische Avicenna College
een voorbeeldschool
ATTENTIE
Op 1 januari 2019 zal het
lage BTW-tarief verhoogd
worden van 6 naar 9%.
Dat betekent dat de
prijzen van onze boeken
met 3% zullen stijgen.
We raden u daarom aan
om uw boeken voor 1
januari te bestellen.
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Met het Hiba doeboek wordt iedere dag
opnieuw een feest!

Mag ik
mezelf even
voorstellen?

Ken jij het
Hiba doeboek al?
Wat dacht je van de allerleukste spellen
& quizzen, het maken van je eigen bucketlist,
jezelf verwennen met Hiba Beauty Time,
recepten voor de perfecte hennamix,
coole science proefjes, gewaagde Hiba
challenges, prachtige Eid-wenskaartdesigns
of de superhandige gebedskalender?!
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 kinderboekenweekgeschenk, ramadan-, eid-, vakantie-, of rapportcadeau.
Daarnaast is het Hiba doeboek tijdloos en kan dus elk jaar
opnieuw aan dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld groep 7)
gegeven worden. Het Hiba doeboek is vanaf heden verkrijgbaar bij ISBO. Is het Hiba doeboek nou echt iets voor
jullie school, organisatie of misschien wel voor uw eigen
dochter of familielid?
of via het info-adres:

De afgelopen jaren heb ik verschillende
klussen voor de ISBO mogen verzorgen.

Islam beleven met liefde en plezier!

Neem dan contact op met

Mijn naam is Sjoerd Claassen.
Ik ben de grafisch vormgever
van de ISBO. In die functie heb
ik o.a. diverse methodes, boeken
en websites vormgegeven.

a.claassen@deisbo.nl

info@deisbo.nl

Waarvan als laatste de nieuwe huisstijl, de
website/webshop en het vormgeven van
de nieuwsbrieven.
Bij het ontwerp van deze huisstijl heb ik
gekozen voor motieven uit de islamitische
kunst, waarbinnen ik met icoontjes de
verbinding tussen de Nederlandse en
islamitische identiteit heb gemaakt.
Als trotse vader van een dochter en met
een vriendin die docent is en een zus
die in het onderwijs werkt volg ik de
ontwikkelingen in het onderwijs uiteraard
op de voet.
Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn
expertise, aarzel dan niet om mij te
benaderen. Ik kijk uit naar een eventuele
samenwerking.
U kunt mij bereiken via:

info@design2press.nl
Nu bij de ISBO
verkrijgbaar
voor slechts

€14,95!

en telefonisch:

0629055833
Met vriendelijke groet,

Sjoerd Claassen
Grafisch vormgever
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Gesprek met
Tweede Kamerleden
Assalamu Alaikum,

A

ls directeur van de ISBO probeer ik naar alle eer en
geweten de belangen van het Islamitisch Onderwijs in Nederland te behartigen. Als ISBO zitten we

dan ook vaak aan tafel met beslissers in Nederland. Zo was

zien voor al die scholen die het volgens de huidige wet

ik afgelopen week in de Tweede Kamer om in gesprek te

het binnen 5 jaar niet zouden halen.

gaan met diverse Kamerleden over de nieuwe onderwijs-

De nieuwe wet moet nog door de Tweede en de Eerste

wet “Wet Ruimte voor Nieuwe Scholen”.

Kamer. Doelstelling van de minister is dat de wet per 1

De wet maakt het straks mogelijk om middels het opha-

augustus in werking treedt. We hebben nu tijdens een ge-

len van handtekeningen (draagvlakmeting) een aanvraag

sprek met de Kamerleden als ISBO onze zienswijze, wen-

in te dienen voor een nieuwe school. Dit is een verbete-

sen en bedenkingen meegeven. Er zal nog een schrifte-

ring ten opzichte van de huidige wetgeving waarbij we als

lijke versie komen richting de Kamerleden waarin ik ons

Islamitisch Onderwijs te vaak een afwijzing kregen omdat

verhaal nogmaals uiteen zet.

er discussie was over de levensvatbaarheid van scholen.

InshaAllah zal de nieuwe wet een positieve bijdrage leve-

Op hoofdlijnen heb ik aangegeven dat we de nieuwe wet

ren aan de groei van het Islamitisch onderwijs in Neder-

een vooruitgang vinden ten opzichte van de oude. Met

land. We zullen er als ISBO er in ieder geval op tijd klaar

name de deugdelijkheidseisen en de kwaliteitseisen

voor zijn, zodat we onze leden en de potentiële nieuwe

spreken mij erg aan. Wel heb ik mijn bedenkingen bij de

leden op een professionele wijze kunnen begeleiden bij

duur van een aanvraag. Dit zal in de nieuwe wet bijna 2

hun aanvraag voor een nieuwe school.

jaar zijn. Dit is langer dan de huidige situatie. Daarnaast
heb ik aangegeven dat het goed is dat nieuwe scholen 8
jaar de tijd krijgen om aan de stichtingsnorm te voldoen

Gökhan Çoban

maar dat we daarbij een overgangsregeling zouden willen

Directeur ISBO

INHOUD
JURIDISCH
15 Vakbonden en PORaad starten caoonderhandelingen
primair onderwijs

Onze nieuwe website
inclusief webshop is
actief, alhamdulillah!
Neem nu een kijkje op

www.deisbo.nl
geheel in de
nieuwe huisstijl
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Avicenna College een voorbeeldschool
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voor islamitische
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Roosendaal, waar
moet ie komen?

8 Belgische leerlingen dreigden met
aanslag op klas
met nieuwkomers

19 Utrecht krijgt
mogelijk twee
islamitische middelbare scholen

5 ISBO haalt rechten Bayyinah
methode binnen
6 De Landelijke
Islamkennisquiz
ISBO 2019 wordt
dit jaar gehouden
in de Ulu Moskee in Utrecht!
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december

16 Islamitische
basisschool
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stap dichterbij

9 Bijna één op dertig
racistische incidenten in scholen
10 Hoe gaan scholen,
zorginstellingen en
het OV om met het
boerkaverbod?
11 Digitale eindtoets afnemen? Zo
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jeugd bij politiek?

En meer...
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ADVERTENTIE

Deel 2 van de
Al Amana-methode, nu slechts € 5,(verlengd tot
december)

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

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP
Lang Leve islam

Ik ben een moslim

Deze prachtig geïllustreerde methode

Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werk-

omvat twee lerarenhandleidingen met

boek is een echte aanrader voor elk

praatplaten en kopieerbladen: een voor

moslimkind. Alle basisprincipes van de

de oudste peuters en de instroomgroep

islam (de zes geloofspunten, identiteit

en een deel voor de (oudste) kleuters.

van een moslim, dankbaarheid, gehoor-

Ieder deel omvat 20 lessen in verhaal- en

zaamheid aan Allah, halal en haram, de

spelvorm met betrekking tot de volgen-

vijf zuilen, de woedoe en de islamiti-

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

sche feesten) worden er op voor kinde-

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

ren aantrekkelijke wijze in besproken.

dan, Hadj (bedevaart), de islamitische ka-

Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en

lender, achlaaq (islamitisch gedrag)

leuke opdrachten.

Seksuele voorlichting

Kompas van mijn leven

De eerste methode seksuele vorming

In dit kleurrijke werkboek worden de zes

die volledig vanuit islamitisch per-

zuilen van de Îmân en de vijf zuilen van de

spectief is opgesteld. Zij is gericht op

islam op een begrijpelijke manier behan-

de moslimjongeren in de Nederlandse

deld. De methode bevat veel verhalen, il-

samenleving en is voorzien van de sinds

lustraties en opdrachten, waardoor de kin-

december 2012 verplichte kerndoelen

deren op een voor hen interessante wijze

seksuele diversiteit.

met deze thema’s kunnen kennismaken.

Anas en Anissa

De IK-toets

doen Doe`a
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WWW.DEISBO.NL/SHOP

De IK-toets is een toets die ontworpen
is als een evaluatie-instrument voor

Dit prachtige, door kinderen van de

groep 8 en is gebaseerd op de verkregen

Al Amana-school zelf geïllustreerde,

kennis binnen de volgende domeinen:

doeaboekje leert de kinderen door mid-

Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van

del van een leuk verhaaltje alle doea’s

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

bij de dagelijkse dingen die we doen.

Achlaaq,

Zo raken de kinderen spelenderwijze

Oemmah-besef, Respect en liefde voor

vertrouwd met de soennah van onze

ouderen en jongeren en het kunnen par-

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

ticiperen in de Nederlandse samenleving.

Verantwoordelijkheidsgevoel,

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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DATUM: 14 DECEMBER 2018 | BRON: ISBO | FOTO: WAJHA | AUTEUR: ASMA CLAASSEN

ISBO haalt rechten Bayyinah methode binnen
Op 3 december jl. ontmoetten wij, Gökhan Çoban
en ik, de directeur en oprichter van het Bayyinah
Institute, ustadh Nouman Ali Khan, in Kopenhagen
voor een zakelijk onderhoud met betrekking
tot de rechten van de Bayyinah methode.

H

et onderhoud volgde op een

instituut in 2005 met het onderwij-

eerder gesprek en enkele

zen van Klassiek Arabisch, Tajweed

emailwisselingen die ik

en Leesvaardigheid. In de jaren

voerde met de over de hele wereld

die volgden lanceerde hij series en

bekende spreker en docent Arabisch

cursussen als Divine Speech, Quran

en eindigde met een overeenkomst

Intensive en Quran: Cover to Cover

tussen het Bayyinah Institute en de

en het Access Programm. In 2012

ISBO, waarbij aan de ISBO onder zeer

begon Nouman Ali Khan zijn serie

gunstige voorwaarden de rechten

‘Arabic with Husna’, waarin hij zijn

werden toegekend om de methode

jonge dochter Husna de basisbegin-

in het Nederlands te vertalen en uit

selen van de Arabische grammatica

te geven.

bijbrengt.

Nouman Ali Khan, die in Kopenhagen

De wijze waarop het Koranisch

was ter afsluiting van het eerste

Arabisch in deze methode wordt

Dream Worldwide programma van het

aangeboden is uniek en bijzonder

Bayyinah Institute, waar hij studenten

geschikt voor scholieren en studen-

van meer dan 30 landen uit de hele

ten die het Arabisch niet van huis uit

wereld in 5 maanden alle grammatica

hebben meegekregen. Uitgangspunt

en Sarf van het Koranisch Arabisch

is het Koranisch Arabisch en niet het

bijbracht, begon zijn

Modern Standaard Arabisch.

Het doel van de methode is om de
Quran zelf te kunnen lezen en op
basisniveau te kunnen begrijpen en
zo een directe band op te kunnen
bouwen met het Woord van Allah,
dus niet om het Arabisch te leren
spreken.
De ISBO heeft een gedeelte van de
methode, de ‘Ten Days Intensive’
van het Dream Programm inmiddels
vertaald. Er wordt gewerkt aan een
vervolg. In de nabije toekomst kunt u
de methode dus bij ons verwachten
in sja Allah.
Naast de fysieke uitgave van de
methode zal de ISBO binnen haar
Academie ook cursussen gaan
aanbieden met betrekking tot deze
methode. Wij zullen u uiteraard op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Voor meer inhoudelijke informatie
over het programma, zie ook:

h
 ttps://bayyinah.tv/ en https://
www.dreamworldwide.net/
dream-worldwide-2019

www.deisbo.nl
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IDENTITEIT

DATUM: 14 DECEMBER 2018 | FOTO: GEVELVISIE.NL | AUTEUR: ASMA CLAASSEN

De Landelijke
Islamkennisquiz ISBO
2019 wordt dit jaar
gehouden in de Ulu
Moskee in Utrecht!

N

a jarenlang het Gooiland theater in Hilversum als
locatie te hebben benut, heeft de ISBO dit jaar
een locatie gevonden die perfect aansluit bij onze

identiteit én de doelstelling van de Quiz: de Ulu Moskee
in Utrecht, één van de grootste én mooiste moskeeën in
Nederland! De moskee beschikt over een conferentiezaal
waar we de Islamkennisquiz zullen houden. Daarnaast is
het absoluut de moeite waard voor u en de kinderen om
de Ulu Moskee te bezoeken.
Het onderwerp van de quiz is het boek ‘De geschiedenis
van het leven van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)’. U kunt
de groepen 8 van uw school nog steeds inschrijven via

a.claassen@deisbo.nl.
Hoofdprijs: Een Oemrah voor de 2 prijswinnaars!

De ISBO komt naar
u toe dit najaar!

O

nze directeur, Gökhan Çoban, reist momenteel
het hele land door om de bij de ISBO aangesloten
scholen te bezoeken en overal het ISBO-bordje

met ons nieuwe logo op te hangen. Hierbij enkele foto’s
van de scholen die reeds een bordje in ontvangst genomen hebben.
Gökhan Çoban en directeur van el Habib Hüseyin Kulcu
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VAN DE SCHOLEN

Een les elektrotechniek op het
Avicenna College in Rotterdam.

5 DECEMBER 2018 BRON: TROUW FOTO: WERRY CRONEL AUTEUR: GERRIT-JAN KLEINJAN

Ondanks een roerige geschiedenis is het
islamitische Avicenna College een voorbeeldschool
Docenten en leerlingen van het Rotterdamse Avicenna College hebben nog altijd
last van de omstreden voorgeschiedenis van hun school. In 2014 werd de school
opgericht na het omvallen van Ibn Ghaldoun, een islamitische onderwijsinstelling
die keer op keer negatief in het nieuws kwam, onder meer vanwege gebrekkige
onderwijskwaliteit en grootschalige diefstal van examens door leerlingen.

A

vicenna-docenten vrezen soms

siteit van Amsterdam, zoomt in op de

scholengemeenschap Ibn Ghaldoun,

dat de oude situatie terug-

dagelijkse dilemma’s waarmee deze

kreeg veel kritiek. De onderwijskwa-

keert. Ook ervaren sommige

islamitische school te maken heeft.

liteit behoorde tot de laagste van het

leerlingen en docenten nog wantrou-

Zo worstelt het Avicenna net als veel

land en er was financieel wanbeleid.

wen van de buitenwereld, zo valt te

andere scholen met een religieuze

In 2013 stopte de subsidie, nadat

lezen in het onderzoek ‘Veerkrachtig

signatuur met het wel of niet toestaan

leerlingen centraal schriftelijke exa-

Avicenna College’ dat vandaag ver-

en aanmoedigen van d
 iversiteit, bij-

mens hadden gestolen en verspreid.

schijnt.

voorbeeld op het gebied van geloof

Nu is het Avicenna de eerste islamiti-

Er hoeft maar iets te
gebeuren en je hoort
bij collega’s: We willen
niet opnieuw
Ibn Ghaldoun worden

of in de verhoudingen tussen mannen

sche middelbare school in Nederland

en vrouwen.

die op alle fronten goed scoort: er is

Wim Littooij, bestuurder Avicenna College

volgens de onderwijsinspectie goed
Er is volgens de onderzoekers ‘druk

onderwijs, de school voldoet aan de

om tot één waarheid te komen’. Lit-

wet- en regelgeving en er is aandacht

tooij noemt dit ‘een aandachtspunt’.

voor waarden en normen van de de-

Door te streven naar een divers do-

mocratische rechtsstaat.

centenkorps met mannen en vrou-

In Amsterdam is vorig jaar het Corne-

wen, verschillende nationaliteiten,

lius Haga Lyceum van start gegaan,

moslims en niet-moslims, moet er

een islamitische middelbare school

Ibn Ghaldoun

volgens hem ruimte blijven voor

waar gemeente, ministerie en islami-

Eerder dit jaar al concludeerde de

verschillende

tische organisaties wel zorgen over

onderwijsinspectie dat de school

hebben

resultaten en de kwaliteit van het

docenten, die al een stuk moderner

onderwijs prima zijn. Toch echoot de

denken.”

interpretaties.

verhoudingsgewijs

“We
jonge

hebben.

Lees ook:
Het kan wel degelijk: een succesvolle

nare voorgeschiedenis nog altijd na.
“Er hoeft maar iets te gebeuren en

School van de toekomst

islamitische school oprichten

je hoort bij collega’s: We willen niet

Het onderzoek is mede uitgevoerd

Vijf jaar na de eindexamenfraude op

opnieuw Ibn Ghaldoun worden”, zegt

omdat de school, die zo’n 850 leer-

de islamitische middelbare school

bestuurder Wim Littooij, die vanaf het

lingen heeft en ieder jaar groeit, bij

Ibn Ghaldoun heeft Nederland een is-

begin bij het Avicenna College be-

politici en beleidsmakers geldt als

lamitische school waar de Onderwijs-

trokken is. Hij denkt dat de schaduw

voorbeeld voor de toekomst van het

inspectie tevreden over is.

van het verleden nog wel een tijdje

islamitische middelbaar onderwijs in

h
 t tps: //w w w.trouw.nl /relig ie -

blijft hangen. “Pas als er meer islami-

Nederland. In de zomer van 2014 ont-

en-f ilosof ie/met- een-been-in-

tische scholen zijn zoals de onze, zal

stond het Avicenna College als een

het-geloof-en-een-been-in-de-

dit verleden langzaam wegebben.”

zelfstandige islamitische school. De

samenleving~a29a9c5d/

Het onderzoek, dat in opdracht van de

voorganger van het Avicenna, de in

school is uitgevoerd door de Univer-

2000 opgerichte islamitische

www.deisbo.nl
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VOORPAGINANIEUWS

10-12-2018 BRON: RTL NIEUWS FOTO: WWW.OMROEPWEST.NL FOTO: VTM

Belgische leerlingen dreigden met
aanslag op klas met nieuwkomers
Vijf leerlingen van een middelbare school in Brugge hebben gedreigd met
een aanslag op een andere klas van de school. In die klas zitten anderstalige
nieuwkomers. De bedreigingen uitten ze in een besloten Facebookgroep,
waarin ze foto’s deelden waarop ze zelf met wapens te zien waren.

D

e school, het KTA in Brugge,
kwam hierachter toen ze een
leerling op het matje rie-

pen, zo schrijft het Belgische VTM

Nieuws. Hij moest uitleggen waarom
hij zulke ‘extreemrechtse uitspraken’
had, zoals: “Het moet gedaan zijn met
al die vreemdelingen in ons land.”
Hij gaf in het gesprek toe dat hij zijn
rechtse ideeën deelde in de groep op
Facebook die bekend stond als ‘de
rechtse alliantie van het KTA’.

Automatisch wapen
In die groep ging het verder dan alleen racistische praat. Zo stond een
tiener in een soldatenoutfit op de
foto waarop hij een automatisch wa-

Huiszoeking

“De vader van de betrokkene is een

pen vasthield.

De politie en het parket startte een

verzamelaar van wapens en heeft de

“Toen we dat vernamen, hebben we

onderzoek. De tieners uit de groep

nodige vergunningen. Er is geen in-

onmiddellijk de politie op de hoog-

werden verhoord en bij één van hen

breuk vastgesteld op de wapenwet”,

te gebracht”, zei Greet Verleye, de

- diegene die met de wapens poseer-

zei het een woordvoerder van het

woordvoerster van de school, tegen

de - werd een huiszoeking gedaan.

Brugse parket.

VTM.

Daarbij werden wapens gevonden en

De school wacht het verdere politie-

legerkleding.

onderzoek af. Voorlopig is er nog niemand van school gestuurd.

h ttps://nieuws.vtm.be/binnenland/leerlingen-kta-bruggedreigen-met-aanslag
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DATUM: 6 DECEMBER 2018 | BRON: VOSABB.NL | FOTO: 2DOC ‘WIT IS OOK EEN KLEUR’ NPO2| AUTEUR: DRS. MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Bijna één op dertig racistische
incidenten in scholen
Van de geregistreerde
racistische incidenten in
2017 was ruim 3 procent
in scholen. Dat meldt het
Verwey Jonker Instituut.
In 2017 waren er 1652 geregistreerde racistische incidenten. De meeste
daarvan deden zich voor in de directe woonomgeving of op de openbare weg (bij elkaar ruim 53 procent).
Scholen scoren met ruim 3 procent
(61 incidenten in 2017) relatief laag.
Bij de meeste racistische incidenten
was sprake van discriminatie en/of
belediging. Racistisch geweld komt
veel minder vaak voor dan verbaal
racisme.

Op 22 en 23 december
is de ISBO in sja Allah
aanwezig bij de Moslim
Lifestyle Expo!
Bent u er ook?
w
 ww.moslimlifestyleexpo.nl

www.deisbo.nl

9

ONDERWIJSNIEUWS

DATUM: 29 NOVEMBER 2018 | BRON: VOLKSKRANT | AUTEUR: IRENE DE ZWAAN | FOTO: BART MAAT

Hoe gaan scholen, zorginstellingen en
het OV om met het boerkaverbod?
Sommige burgemeesters willen het naderende
boerkaverbod niet handhaven. Dat roept de vraag op
wat overheidsinstellingen zullen doen als het verbod
eenmaal van kracht is. Een rondgang langs drie sectoren.
Scholen

eindelijk lijkt te worden ingevoerd.

vrouwen met een boerka. Ook moeten

Het boerkaverbod zal voor veel onder-

De contouren van de wet zijn onver-

mensen zich vrij voelen om naar de

wijsinstellingen

anderd: het gaat om een verbod op

dokter te gaan, ongeacht hun levens-

maken omdat zij in hun huisregels al

gezichtsbedekkende

overtuiging of wijze van kleding’, zegt

hebben opgenomen dat gezichtsbe-

boerka’s, nikabs, bivakmutsen en in-

KNMG-voorzitter René Héman.

dekkende kleding niet is toegestaan.

tegraalhelmen voor het openbaar ver-

Communicatie in de zorg is erg belang-

Dit geldt net zo goed voor petjes als

voer, de zorg, het onderwijs en over-

rijk, zei minister Kasja Ollongren in

voor nikabs of boerka’s. Scholen kun-

heidsinstellingen. Overtreders kunnen

juni, toen de wet door de Eerste Kamer

nen leerlingen, docenten of ouders op

rekenen op een boete van 400 euro.

werd aangenomen. En hoewel het voor

basis hiervan weigeren.

Maar, zo stelde Plasterk toentertijd al:

zorginstellingen mogelijk is eigen kle-

Dit gebeurde in 2016 in Overvecht, een

het boerkaverbod heeft voor de politie

dingvoorschriften te hanteren, wil de

wijk in Utrecht. Een vrouw in nikab, een

geen prioriteit. Bovendien is er maar

minister discussie voorkomen met een

gezichtsbedekkende sluier die alleen

een beperkt aantal vrouwen – schattin-

eenduidige norm. Mocht er een vrouw

de ogen onverhuld laat, werd tijdens

gen lopen uiteen van 150 tot 350 – dat

in nikab of boerka het ziekenhuis bin-

het ophalen van haar kind naar huis

zich in Nederland in allesbedekkende

nenwandelen, dan kan het personeel

gestuurd. De schoolleiding wees op

gewaden hult. Onder critici wordt de

volgens Ollongren de politie inschake-

het kledingprotocol, waarin staat dat

beleidsmaatregel honend weggezet als

len.

het voor ‘goed onderwijs essentieel is

symboolpolitiek.

Héman: ‘Het is de vraag of zorgverle-

dat leraren, leerlingen en hun ouders

‘Wij kennen dit verschijnsel niet’, zegt

ners dat doen. Artsen willen patiënten

of verzorgers goed met elkaar kunnen

een woordvoerder van de VSNU, de

helpen, de zorg gaat altijd voor.’

communiceren, zowel verbaal als non-

branchevereniging voor universiteiten.

In de zorg geldt overigens al een

verbaal’. Het dragen van gezichtsbe-

Ook de woordvoerder van de VO-raad,

identificatieplicht. ‘Het is een stan-

dekkende kleding verhindert dit, aldus

die het voortgezet onderwijs vertegen-

daardprocedure dat iedere patiënt

het protocol. De vrouw verliet zonder

woordigt, heeft ‘nog nooit’ gehoord

bij binnenkomst in een ziekenhuis of

problemen het schoolplein.

van boerka- of nikab-dragende leerlin-

dokterspraktijk om zijn identiteitsge-

De gebeurtenis vond plaats op het mo-

gen of docenten. Over het naderende

gevens, zoals naam en geboortedatum,

ment dat de Tweede Kamer zich boog

boerkaverbod is intern nog niet ge-

wordt gevraagd. Artsen zullen vrouwen

over een wetsvoorstel van de toenma-

sproken – de organisaties wachten het

met gezichtsbedekkende kleding ver-

lige minister Ronald Plasterk voor een

overleg met de minister in januari af.

volgens in de spreekkamer pas vragen

nauwelijks

verschil

kleding

zoals

boerkaverbod in sommige openbare
ruimten – een beleidsmaatregel waar-

om hun gezicht te tonen. Dat levert zel-

De zorg

den of nooit problemen op.’

over in Den Haag al meer dan dertien

Het boerkaverbod is ‘onwenselijk en

jaar wordt gesproken, en die

onnodig’, schreef de artsenfederatie

onder het huidige

KNMG al in 2015 in een persbericht.

h
 t t p s : // w w w . v o l k s k r a n t . n l /

kabinet

Dit standpunt is onveranderd. ‘Wij krij-

nieuws-achtergrond/hoe-gaan-

gen geen signalen dat artsen belem-

s c h o l e n -z o r g i n s t e l l i n g e n - e n -

meringen ervaren in het be-

het-ov-om-met-het-boerkaver-

handelen van

Lees verder

bod-~b49f1f2c/
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Digitale eindtoets afnemen?
Zo maak je in 2019 de juiste keuze
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE
is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent
dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer
kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers,
AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de
eindtoets digitaal en adaptief af te nemen. In dit artikel
lees je meer over het kiezen van de juiste eindtoets.

A

lle leerlingen van het basison-

beste past bij de onderwijsvisie. Op de

derwijs maken in groep 8 ver-

website van de verschillende aanbie-

plicht een eindtoets. Scholen

ders vind je meer informatie.

kunnen kiezen uit 5 eindtoetsen van

De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt

verschillende aanbieders. Hiervan zijn

de onderwijsinhoudelijke en psycho-

er 3 digitaal én adaptief.

metrische kwaliteit van een toets. De

De inzet van ict in het onderwijs is

toetsen kunnen verschillen op inhoud,

effectief als er een balans is tussen

de duur van de toets, de vorm van

de vier bouwstenen van het Vier in

adaptiviteit die gebruikt wordt en de

balans-model: namelijk visie, infra-

techniek die nodig is om de toets goed

structuur, inhoud en toepassingen en

af te nemen.

deskundigheid. Het is belangrijk om
deze bouwstenen. Ook bij het bepalen

Zijn onze leerlingen klaar
voor digitaal toetsen?

van het soort eindtoets. Vind je het las-

Voor leerlingen en leraren die gewend

tig om te kiezen? We helpen je op weg

zijn om te werken met digitale leer-

met enkele hulpvragen, gebaseerd op

middelen, is een digitale toets minder

de andere drie bouwstenen: visie, in-

spannend. Voor leerlingen en lera-

frastructuur en deskundigheid.

ren die dit niet gewend zijn, kan digi-

voldoende aandacht te besteden aan

taal toetsen uitdagender zijn. Zorg er

Digitale of papieren toetsen?

daarom voor dat ze bekend zijn met de

Deze keuze maak je niet alleen op ba-

devices, zoals laptops, chromebooks of

sis van praktische afwegingen; de al-

tablets. Ook is het belangrijk dat zij be-

gemene visie op digitalisering speelt

kend zijn met digitale toetsomgevin-

ook een rol. Vragen die je jezelf kunt

gen waarmee ze moeten werken.

stellen:

• Welke manier van toetsen past het
beste bij onze werkwijze?

• Past adaptief toetsen met een

Zijn onze leraren klaar voor
de digitale eindtoets?
Om dit te bepalen, kun je jezelf de vol-

digitale eindtoets bij onze visie op

gende vragen stellen. Dit helpt om met

toetsen?

elkaar het gesprek aan te gaan.

• Hoever zijn wij met digitaal leren

• Zijn onze leraren bekwaam om te

en toetsen? Kunnen wij dit gemak-

werken met de apparaten waarop

kelijk doen of is het een grotere

leerlingen de eindtoets maken?

uitdaging?

• Beschikken onze leraren over voldoende ict-basisvaardigheden?

Hoe maak je een keuze?
Verdiep je in de verschillende eind-

• Kunnen zij de juiste voorbereiding

• Weten zij wat ze moeten doen op
het moment dat er iets misgaat?

Is onze school er klaar voor
om digitaal te toetsen?
Om een digitale (eind)toets af te nemen, is het belangrijk dat de - eerder
genoemde - randvoorwaarden op orde
zijn. Denk aan een stabiele internetverbinding en voldoende devices om
de toets af te nemen. Daarnaast moeten devices beschikken over de laatste beveiligingsupdates, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen virussen
en aanvallen. Mochten er technische
problemen zijn, dan is het belangrijk
dat er tijdens de toets voldoende ondersteuning aanwezig is. Bekijk met de
schoolleider en de ict-coördinator van
de school of deze infrastructuur goed
geregeld is. Stel ook samen vast wie
verantwoordelijk is voor welke taken.
Als het nodig is kun je de ict-leverancier inschakelen om de infrastructuur
op orde te krijgen. Je kunt ook altijd de
toetsleverancier raadplegen, mocht je
twijfels hebben. Zij kunnen je ook verder helpen.
Wil je meer weten over de technische
randvoorwaarden? Lees dan het artikel ‘Digitale toets afnemen: drie stappen om de technologie in te richten’

h
 t t ps: // w w w. ken nis n e t . n l /a rt ikel /dig it ale - eindtoet s-afne m e n -z o - m a a k- j e - i n -2 0 19 - d e juiste-keuze/
Wil je meer weten over digitaal toetsen?
Bekijk dan onderstaande publicatie: Zo
kies je voor de (digitale) eindtoets

h
 t t p s : // w w w. ke n n i s n e t . n l / f i leadmin/kennisnet /publicatie/
Kennisnet-zo - k ies-je -voor- de digitale-eindtoets.pdf

treffen?

toetsen en bespreek welke variant het
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Hoe betrek je jeugd bij politiek?
‘Kom gewoon bij ons langs op school’
Neem de plek in van onze
leraren en vertel over
uw werk. Die oproep van
Matthijs Hoogewerf en Rob
van der Burgh (beiden 14)
krijgt een warm onthaal
van Drentse politici.

Matthijs Hoogewerf (links) en Rob van
der Burgh waren via een groot scherm
te volgen toen ze hun verhaal afstaken op het Provinciehuis.

D

e twee leerlingen van het
Gomarus College in Assen
vertelden woensdag als
insprekers bij een commissie van
Provinciale Staten hoe Statenleden
jongeren beter kunnen betrekken
bij de politiek. ,,Dat doe je op de
plek waar je de meeste jongeren
ontmoet natuurlijk: op school’’,
verklaarde Rob.

van mensen uit de praktijk dan van
hun leraren, menen ze.

Bevolking raadplegen
via internet
De werkgroep wil een jongerenpar-

Lespakket over politiek
in Drenthe nodig

lement opzetten, de mogelijkheden

Daarnaast is er behoefte aan een

ren en inwoners via internet raadple-

Alle fracties omarmden meteen het

goed lespakket over politiek. ,,De lan-

gen. Eerder dit jaar is er al een Drents

idee om gastlessen te komen geven.

delijke organisatie ProDemos heeft

debat gehouden over de allerlei plan-

Statenlid Jan Smits (VVD) schakelde

er al een ontwikkeld, maar wij willen

nen voor de ruimtelijke ordening van

prompt de provinciale griffie in die

een pakket dat speciaal over Drenthe

Drenthe.

het idee handen en voeten moet ge-

gaat’’, zegt Matthijs.

ven. De middelbare scholen in Dren-

Rob en Matthijs kregen van allerlei

Houd op met dooddoeners

the kunnen de komende maanden dus

kanten visitekaartjes toegestopt van

Ook waarschuwt de werkgroep dat

veel provinciale politici verwachten.

de provinciale politici. Die zitten met

provinciale politici te snel reageren

Rob en Matthijs zijn zelf zeer geïnte-

de handen in het haar nu het Drents

met ‘daar gaan wij niet over’ als bur-

resseerd in politiek. Ze hebben al drie

Parlement, Provinciale Staten dus,

gers met klachten of opmerkingen

keer meegedaan aan het provinciaal

eigenlijk niet meer representatief is

komen. Provinciale Staten hebben

jeugddebat. Volgens beide jongens

voor de bevolking. Een werkgroep

echter de bevoegdheid zich met veel

is er op de scholen grote behoefte

onder leiding van Statenlid Roy Pruis-

meer zaken te bemoeien dan vaak

aan informatie over ,,de gang van za-

scher (ChristenUnie) heeft zich daar

wordt gedacht, stelt de werkgroep.

ken in de politiek, de formaliteiten’’.

het hoofd over gebroken. Het rapport

Daarnaast hebben de politieke partij-

Hoe in de politiek allerlei beslui-

van die werkgroep kwam woensdag

en de verantwoordelijkheid om goed

ten tot stand komen, kunnen

in een Statencommissie ter sprake en

contact met hun eigen achterbannen

daarbij voerden Matthijs en Rob het

te houden. Maar, zo waarschuwt Roy

woord.

Pruisscher: ,,Als je de achterbannen

Politici staan klaar om
gastlessen te geven

hun

leeftijdgenoten
beter horen

voor inspreken bij de Staten verbete-

van elke partij bij elkaar optelt, heb
je nog niet de hele Drentse samenleving in beeld.’’
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‘Uitzetting kinderen na lang verblijf
in Nederland onverantwoord’
Uitzetting van kinderen die al jaren in Nederland wonen, is onverantwoord.
De angst voor uitzetting en de instabiele leefsituatie waaraan ze
jarenlang zijn blootgesteld, kan hun hersenfuncties aantasten.

D

e kans dat zij zich nog

Armere omgeving

pardon. “Wij willen u heel graag de

kunnen aanpassen aan de

“Stel je voor dat deze kinderen na een

juiste handvatten bieden”, zei hij.

leefomstandigheden in hun

jarenlang verblijf in een rijk land met

38 collega’s die gespecialiseerd zijn

land van herkomst of dat van hun

perspectieven teruggaan naar een

in onder meer de neuropsychologie,

ouders is dan mogelijk uiterst klein.

veel armere omgeving. Dan kunt u

ontwikkelingspsychologie en peda-

Dat concluderen drie hoogleraren

zich voorstellen dat het aanpassings-

gogiek onderschrijven het rapport.

van verschillende vakgebieden in

vermogen daar absoluut niet meer

Aanleiding voor het onderzoek was

een vandaag verschenen rapport.

op is ingericht”, zei Scherder. “Dus

de zaak rond de Armeense kinderen

het risico dat het daar misgaat is echt

Lili en Howick. Die dreigden in sep-

“De doorlopende kans op uitzetting

enorm groot.” Ook als deze kinderen

tember na tien jaar verblijf in Neder-

alleen al is superstressverhogend”,

korter dan een jaar in Nederland heb-

land te worden uitgezet. Het ging op

zei Erik Scherder, hoogleraar klini-

ben gewoond, kan door stress al her-

het laatste moment niet door, omdat

sche neuropsychologie aan de Vrije

senschade zijn ontstaan.

staatssecretaris Harbers (VVD) van

Universiteit in Amsterdam, in het NOS

zijn bevoegdheid gebruik maakte om

Radio 1 Journaal. Scherder en zijn

Politiek

collega’s zagen in heel veel studies

Scherder en zijn collega’s hopen dat

dat chronische stresssituaties scha-

de politiek op basis van dit rapport

delijk zijn voor je brein, zeker als dat

het beleid zal aanpassen voor kinde-

h
 ttps://w w w.verwey-jonker.nl /

brein in ontwikkeling is.

ren die geen recht hebben op kinder-

d o c / 201 8 / Z eve n d e _ r a p p o r t a -

de regels af te wijken.

Lees meer…

ge_ racisme_ antisemitisme_extreemrechts_geweld.pdf

Aanleiding voor het onderzoek was de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick
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Meisjes stijgen meer boven
schooladvies uit dan jongens
In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan
jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat
hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen. In 2014/’15 – toen deze
leerlingen op de basisschool zaten – scoorden meisjes ook al hoger voor de eindtoets dan
het eerder gegeven advies. Dat blijkt uit cijfers die het CBS in de Jeugdmonitor publiceert.

S

het schooladvies van de leer-

Meisjes vaker dan jongens
hogere score op eindtoets

Meisjes in derde klas vaker op
hoger niveau dan schooladvies

inds het schooljaar 2014/’15 is
kracht van de basisschool lei-

In 2014/’15 kregen meisjes vaker dan

In het schooljaar 2017/’18 volgden

dend bij de toelating tot het voort-

jongens een hoger advies voor het

meisjes in het derde leerjaar van het

gezet onderwijs. De eindtoets wordt

voortgezet onderwijs op basis van

voortgezet onderwijs vaker dan jon-

pas afgenomen nadat de leerkracht

de eindtoets basisonderwijs dan het

gens een hoger niveau dan het defi-

een eerste advies heeft gegeven. Dat

advies dat zij eerder kregen van de

nitieve schooladvies dat zij in groep 8

advies kan worden bijgesteld als de

leerkracht. Desondanks werden de

kregen. Hierbij gaat het om de leerlin-

score op de eindtoets hoger is dan

schooladviezen voor meisjes niet veel

gen die niet zijn blijven zitten nadat zij

het schooladvies. In 2014/’15 scoor-

vaker bijgesteld (2,8 procent) dan

in groep 8 dit advies kregen. Ongeveer

den meisjes vaker dan jongens hoger

voor jongens (2,5 procent). De defini-

16 procent van de meisjes zat in de

op de eindtoets dan te verwachten

tieve schooladviezen van meisjes en

derde klas van het voortgezet onder-

viel op basis van het schooladvies.

jongens bleven dicht bij elkaar liggen.

wijs op een hoger onderwijsniveau dan
het definitieve schooladvies. Bij jon-

Definitief schooladvies, 2014/’15

gens was dat 10 procent.
Op alle niveaus is dit percentage onder
meisjes hoger dan onder jongens. Zo
had bijna 21 procent van de meisjes op
vwo-3 een lager schooladvies gekregen, tegen 14 procent van de jongens.

Jongens vaker op lager
niveau dan advies
Andersom geldt ook dat jongens in de
derde klas vaker op een lager niveau
zaten: 14 procent van de jongens
volgde in de derde klas juist een onderwijsniveau dat lager ligt dan het
advies dat ze in 2014/’15 in groep
8 kregen. Dat geldt voor iets minder
dan 9 procent van de meisjes.

h
 ttps://www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2018/50/meisjesstijgen-meer-bovenschooladvies-uit-dan-jongens
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Vakbonden en PO-Raad
starten cao-onderhandelingen
primair onderwijs
De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren
begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao.
Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid,
AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op
5 december hun inzetbrieven uit als start van de caoonderhandelingen. In deinzetbriefvan de PO-Raad
ligt de focus op een moderne cao die ruimte biedt aan
leraren, teams, schoolleiders en schoolbesturen.

D

e CAO PO 2018-2019 loopt

De focus ligt daarin op:

tot 1 maart 2019. De sociale

• Verdere stappen naar een nieuw,

partners gaan daarom het ge-

De PO-Raad kijkt uit naar construc-

transparant en overzichtelijk

tieve gesprekken met de vakbonden.

sprek aan over een nieuwe cao voor

loongebouw dat carrièremogelijk-

De afgelopen twee jaar hebben de

het primair onderwijs.

heden biedt, ontwikkeling beloont

sociale partners in goed vertrouwen

Voor leraren is met de CAO PO 2018-

en waaronder alle medewerkers in

gewerkt aan gezamenlijke doelen en

het primair onderwijs vallen.

belangen. Tijdens de cao-onderhan-

2019 een belangrijke stap gezet naar
een eerlijk en rechtvaardig salaris,

• Primaire arbeidsvoorwaarden – en

delingen gaan we zoveel mogelijk uit

mede door de extra loonruimte van

dan vooral salaris – zijn van groot

van gemeenschappelijke wensen en

270 miljoen die minister Slob inves-

belang voor de aantrekkelijkheid

belangen: goed onderwijs voor alle

teerde in de verhoging van leraren-

van de sector, zeker met het oog

kinderen.

salarissen. Sociale partners hebben

op het lerarentekort. De cao moet

afgesproken tijdens deze cao-onder-

echter wel betaalbaar zijn voor

handelingen te onderzoeken of de

schoolbesturen. Daarom stre-

functiebeschrijvingen van ondersteu-

ven we naar een loonsverhoging

f i l e : / / / U s e r s / d e s i g n 2 p r e s s /

ners nog actueel zijn en te kijken naar

die passend is bij de financiële

Downloads/inzetbrief_cao_

de positie en beloning van schoollei-

mogelijkheden en in lijn is met

po_2019.pdf

ders.

relevante andere sectoren.

Inzetbrief PO-Raad

Lees de inzetbrief van
de PO-Raad op:

• Een dunnere cao met minder
regels die uitgaat van vertrou-

Deze cao-onderhandelingen zet de

wen en de professionele ruimte

PO-Raad in op een moderne cao, die

van schoolteams. Ruimte om

begrijpelijk en uitvoerbaar is. De

verantwoordelijkheid te nemen

cao moet ruimte bieden aan leraren,

en kaders om verantwoording af

teams, schoolleiders en schoolbestu-

te leggen. Schoolbesturen die

ren.

vertrouwen hebben in de schoolteams en leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die vertrouwen hebben in
hun schoolbestuur.
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Islamitische basisschool
Zoetermeer stap dichterbij
De gemeente Zoetermeer moet een vestiging van de islamitische basisschool Yunus Emre
opnemen in het gemeentelijke plan van scholen. Daarmee komt de basisschool voor
bekostiging in aanmerking en is de vestiging van een islamitische basisschool een stap
dichterbij. Voor basisschooldirecteur Abdelsadek Maas ‘kan deze dag niet meer stuk’.

O

nderwijsminister Arie Slob

voldoende leerlingen kan rekenen.

Zoetermeer aan de stichtingsnorm

(CU) had al eerder bepaald

Yunus Emre zegt dat er in Zoetermeer

kan worden voldaan.’

dat de school in het plan

net zoveel belangstelling zal zijn als

Maastricht werd gekozen nadat Dord-

van scholen moest worden opgeno-

voor een islamitische school in Maas-

recht en Alphen aan de Rijn als ver-

men, nadat de gemeenteraad van

tricht en dat zou genoeg zijn. Zoeter-

gelijkingssteden waren afgevallen.

Zoetermeer dat begin juli weiger-

meer dacht daar anders over, maar de

‘Dordrecht is een havenstad’, legt

de. Zoetermeer ging tegen het be-

Raad van State geeft de gemeente nu

Maas uit, ‘en was daarom te veel af-

sluit van de minister in beroep bij

dus ongelijk.

wijkend. We hadden ook Alphen aan

de Raad van State, maar die verklaarde dat beroep woensdag ongegrond.

de Rijn, maar na onze aanvraag ging
De Raad van State stelt, net als de

die gemeente fuseren met buurge-

minister, dat de twee gemeenten ver-

meenten waardoor er allemaal kleine

‘We hadden wel verwacht dat we

gelijkbaar zijn wat betreft de belang-

dorpen onderdeel van de gemeente

zouden winnen’, zegt Maas over de

stelling voor islamitisch onderwijs.

uitmaken. Dan krijg je dat de koeien

uitspraak. ‘Het was de gemeente Zoe-

Volgens minister Slob heeft Zoeter-

door heel de gemeente lopen en niet

termeer tegen de minister. Het is voor

meer zelfs een beter vestigingskli-

zoals bij Zoetermeer rondom de ge-

een gemeente dan heel lastig om haar

maat dan Maastricht. Zo is het aantal

meente.’

gelijk te halen.’ Gefeliciteerd is de di-

inwoners in beide gemeenten met

recteur van Yunus Emre ook al. ‘Door

een Turkse of Marokkaanse achter-

onder andere leraren die in Zoeter-

grond nagenoeg gelijk, maar heeft

School moet er
1 augustus 2020 zijn

meer wonen’, vertelt hij. Basisschool

Zoetermeer meer inwoners met een

Maas weet wat er hem te doen staat

Yunus Emre heeft op dit moment vier

herkomst uit een ander islamitisch

de komende jaren. ‘We willen op 1

locaties in Den Haag.

land.

augustus 2020 open’, vertelt hij. ‘De
locatie die we eerst wilden hebben,

Bekostiging pas na
goedkeuring minister

‘In Zoetermeer lopen de
koeien om de stad heen’

is inmiddels gesloopt door de ge-

Om een bijzondere school te be-

Ook zijn er in Zoetermeer meer kin-

op zoek naar een andere plek voor de

ginnen moet het bestuur

deren in de basisschoolleeftijd dan in

school. Maar eerst moet het nieuwe

dat

Maastricht. Kortom, volgens de Raad

gemeentelijke

die op

van State heeft: ‘de Yunus Emre-ba-

opgesteld en goedgekeurd.’

aantonen

meente. We gaan nu in goed overleg

schoolplan

worden

sisschool aannemelijk gemaakt dat
voor haar nieuwe vestiging

in

De gemeente Zoetermeer kon nog
geen reactie geven.
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DATUM: 14 NOVEMBER 2018 | BRON: ISBO | FOTO: OCREMIX.ORG | AUTEUR: ASMA CLAASSEN

Het is weer december
Het zal u niet ontgaan zijn. De dagen worden korter, het weer wordt steeds kouder en
somberder. Op de televisie en in de reclamefolders zijn Sinterklaas, de Kerstman en alles
wat daarbij hoort aan cadeautjes, lichtjes en nog veel meer voor kinderen aantrekkelijke
zaken alom vertegenwoordigd. Hoewel deze feestdagen door moslims over het algemeen
niet gevierd worden, blijven deze uiteraard niet onopgemerkt bij onze kinderen.

T

ijdens mijn opvoedcursussen

Het is bemoedigend om te zien

hun verhaal kwijt en worden zij

op de verschillende scholen

dat een aantal scholen de niet-

gekend in hun beleving. Tegelijker-

merk ik dat ouders het vaak

islamitische feestdagen juist hebben

tijd leren zij kritisch denken door

moeilijk vinden om hiermee om te

aangepakt om islamitische principes

na te denken over de vragen die de

gaan. Er zijn ouders die hun kinderen

als tawhied (eenheid van Allah en

leerkracht stelt en zelf op onderzoek

het liefst volledig van al deze zaken

Zijn niet te evenaren eigenschap-

uit te gaan. Daarnaast leren kinderen

zouden willen afschermen, omdat

pen), eerlijkheid, gelijkwaardigheid,

dat mensen verschillend zijn en soms

de inhoud ervan vaak niet overeen-

diversiteit, respect, israaf (verspil-

anders over zaken kunnen denken.

stemt met de islamitische identiteit.

ling), waarheidslievendheid, belang

En dat dat ok is. Lakum Dienukum

Andere ouders kiezen ervoor om hun

van goede omgang met familie en

Waliya Dien.

kinderen gewoon mee te laten doen

de naaste omgeving enzovoort be-

en laten hen zelfs hun schoen zetten

spreekbaar te maken. Dat hoeft niet

Asma Claassen

of hebben een kerstboom thuis. Het

direct normerend te zijn, maar kan

Expert Onderwijs en Identiteit

zijn toch immers maar kinderen?

ook in de vorm van vragen aan de

Onze leerkrachten hebben het vaak

kinderen worden aangeboden. Daar-

niet gemakkelijk, aangezien zij al

naast is het een mooie gelegenheid

deze kinderen samen in één klas

om de verhalen van Maryam (a.s.) en

door de decembermaand moeten

de geboorte van `Isaa (a.s.) uit de

zien te loodsen. Het is voor hen vaak

verschillende tradities met elkaar

een enorme steun als in het iden-

te vergelijken en te onderzoeken

titeitsbeleid van de school een en

hoeveel het huidige kerstfeest nog

ander is vastgelegd over hoe er in de

met de oorspronkelijke christelijke

klas wordt omgegaan met dit soort

traditie te maken hebben.

zaken.

Op deze manier kunnen kinderen

a.claassen@deisbo.nl
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Ook ministerie geeft groen licht voor
islamitische basisschool in Roosendaal,
maar waar moet ie komen?
ROOSENDAAL - Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zijn
goedkeuring gegeven aan de plannen voor de eerste islamitische basisschool in Roosendaal.

D

at heeft de Dienst Uitvoe-

,,Ik hoop deze week contact met de

een wijk aan te geven. Dat kan dus

ring Onderwijs, onderdeel

wethouder in Roosendaal te hebben.

ook een andere wijk worden. Wij

van dat ministerie, de ge-

Het zou fijn zijn als we hier nog in de-

hebben destijds Kroeven aangedra-

meente Roosendaal, de gemeente-

cember over aan tafel kunnen zitten.‘’

gen, omdat die ons het meest kans-

raad én initiatiefnemer Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) uit
Breda laten weten.

‘Aannemelijk’
Het ministerie vindt dat op basis van
de door SIPO aangeleverde gegevens
‘het voldoende aannemelijk is gemaakt dat deze school binnen vijf jaar
en voor tenminste vijftien jaar daarna
zal worden bezocht door het wettelijke
vereiste van minimaal 200 leerlingen’.
SIPO zelf liet eerder al weten bij de
opening in augustus 2019 op zo’n 260
leerlingen te rekenen.

Locatie
Daarmee staat in principe niets
de komst van de school nog in de
weg, de gemeenteraad gaf voor de
zomervakantie al groen licht. Het is
alleen nog steeds onduidelijk waar
die school nu precies moet komen.
De komende weken moet daar meer
duidelijk over worden, zegt een tevreden directeur-bestuurder Moha-

rijk lijkt. Daar zit tenslotte een groot

We gaan binnenkort in overleg om nader kennis te maken,
de wensen te inventariseren,
te bekijken wat ze nodig hebben en de gevolgen daarvan
in kaart te brengen
René van Ginderen, wethouder
Ook onderwijswethouder René
van Ginderen laat via woordvoerder Jeroen Steenmeijer weten nog
geen locatie op het oog te hebben.
,,We gaan binnenkort in overleg om
nader kennis te maken, de wensen
te inventariseren, te bekijken wat ze
nodig hebben en de gevolgen daarvan in kaart te brengen.‘’ Nieuwbouw
is niet uitgesloten.

Daarmee zou SIPO een vierde school
in West-Brabant krijgen. De stichting
heeft al de scholen El Feth in Bergen
op Zoom, Okba Ibnoe Nafi in Breda en
Aboe el-Chayr in Tilburg onder haar
hoede. Die scholen doen het prima, ze
kregen eerder allemaal een voldoende
van de onderwijsinspectie.

Financiën
De komst van deze school heeft
echter wel gevolgen voor de andere basisscholen in de gemeente
Roosendaal. Zo krijgen alle scholen
nu geld voor huisvesting. De komst
van een nieuwe school betekent dat
die pot geld over meer scholen verdeeld moet worden dan nu het geval

Wij hebben destijds Kroeven
aangedragen, omdat die ons
het meest kansrijk lijkt. Daar
zit tenslotte een groot deel
van onze doelgroep
Mohamed Talbi, SIPO

med Talbi van SIPO.

deel van onze doelgroep.‘’

is. Eerder liet de gemeente al weten
die pot niet te zullen verhogen. Wat
de financiële gevolgen precies zijn,
is ook nog niet duidelijk.

Lees ook:
P
 lan voor islamitische basis-

Kroeven

school in Roosendaal

SIPO gaf in de eerste aanvraag aan

G
 roen licht voor islamitische

een voorkeur voor de Kroeven te

school in Roosendaal, bal nu bij

hebben, maar dat is volgens Talbi

ministerie

niet in beton gegoten. ,,We waren in
onze aanvraag simpelweg
verplicht
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Utrecht krijgt mogelijk twee
islamitische middelbare scholen
Utrechtse kinderen kunnen mogelijk vanaf
volgend jaar naar een islamitische middelbare
school. Liefst twee organisaties proberen zo snel
mogelijk zo’n school van de grond te krijgen.

D

e stichting Islamitisch Onder-

Exact hetzelfde plan

wijs Utrecht wil in november

Saillant is dat de ándere islamitische

een aanvraag indienen bij het

middelbare school in Nederland, het

ministerie van Onderwijs. De stich-

Cornelius Haga in Amsterdam, exact

ting, die nu twee basisscholen heeft

hetzelfde van plan is. De school

in de stad, denkt dat de animo voor

is een enquête begonnen naar de

een islamitische middelbare school

animo onder Utrechtse ouders voor

‘groot’ is. „We krijgen regelmatig vra-

een nieuwe middelbare school. Bij

gen van ouders of we ook een middel-

het Cornelius Haga was niemand be-

bare school zouden willen opzetten”,

reikbaar om een toelichting te geven

zegt bestuurslid Farouk el Kodady.

op de plannen.

„We denken dat de tijd nu rijp is.”

De Amsterdamse school opende

De afgelopen jaren is een aantal keer

vorig jaar na veel juridisch getouw-

tevergeefs geprobeerd in Utrecht een

trek de deuren. Het ministerie van

islamitische middelbare school van

Onderwijs zag geen heil in de school,

de grond te krijgen. Elke keer werd

omdat er ‘geen vertrouwen is in een

de aanvraag afgewezen, omdat de

veilige en goede school als die wordt

overheid berekende dat zo’n school

opgericht door dit bestuur’. Het

te weinig leerlingen zou trekken. El

grootste bezwaar was dat een van

Kodady is ervan overtuigd dat het nu

de ex-bestuursleden (het Haagse

wél lukt. „Er zijn in Utrecht genoeg

raadslid Abdoe Khoulani) zich op

potentiële leerlingen. Zeker sinds

Facebook positief had uitgelaten over

we deze zomer onze nieuwe basis-

terreurorganisatie IS . Na de uitspraak

school Al Arqam zijn begonnen.” Hij

trokken op voorhand diverse mos-

weet nog niet of zijn stichting een

limorganisaties én de besturen van

zelfstandige middelbare school wil

islamitische basisscholen in Amster-

opzetten of een dependance wil

dam de handen af van het Haga. Ze

openen van de Rotterdamse islami-

adviseerden kinderen niet naar de

tische school Avicenna. „Dat is een

school te sturen. Desondanks trekt

school die op onze lijn zit. En het

het Cornelius Haga toch relatief veel

voordeel van een dependance is dat

leerlingen .

jammer dat ze ons nu mogelijk gaan
beconcurreren. Daar wordt niemand
beter van.” Volgens El Kodady staat
zijn stichting voor een ‘gematigde’
vleugel van de islam. „Ik weet niet
precies hoe dit bij de school in Amsterdam is.”
Een woordvoerder van de gemeente
Utrecht laat weten op de hoogte
te zijn van de twee plannen. „Het
initiatief uit Amsterdam heeft ons via
sociale media bereikt. Met de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht
hebben we binnenkort een gesprek.
Overigens moet de aanvraag bij het
ministerie worden gedaan. Wij gaan
uiteindelijk alleen over de huisvesting.” Volgens hem is er nog geen
zicht op een mogelijke locatie voor
de school.
De aanvraag voor een nieuwe school
moet in november bij het ministerie
van Onderwijs zijn ingediend. Dat
besluit in een later stadium of die
aanvraag wordt toegewezen. Als de
gemeente Utrecht een geschikte
locatie beschikbaar heeft, zou de
school al in augustus volgend jaar
open kunnen.

je al vanaf honderd leerlingen kan
beginnen.”

Teleurgesteld
Het Utrechtse Islamitische Schoolbestuur is ‘teleurgesteld’ dat de
Amsterdammers geen contact hebben gezocht over hun plannen. „Wij
zijn al een tijdje in gesprek met de
gemeente Utrecht over de nieuwe
school”, zegt El Kodady. „Het is
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Perfectionisme bij jongeren: een onderbelicht thema
Leerlingen die oneindig een toets voorbereiden, niet tevreden zijn met een 8 of
een negatief zelfbeeld hebben. Herkenbaar? Dan heb je waarschijnlijk te maken
met perfectionistische leerlingen. In dit artikel legt Ard Nieuwenbroek, auteur
van het boek Perfectionistische leerlingen, je uit wat de signalen zijn.
Op school is perfectie iets wat vaak – onbedoeld – wordt

Oneindig een toets voorbereiden

gestimuleerd en beloond. In veel gevallen wordt perfectie

Bij oudere kinderen zien we meestal andere signalen: on-

niet gezien als een probleem en worden deze leerlingen

eindig een toets voorbereiden, niet tevreden zijn met een

niet besproken: het gaat toch goed? Voor leerkrachten zijn

8, een negatief zelfbeeld en voortdurend overprikkeld zijn.

leerlingen die hard werken en hoge cijfers halen heerlijk.

Ik zie het als een inspanningsverplichting om als school

Deze leerlingen zullen het ver schoppen en daarnaast is het

aandacht te besteden aan deze ‘ideale’ leerlingen en hen

fijn om in de goede resultaten van leerlingen de bevestiging

niet laten verdwalen in hun uit de hand gelopen prestatie-

te zien dat jij blijkbaar een uitstekende leerkracht bent. Je

drang – die eigenlijk meer een dwang is.

kent je vak, weet leerlingen te stimuleren en bent blijkbaar
in staat om goed uit te leggen.

Perfectionistische leerlingen begeleiden

Kortom: ‘goede’ leerlingen bewijzen dat jij als leerkracht

Een manier om deze kwetsbare groep leerlingen te begelei-

bent geslaagd! De goede resultaten gaan echter in som-

den, is door middel van leren vanuit een vaste mindset of

mige gevallen gepaard met angst, dwang en soms zelfs met

een groeimindset. Een vaste mindset houdt in dat leer-

een loerende burn-out. Leerlingen met goede resultaten

lingen denken ‘zo ben ik nu eenmaal’. Kinderen met een

zouden dus net zo goed een aandachtspunt moeten zijn.

groeimindset zijn van mening dat ze invloed hebben op
wat ze doen en wie ze zijn.

Signalen van perfectionisme
Perfectionisme komt voor bij alle leeftijden. Neem bijvoor-

Meer ruimte

beeld Teun, een leerling uit groep 1. De eerste maanden

Perfectionisten hebben een vaste mindset en zijn overdre-

op school ging het heel goed met hem. Hij ging vrolijk naar

ven gericht op het bewijzen van hun talenten. Deze gedach-

school en kwam als een blije kleuter thuis. Hij zong liedjes

te leidt tot bewijsdrang en de voortdurende behoefte aan

die hij geleerd had, vertelde hele verhalen over wat hij had

erkenning van jouw kwaliteiten door anderen. Daarom telt

gedaan en kon zich uren vermaken met tekenen en schilde-

alleen de behaalde prestatie en vermijden ze risico’s. Ze zijn

ren.

bezorgd of ze hun tekortkomingen wel kunnen verbergen.

Tot hij op een dag thuiskwam met een voorgedrukte teke-

Wie durft te falen en open durft te kijken naar eigen fou-

ning. Hij had gehoord dat je binnen de lijntjes moest blij-

ten, geeft zichzelf meer ruimte. Je gaat dan na wat er ‘nog

ven als je kleurde. Gespannen deed hij zijn uiterste best en

niet’ goed ging en besluit daaraan te werken. Dit resulteert

schrok toen hij uitschoot en over de lijn ging. Zijn ouders

in minder stress en betere resultaten.

probeerden hem ervan te overtuigen dat het helemaal niet
erg was en dat hij gewoon kon doorgaan. Het hielp niets.

Een consequente benadering

Voor Teun was de tekening verpest. Zijn huilbui ging pas

De kijk van kinderen op hun leerproces wordt op subtiele

over toen zijn vader op het idee kwam om een sticker over

manieren beïnvloed door het taalgebruik van de omgeving.

het foute lijntje te plakken, zodat je er niks meer van zag.

Zo kun je tegen een kind zeggen: ‘Goed gedaan, hoor! Dat is

De tekening was gered. Maar Teun zelf?

heel slim van jou!’ Of ‘Goed gedaan! Ik zie dat je er heel hard
aan hebt gewerkt!’.
Lees verder h
 ttps://w w w.onderwijsvanmorgen.nl /

per fec tionisme -bij-jongeren- een- onderbelicht-thema/
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Marokkaanse jongeren scoren op Cito-toets
DEN HAAG - Marokkaanse jongeren zijn aan een opmerkelijke opmars bezig
op de middelbare school. Het aantal jongeren dat in het derde jaar havo
of vwo doet, is in een paar jaar tijd met liefst 20 procent gestegen.

T

ot nu toe waren kinderen met een migratieachter-

Immigranten

grond oververtegenwoordigd in het vmbo, maar dat

Waar twaalf jaar geleden nog één op de vijf leerlingen

verschil neemt af, constateert het Centraal Bureau

met een Marokkaanse achtergrond naar havo/vwo ging, is

voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen inte-

dat nu opgelopen tot één op de drie. Dit percentage na-

gratiemonitor.

dert dat van kinderen met een Surinaamse achtergrond,

Volgens Tanja Traag van het CBS is de stijging vooral te

maar is nog altijd lager dan van Nederlanders (iets minder

danken aan een recente wetswijziging, waardoor het

dan 50 procent) en immigranten uit Westerse landen.

schooladvies dat juffen en meesters in groep 8 van de

De kinderen van vluchtelingen uit met name Iran en ook

basisschool opstellen, niet langer leidend is. Wanneer

Irak en Afghanistan doen het nog beter in de klas: het per-

uit de Cito-toets blijkt dat de kinderen een hoger niveau

centage havo/vwo’ers in het derde leerjaar is voor Iraniërs

aankunnen, kan het schooladvies naar boven worden bij-

zelfs iets hoger dan voor Nederlandse kinderen. Bijna zes

gesteld.

op de tien Iraanse middelbare scholieren.
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Wel gelijke prestaties, geen gelijke kansen
Basisonderwijs De kansenongelijkheid in het onderwijs is in vijf à tien jaar verdubbeld. Een
paar gemeenten geven leerlingen gratis bijlessen zodat ze wél naar havo of vwo kunnen.

S

alma Jaaiti is klein voor een

Ali heeft behalve Koranschool nooit

meritocratisch, dat wil zeggen dat

twaalfjarige, tenger, en ze bindt

onderwijs gehad. Fatima wel: ze volg-

schoolsucces uitsluitend afhangt van

haar lange bruine krullen meest-

de in Marokko een opleiding tot dok-

de capaciteiten van leerlingen, en niet

al in een staart of in een knot. Soms

tersassistente. Beiden spreken slecht

– ook – van hun sociaal-economische

draagt ze een hippe pet – later wil ze

Nederlands, kennen de Nederlandse

achtergrond. In werkelijkheid is de

modevlogger worden, net als de hoofd-

maatschappij niet goed en het gezins-

kansenongelijkheid in het onderwijs

persoon uit haar lievelingsboek, 100%

inkomen is laag – Ali werkt als zzp-koe-

de laatste vijf tot tien jaar verdubbeld.

Coco. Salma’s ouders komen uit Agadir

rier voor een onderaannemer van Post-

Sociale afkomst wordt steeds bepa-

in Marokko. Zelf is ze er ook geboren,

NL, Fatima is fulltime moeder. In hun

lender voor schoolsucces, stelde de

maar als baby kwam ze naar Nederland,

krappe flat in de Zaanse achterstands-

Inspectie voor het Onderwijs dit jaar

waar ze nog een broertje en een zusje

wijk Poelenburg heeft Salma geen ei-

opnieuw vast in haar jaarrapport De

kreeg. Thuis spreekt ze Arabisch. Op

gen kamer, laat staan een eigen bureau

Staat van het Onderwijs. Gelijke pres-

zondag gaat ze naar de Koranschool.

om haar huiswerk te maken. Maar haar

taties leiden niet tot gelijke kansen,

Ali Jaaiti en zijn vrouw Fatima El Khara-

ouders bieden haar een veilig en lief-

want leerlingen met laagopgeleide

chi vinden het fijn in Nederland. Ali: „Er

devol thuis en stimuleren haar om het

ouders krijgen vaker een middelbare-

zijn hier goede regels. Je kunt er goed

beste uit zichzelf te halen.

schooladvies onder hun capaciteiten,

leven. Beter dan in Marokko. Daar is

Salma wil graag havo of vwo doen, en

en zakken in het voortgezet onderwijs

geen werk.” Fatima, met lichtjes in haar

daarna hbo-bedrijfskunde gaan stude-

vaker af naar een (nog) lager opleiding-

ogen: „Ik vind het hier echt leuk. Voor

ren. Vandaar dat ze op maandag, dins-

sniveau, ook als ze even goed preste-

mijn kinderen is er goed onderwijs.”

dag en donderdag na een hele dag op

ren als medeleerlingen met hoogopge-

Salma: „In Marokko kosten goede scho-

school tot zes uur ’s avonds extra les-

leide ouders.

len veel geld.”

sen volgt, en vaak ook nog eens haar
meester om extra huiswerk vraagt. Die
vindt dat ze de lat voor zichzelf wel erg
hoog legt. „Zorg je ook voor ontspanning?”

De Brede School Academie in Zaanstad, waar een aantal leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 na schooltijd extra lessen krijgen.

Salma komt er wel, zegt de docente die
haar op dinsdag en donderdag extra
lessen taal en wereldoriëntatie geeft
op de Brede School Academie. „Ze is

Veel leerlingen op de Brede School
Academie hebben ouders die niet in
Nederland geboren zijn en vaak spreken
ze thuis een andere taal.

creatief, eigenzinnig, scherp, met een
sterk karakter.” De leider van de naschoolse huiswerkgroep in het buurthuis, waar Salma op maandag naar toe
gaat, zegt hetzelfde: „Over Salma maak
ik me niet zo druk.” Desondanks is het
zeer de vraag of Salma de achterstand
op meer kansrijke leeftijdgenoten ooit
zal inhalen.

Lage verwachtingen
Het Nederlandse onderwijs
is

in

naam
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LVO-bestuurder Postema stapt toch
op wegens examendrama
De Limburgse collegevoorzitter André Postema legt
zijn functie bij de Stichting
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) alsnog per direct
neer na het eindexamendrama eerder dit jaar. Dat
maakt LVO vandaag bekend
aan alle medewerkers.

P

ostema stopt op verzoek van
de raad van toezicht. Ook Jan
Schrijen, de voorzitter van de

raad van toezicht, legt zijn functie
neer. Een interim leidinggevende zal
de taken van Postema waarnemen
totdat er een nieuwe bestuurder is
gevonden. ‘Met hun terugtreden willen André Postema en de voorzitter
van de Raad van Toezicht rekenschap
geven van hetgeen bij VMBO Maastricht is misgegaan’, zo schrijft LVO

op hun website.

Onder druk
Afgelopen juni kwam bij VMBO Maastricht, één van de scholen van LVO,
een examendrama aan het licht: 354
examens werden ongeldig verklaard.
De positie van Postema stond onder
druk, maar desondanks maakte de
raad van toezicht eind september

bekend dat het contract van Postema
nog twee jaar werd verlengd. Tweede
Kamerleden waren ontstemd over
deze beslissing en gingen met onderwijsminister Arie Slob hierover in
debat. Ook de minister liet doorschemeren dat Postema afstand van zijn
functie zou moeten doen.
De raad van toezicht wilde dat Postema bleef om leiding te geven aan

het examendrama. In een persbericht

w
 ww.aob.nl/nieuws/lvo-

schrijft de school nu: ‘Met het beha-

bestuurder-postema-stapt-toch-

len van het diploma van de laatste

op-wegens-examendrama/

groep getroffen leerlingen van VMBO
Maastricht komt de herstelopera-

tie in een nieuwe fase. Daarmee
en vanwege de afronding van de
onderzoeken van de inspectie is het
moment gekomen dat ruimte wordt
gemaakt voor een nieuw bestuur.’

Onderzoek
Volgens LVO concludeert de Onderwijsinspectie ook bestuurlijke fouten
in hun nog te publiceren onderzoek.
Zo heeft het bestuur niet op tijd bijgestuurd en niet kunnen voorkomen
dat de problemen ontstonden.
Postema publiceerde vandaag op zijn

Facebook-pagina

een

statement.

Daarin schrijft de bestuurder dat hij
‘verbijsterd’ is over het onderzoek van
de inspectie en dat de hele situatie met
de examens en problemen bij Vmbo
Maastricht is ‘gepolitiseerd’.

de ‘hersteloperatie’ die volgde op
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Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
Tel: 033 4571001
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AGENDA
16 DECEMBER 2018
LICHTE VERHALEN IN HET DONKER - SALAAM ART
STUDIO SALAM ART

www.salaam-art.nl/
Amsterdam

14 FEBRUARI 2019
HET ARBO-EVENT VAN HET JAAR
LANDGOED ZONHEUVEL IN DOORN
€ 195,- P.P., EXCL. 21% BTW

h
 ttps://www.sbiformaat.nl/training/arbo-eventvan-het-jaar/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=arbo_event_2019

22 – 23 DECEMBER 2018

10 APRIL 2019,

MOSLIM LIFESTYLE EXPO

STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID

Moslim Lifestyle Expo is een ontmoetingsplek voor

9.30 – 16.00 uur,

een totale beleving voor de Nederlandse Moslims en

EENHOORN AMERSFOORT

andere geïnteresseerden in de Moslim cultuur.

€ 249,- per persoon (inclusief lunch en materialen)

www,moslimlifestyleexpo.nl

w
 ww.schoolenveiligheid.nl/po2019

Haarlemmermeer

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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