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BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP

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.

HTTPS://DEISBO.NL/BOEKENWINKEL/

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
doen Doe`a

De IK-toets

Dit prachtige, door kinderen van de

is als een evaluatie-instrument voor

Al Amana-school zelf geïllustreerde,

groep 8 en is gebaseerd op de verkregen

doeaboekje leert de kinderen door mid-

kennis binnen de volgende domeinen:

del van een leuk verhaaltje alle doea’s

Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van

bij de dagelijkse dingen die we doen.

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

Zo raken de kinderen spelenderwijze

Achlaaq,

vertrouwd met de soennah van onze

Oemmah-besef, Respect en liefde voor

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

ouderen en jongeren en het kunnen par-

De IK-toets is een toets die ontworpen

Verantwoordelijkheidsgevoel,

ticiperen in de Nederlandse samenleving.
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VAN DE DIRECTEUR

Moslim Lifestyle Expo
Assalamu Alaikum,

D

e zichtbaarheid van de ISBO wordt met de dag

een door Asma zelf gesigneerde exemplaar mee naar huis

beter Alhamdulillah. We hebben inmiddels een

kregen. Toch een unieke ervaring voor veel mensen om de

professionele website en een online boekenwin-

auteur van de boeken persoonlijk te ontmoeten

kel waardoor de zichtbaarheid online is verbeterd. Daarnaast proberen wij op allerlei plaatsen fysiek zichtbaar
te zijn. Daarom stonden wij met een professionele stand
tijdens de Moslim Lifestyle Expo en hebben we al onze
boeken tentoongesteld aan de bezoekers. We stonden
daar samen met de Simonscholen. De heer Ismail Taspinar
van Simonscholen had ons uitgenodigd om een stand te
delen. Wij zijn hem daar dankbaar voor.
De Moslim Lifestyle Expo was erg goed bezocht. Ook onze
stand had veel aandacht. Samen met mijn collega’s Tugba
Bugur, Nora Koubai en Asma Claassen hebben we veel
ouders gesproken en het belang van identiteit en Islamitisch Onderwijs in Nederland benadrukt. Wat goed om te
zien was, is dat veel ouders die al met identiteit voor hun
kinderen bezig zijn mijn collega Asma Claassen kenden
of al eens van haar hadden gehoord. Dit resulteerde tot

Gökhan Çoban

bijzondere momenten waarbij de kopers van de boeken

Directeur ISBO
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Met het Hiba doeboek wordt iedere dag opnieuw een feest!

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?!
Islam beleven met liefde en plezier!

Het Hiba doeboek is een perfect geschenk.

Het Hiba doeboek is een prachtig vrijetijdsboek, ontwik-

Het Hiba doeboek kan gegeven worden op elk moment

keld voor moslimmeiden tussen de 7 en 12 jaar. Moslim-

van het jaar. Dit funboek is een uniek kinderboekenweek-

meiden worden hierdoor gestimuleerd hun eigen iden-

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

titeit vorm te geven, hun creativiteit te ontplooien en

Daarnaast is het Hiba doeboek tijdloos en kan dus elk jaar

hiermee liefde voor hun geloof en cultuur te ontwikkelen.

opnieuw aan dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld groep 7)

Door het gigantische en diverse aanbod aan materiaal, dat

gegeven worden. Het Hiba doeboek is vanaf heden ver-

binnen de normen en waarden van de Islam is vormgege-

krijgbaar bij ISBO. Is het Hiba doeboek nou echt iets voor

ven, is het boek maar liefst 136 pagina’s dik!

jullie school, organisatie of misschien wel voor uw eigen
dochter of familielid?

Nu bij de ISBO verkrijgbaar
voor slechts €14,95!
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Neem dan een kijkje op:
https://deisbo.nl/product/hiba-doeboek/

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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16 DECEMBER 2018 | BRON: DIGISCHOOL.NL | FOTO: DIGISCHOOL.NL | AUTEUR: REDACTIE DIGISCHOOL.NL/

Afval op school, hoe pak je dat aan?
Op de website van Digischool.nl stond onderstaand artikel
dat wij graag onder uw aandacht willen brengen in het
kader van de identiteit. Immers, de zorg voor het milieu
is een onderdeel van het khalifaschap van een moslim.
Enkele onder de ISBO vallende scholen, waaronder
El Wahda in Heerlen, zal de komende tijd de focus
leggen op dit onderdeel van de islamitische opvoeding.
Uiteraard steunt de ISBO dit initiatief van harte.

O

p scholen gebeurt er steeds

laten slagen. Een eerste stap is om

wust over na. Hoe zorg je er dan toch

meer op het gebied van afval-

iemand verantwoordelijk te maken

voor dat leerlingen en docenten hun

scheiding en afvalpreventie.

voor het afval(beleid). Vervolgens

gedrag gaan aanpassen? En bijvoor-

Een ontwikkeling waar wij

helpt het om inzicht te krijgen in de

beeld hun afval gaan scheiden of ver-

blij van worden, want kinderen zijn

huidige situatie en de verschillende

minderen? Ook hier hebben wij een

de toekomst. Als ze zowel thuis als

afvalstromen. Als je weet hoeveel en

mooi hulpmiddel voor!

op school afval scheiden, is de kans

wat voor afval je maakt, is het een-

Samen met Anjo Travaille van Boven-

groot dat kinderen later ook afval

voudiger om daar gericht ambities

kamers hebben we het Routeboek

gaan scheiden. Zo zorgen we samen

en vervolgens projecten voor te ont-

ontwikkeld.

voor afvalstromen die gemakkelijker

wikkelen zodat dit afval verminderd

Het Routeboek beschrijft de route die

gerecycled kunnen worden en zetten

kan worden. Zo vertelt onze collega

je als school doorloopt richting het

we een mooie duurzame stap. Met het

Roald

(programmaleider

gewenste gedrag. Eén van de tips is

tweejarig leerprogramma Afval op

van Afval op School): “Een mooi voor-

om het gewenste gedrag makkelijk te

School helpen we scholen met afval-

beeld komt van een school die er-

maken, bijvoorbeeld door altijd een

scheiding en afvalpreventie.

achter kwam dat het meeste afval op

afvalbak in de buurt te hebben waar-

In de praktijk blijkt het scheiden of

school bestond uit drinkpakjes. Door

op duidelijk staat aangegeven waar

verminderen van afval niet altijd

de kinderen drinkbekers mee te laten

welk afval in moet. Een andere tip is

even makkelijk. Zo is er vaak niemand

nemen is de hoeveelheid afval dras-

het betrekken van leerlingen. Roald:

die verantwoordelijk is voor het af-

tisch afgenomen.” Benieuwd naar

“Om een ‘schone school’ te bereiken

valbeleid op school, is het lastig om

meer concrete acties en tips? Bekijk

is het belangrijk om de leerlingen en-

gewenst gedrag onder leerlingen en

het stappenplan.

thousiast te maken en mee te nemen

Severens

medewerkers te stimuleren of wer-

in de veranderingen. Als ze worden

ken bestaande regelingen niet altijd

Duurzame gedragsverandering

betrokken bij het invoeren en uitvoe-

mee. Om scholen hierbij te helpen

Het stappenplan helpt scholen bij het

ren van afvalscheiding voelen zij zich

hebben we samen met onze samen-

structureren en uitvoeren van stap-

medeverantwoordelijk en heeft het

werkingspartners diverse gratis tools

pen, maar is op zichzelf staand geen

een grotere kans van slagen.” Meer

ontwikkeld. Wil jij met jouw school

garantie voor succes. Je hebt name-

tips en praktijkvoorbeelden? Bekijk

(of de scholen in jouw gemeente)

lijk ook te maken met het gedrag

het Routeboek.

ook aan de slag met afval? Lees dan

van leerlingen, docenten, schoollei-

vooral verder!

ders en conciërges. En het zal geen

Lees verder

nieuws zijn als we zeggen dat gedrag

h ttps://digischool.nl/artikel/

Stappenplan

erg complex is. Helemaal als het gaat

afval-op-school-hoe-pak-je-dat-

Eén van de gratis tools is het stappen-

om gewoontegedrag, wat ook hier het

aan/

plan. Dit stappenplan hebben we sa-

geval is. Leerlingen en docenten zijn

men met Arcadis ontwikkeld en helpt

gewend om op een bepaalde manier

scholen in vijf praktische stappen om

om te gaan met afval en denken hier

afvalpreventie en afvalscheiding te

vaak niet meer be-

www.deisbo.nl
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DATUM: 20 DECEMBER 2018 | BRON: BOUWSTENEN | FOTO: BOUWSTENEN | AUTEUR: JOEP VAN 'T HOF

Informatieplicht impact voor scholen
De informatieplicht Wet milieubeheer zal behoorlijk wat impact hebben.
Ook voor scholen.

D

e informatieplicht geldt voor

Lees hier de vijf tips

bedrijven of instellingen die
onder de Wet milieubeheer
vallen en grofweg 10 keer het

energiegebruik van een gemiddeld

19

Informatieplicht:
vijf tips vanuit het werkveld

huishouden gebruiken. Dat zijn bedrijven maar ook PO-scholen en vrijwel alle scholen in het VO, MBO, HBO
en Universiteiten.
Maatregelen treffen
Zij moeten (voor zover nog niet gedaan) energiemaatregelen treffen die
zich binnen 5 jaar terugverdienen én
De informatieplicht met betrekking tot

Aan de andere kant begrijpen betrokke-

verwacht dat naar schatting over 20 pro-

energiebesparende maatregelen, die op

nen ook dat er iets moet gebeuren om de

cent van het totaal aantal eigen panden

1 juli 2019 per maatregel aan het rijk

1 juli 2019 in werking treedt, stelt flink

doelen uit het energieakkoord te

wat nieuwe eisen aan het informatie-

realiseren. Aan hen de kunst het

management van gemeenten, scholen

samenspel tussen beleid, uitvoering en

Breder effect

rapporteren of zij die maatregel wel

en andere organisaties.

handhaving goed vorm te geven zodat

De impact van de informatieplicht zal

Vijf tips vanuit het werkveld om aan de

die doelen ook worden gerealiseerd; met

voor gemeenten verder reiken dan de

nieuwe verplichting te kunnen voldoen.

wortel én met stok.

eigen activiteiten. Partijen die gebruik

of niet hebben getroffen.
Impact meting
Diverse scholen hebben samen met
gemeenten in Bouwstenen-verband

informatie zal moeten worden verstrekt.

maken van een gemeentelijk pand of

Veel locaties

subsidie van de gemeente zullen bij de

Vooropgesteld, het werkveld is niet

De informatieplicht geldt voor inrichtin-

gemeente aankloppen voor informatie en

bepaald blij met de aangekondigde

gen (locaties) die onder de Wet milieu-

geld om energiemaatregelen te treffen.

informatieplicht. Men verwacht er weinig

beheer vallen en meer dan 50.000 kWh

effect van en ziet een enorme berg admi-

elektriciteit en/of meer dan 25.000 m

nistratie op zich afkomen. De verplichting

gas per jaar gebruiken; zo’n beetje 10

honderden panden die worden gebruikt

motiveert ook niet en zet eerder aan tot

keer het verbruik van een gemiddeld

voor onderwijs, zorg, sport en welzijn en

afvinken dan tot nadenken. En de manier

huishouden. Nico van Zuylen van de

waarmee de gemeente huur- of subsidie-

van sturen, via middelen in plaats van

VO-raad verwacht dat vrijwel alle locaties

relaties onderhoudt (verhoudingsgewijs

doelen, sluit meer aan bij de oude Hinder-

van VO-scholen hieronder zullen vallen.

70 procent van het totaal aantal eigen

wet dan bij de Wet milieubeheer.

De gemeente Amsterdam op haar beurt

panden).
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In Almere gaat het bijvoorbeeld om

>>

In Control! 2018

op grond van de informatieplicht voor

gekeken wat de informatieplicht voor
hen betekent en 5 tips opgesteld om

En zie hier de website van Bouw-

aan de verplichtingen te kunnen vol-

stenen voor meer informatie over de

doen.

infoplicht en de mogelijkheid mee te
doen met een pilot.

6

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

ONDERWIJSNIEUWS

Heb je een goed idee om het onderwijs te
verbeteren? Vraag dan vandaag nog subsidie aan!
Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) ondersteunt en verbindt leraren met goede
initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Leraren uit het po, so, vo kunnen een
aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding. Leraren MBO
kunnen Onderwijs Pionier worden. Kijk ook op www.lerarenontwikkelfonds.nl
• Een podium om jouw initiatief met

Wat is het LOF?

Hoe werkt het LOF?

De leraar is de centrale spil en de cre-

Leraren met een goed initiatief kun-

atieve architect van het onderwijs.

nen een LOF-aanvraag doen. Als je

Het LOF wil die positie van leraren,

ondersteuning nodig hebt bij het

collega’s die elkaar helpen om alle

met oog voor vernieuwing, stimule-

formuleren van de aanvraag kun je

initiatieven te realiseren. Nu, maar

ren en leraren uit verschillende sec-

een beroep doen op een LOF-coach

toren aan elkaar verbinden. Leraren

of mail lof@onderwijscooperatie.

Na dit eerste jaar blijft de deelnemer

worden in staat gesteld om zelf aan

nl. Maar raadpleeg eerst eens de

betrokken bij het netwerk van het

onderwijsontwikkeling te werken en

Pioniersgids voor inspiratie!

LOF. We leggen ook de verbinding

elkaar door netwerkvorming te ver-

een groter publiek te delen.

• Een netwerk van gelijkgestemde

ook in de toekomst.

met bestaande netwerken van an-

sterken. Het LOF ondersteunt leraren

Nadat de aanvraag door een jury (be-

dere programma’s zoals Onderwijs

bij het uitwerken van hun initiatief

staande uit leraren) is beoordeeld en

Pioniers MBO en InnovatieImpuls

en zorgt dat de deelnemers van en

goedgekeurd, krijg je als deelnemer

Onderwijs. Het samen ontwikkelen

met elkaar kunnen leren. Als verte-

een jaar lang ondersteuning in de

en delen van kennis en ervaring zijn

genwoordiger van de beroepsgroep

vorm van:

de belangrijkste ingrediënten van

ligt de organisatie en ontwikkeling

• Een financiële bijdrage van

het LOF.

van het LOF in handen van de Onder-

minimaal €4.000,- en maximaal

wijscoöperatie.

€75.000,- . Deze subsidie is

Klik hier om een aanvraag te doen

bedoeld om bijvoorbeeld uren
op school ‘vrij te kopen’ waarin
je werkt aan de ontwikkeling van
jouw initiatief.

• Drie verplichte LOF-labs: leerbijeenkomsten waar alle deelnemers
aan het LOF samenkomen om
Video:

van en met elkaar te leren. De

D
 elen, delen, delen met LOF

Labs vormen een springplank die

Jij maakt het onderwijs!

ervoor zorgt dat je initiatief, en eigen ontwikkeling, in een versnel-

Laat je inspireren op
jijmaakthetonderwijs.nl!

ling komen.

• Coaching in kleine groepjes door
een ervaren coachteam bestaande
uit leraren.

www.deisbo.nl
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VAN DE SCHOLEN

IBS Ababil haalt bijna €60.000 op voor Jemen
Tijdens een inzamelingsactie voor
Jemen hebben leerlingen van IBS Ababil
maar liefst €59.251,04 opgehaald

gen leerlingen hiervoor langs de deuren. De meest opvallende actie was echter wel dat door de leerlingen zelfgemaakte schilderijen werden geveild.
De ISBO is uiteraard ontzettend trots op de inzet van alle

Om dit doel te bereiken werden verschillende strategieën

ouders, leerkrachten en leerlingen die aan dit bijzondere

bedacht.Zo werden er lege statiegeldflessen ingezameld

initiatief hebben meegewerkt. Moge Allah u allen hier-

en werden er op school pizza’s verkocht. Daarnaast gin-

voor rijkelijk belonen, Amien!

Samen zijn wij school
'Samen zijn wij school' roept ouders en
scholen op om nog meer samen te werken aan
het succes en welbevinden van leerlingen.
IBS Ababil is een van de scholen die aan
deze oproep gehoor heeft gegeven.
Waarom deze oproep?
De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen is
waar scholen en ouders beiden voor staan. Hun goede
samenwerking is zowel in het belang van de leerling, de
ouder als de leraar.
In de landelijke campagne Samen zijn wij school:
WERKEN scholen en ouders samen aan het succes en het
welbevinden van de leerling
RESPECTEREN ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en onderwijs
NEMEN ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de leerling
NODIGEN ouders en school iedereen uit het

Sta jij hier ook voor? Sluit je dan aan.
Onderschrijf deze oproep, vertel je verhaal en deel jouw
tip. Samen komen we verder!
W aarom is het onderschrijven van deze oproep
belangrijk?
Bekijk hier de video van Samen zijn wij school!

voorbeeld van goede samenwerking te volgen
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DATUM: 13 DECEMBER 2018 | BRON: WWW.ONDERWIJSRAAD.NL |

Toets wijzer
Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de
kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten
uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen
in dit advies om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk.

D

e huidige toetspraktijk is in

tegenwicht voor de eigen toetsing

met het curriculum gaat versmalling

verschillende

uit

van de onderwijsinstellingen en be-

van het onderwijscurriculum tegen.

balans. Dit geldt voor alle on-

opzichten

palen daarmee hun ruimte. De raad

Verder adviseert de raad alle secto-

derwijssectoren.

Beslissende

beschouwt om te beginnen een con-

ren om vaker gebruik te maken van

toetsing (toetsing die een rol speelt

sistent toets- en examenbeleid als

formatieve toetsing en van kwalita-

bij beslissingen zoals zitten blijven

duidelijk kader: de overheid dient

tieve toetsmethoden. Ook adviseert

en overgaan) neemt veel tijd in be-

rolvast en standvastig te zijn in haar

de raad om de positie van de examen-

slag. Daardoor is er weinig ruimte

maatregelen. Daarnaast vindt de raad

commissies in het hoger onderwijs

voor formatieve toetsing (toetsing

standaardisering van de eindtoet-

nog verder te verbeteren. Voor het

om het leerproces van leerlingen en

sing voor alle sectoren van belang.

middelbaar beroepsonderwijs vindt

studenten te ondersteunen). Daar-

Een derde kader voor de onderwijs-

de raad het belangrijk dat docenten

naast wordt veel gebruikgemaakt van

instellingen wordt gevormd door

meer betrokken worden bij het vorm-

kwantitatieve toetsing (toetsing met

het toezicht, dat duidelijk maakt aan

geven van examens.

gesloten vragen) en minder van kwa-

welke doelen moet worden gewerkt.

litatieve toetsen (zoals een monde-

Als laatste kader adviseert de raad

ling tentamen, een presentatie of een

de rijksoverheid om toets- en/of exa-

h
 ttps://www.onderwijsraad.nl/

werkstuk). Ten slotte worden toetsen

mencommissies ook voor primair en

publicaties/2018/toets-wijzer/

en examens vaak niet door leraren en

voortgezet onderwijs te verplichten.

volledig/item7708

Lees de volledige publicatie

docenten zelf gemaakt, maar extern
vormgegeven. Hierdoor voelen leraren en docenten zich minder eigenaar
van hun onderwijspraktijk. De toetspraktijk hoeft niet radicaal anders
ingericht te worden, maar er zijn volgens de raad wel maatregelen nodig
om het evenwicht aan te brengen.

Verbeteren toetspraktijk vraagt om meer
evenwicht binnen drie
dimensies

Voor een even
wichtige toets- en
examenpraktijk is meer
toetsdeskundigheid
noodzakelijk
Duidelijke toetskeuzes door
onderwijsinstellingen
Binnen de kaders van de overheid
kunnen

onderwijsinstellingen

de

ruimte voor toetsing en examineHeldere kaders vanuit de overheid

ring beter benutten. Ten eerste is het

De rijksoverheid dient vanuit haar

hiervoor van belang dat zij toetsing

stelselverantwoordelijkheid

duide-

in lijn brengen met onderwijsdoelen,

lijke kaders te bieden aan onderwijs-

onderwijsinhoud en onderwijsmid-

instellingen. Deze kaders vormen het

delen. Deze afstemming van toetsing

www.deisbo.nl
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DATUM: 13 DECEMBER 2018 | BRON: TROUW | FOTO: ANP | AUTEUR: GERRIT-JAN KLEINJAN

ICT-chaos bij overheid dupeert
leerlingen van groep 8
Scholieren in groep 8 kunnen dit jaar geen digitale centrale eindtoets maken.
Dat is heel vervelend voor kinderen die maatwerk nodig hebben.

H

et dupeert kwetsbare basis-

Juist de kinderen die maatwerk no-

Maar of dat lukt is allerminst zeker,

schoolleerlingen dat de digi-

dig hebben, worden de dupe van de

leert navraag bij het college voor

tale versie van de eindtoets dit

ICT-chaos, vreest voorzitter Rinda

Toetsen en Examens, dat eveneens

schooljaar niet beschikbaar is,

den Besten van de PO-raad. “De di-

betrokken is bij de digitale centrale

stellen basisscholen en de PO-raad,

gitale centrale eindtoets is namelijk

eindtoets. “Garanties kunnen we niet

de koepel van basisschoolbesturen.

ingericht om aan alle specifieke on-

geven”, zegt een woordvoerder. De

Het ministerie van onderwijs liet ba-

derwijsbehoeften te voldoen.” Om-

problemen bij DUO zijn hardnekkig.

sisscholen onlangs weten dit jaar al-

dat de computer zich aanpast aan het

leen de papieren versie van de toets

niveau van de deelnemers profiteren

Beschamend

te bezorgen.

daarvan niet alleen de leerlingen

Den Besten van de PO-raad is be-

De digitale centrale eindtoets is afge-

voor wie leren lastig is maar ook de

zorgd dat gebreken in overheidssys-

blazen vanwege ICT-problemen bij de

heel slimme kinderen. “Door gerichte

temen grote invloed hebben op het

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),

vragen in de digitale toets kan hun

onderwijs. “Scholen en hun leerlin-

die verantwoordelijk is voor de af-

niveau heel precies worden vastge-

gen moeten kunnen rekenen op be-

name van de toetsen. Volgens het mi-

steld. Dat wordt nu weer lastiger”,

trouwbare systemen die betrouwbare

nisterie is het computersysteem ‘nog

zegt schoolbestuurder Hennie Bie-

cijfers laten zien.” Schoolbestuurders

onvoldoende stabiel’. Zo haperde het

mand uit Wijchen

noemen het ‘beschamend’ dat leer-

afgelopen jaar tijdens de afname het

Volgend schooljaar moet het digitale

lingen en scholen de dupe worden

onderdeel wereldoriëntatie, een niet

toetssysteem weer op orde zijn, be-

van technische strubbelingen. Bie-

verplicht deel van de toets.

looft het ministerie.

mand: “Het is heel frustrerend dat wij
nu iets moeten oplossen wat gewoon

Frustrerend

zou behoren te werken. Alsof het niet

“Met name voor leerlingen die moei-

druk genoeg is in het onderwijs.”

lijk leren is dit heel onplezierig. Het is
frustrerend omdat ze langer over de
toets moeten doen of omdat de vragen veel te moeilijk zijn”, zegt manager onderwijsontwikkeling Rebekka
Bersee bij De Basisfluvius, een organisatie met 35 scholen in Arnhem.
De eindtoets, die het niveau van taal
en rekenen meet, bepaalt in groep 8
samen met het advies van de docent
naar welk vervolgonderwijs leerlingen gaan.

10 De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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DATUM: 14 DECEMBER 2018 | BRON: NU.NL | FOTO: ANP

Onderwijsraad wil dat leerlingen van
alle niveaus samen op school zitten
De Onderwijsraad vindt dat in brugklassen en op scholengemeenschappen
leerlingen van meer verschillende niveaus moeten zitten, omdat ze anders
alleen met mensen uit hun eigen sociale omgeving in aanraking komen.

D

at zegt voorzitter van de On-

De Onderwijsraad adviseert scholen-

De raad vindt dat bijvoorbeeld laat-

derwijsraad Henriëtte Maas-

gemeenschappen om locaties van de

bloeiers te weinig kansen krijgen om

sen van den Brink in Trouw. De

verschillende niveaus samen te voe-

nog hogerop te komen, doordat de

raad publiceert vrijdag de be-

gen, zodat leerlingen weer met elkaar

keuze voor het schoolniveau al vroeg

langrijkste adviezen van de Stand van

in aanraking komen. "Het gaat erom

wordt gemaakt. Daarnaast moeten

Educatief Nederland.

dat kinderen een brede ontwikkeling

leerlingen van de havo en het vwo

krijgen en dat verschillende sociale

meer in aanraking komen met be-

groepen elkaar weer tegenkomen."

roepsgericht onderwijs, om zo een

De Onderwijsraad is het belangrijkste
adviesgevende orgaan op het gebied

bredere opleiding te krijgen.

van onderwijs voor de overheid en

Makkelijker wisselen van niveau

brengt jaarlijks meerdere adviezen

In de publicatie van de raad staat ook

uit over alle soorten onderwijs in Ne-

dat het voor leerlingen makkelijker

derland.

moet worden om van niveau te wisselen. Dat is volgens de raad de laatste

De afgelopen tien jaar is het aan-

jaren juist lastiger geworden, waar-

tal brugklassen met leerlingen van

door de eerste plaatsing bepalend is

meerdere onderwijsniveaus afgeno-

voor het uiteindelijke niveau van een

men van 70 procent naar 55 procent.

leerling.

De Onderwijsraad wil dat er meer van
die klassen komen, om de sociale cohesie te verbeteren.
'Mensen gaan meer in
eigen clubjes leven'
Doordat op veel scholen alleen mensen van één niveau rondlopen, komen
de leerlingen volgens de Onderwijsraad te weinig in aanraking met leerlingen van andere niveaus. "Mensen
gaan zo steeds meer in eigen clubjes
leven. Dat kan voor een schisma in de
samenleving zorgen", aldus Maassen
van den Brink.
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Voor alle asielzoekerskinderen achterstandsgeld
Asielzoekerskinderen tellen altijd mee voor het onderwijsachterstandenbudget.
Door dit besluit van onderwijsminister Arie Slob worden basisscholen
met veel asielzoekersleerlingen minder hard geraakt door de komende
herverdeling van dit geld op basis van de CBS-indicator.
Ongeveer 25 scholen met veel asiel-

‘Daarom heb ik besloten om alle leer-

h
 ttps://www.vosabb.nl/

zoekersleerlingen zouden er door de

lingen die bij het CBS bekend zijn als

alle-asielzoekerskinderen-

herverdeling van het onderwijsach-

asielzoeker automatisch een onder-

achterstandsgeld/

terstandengeld meer dan 100.000

wijsscore toe te kennen in de doel-

euro op achteruitgaan. Dat heeft te

groep van 15 procent. Hierdoor tellen

maken met de nieuwe verdeling van

asielzoekersleerlingen (…) altijd mee

het geld op basis van een indicator

in de onderwijsachterstandenbekos-

van het Centraal Bureau voor de Sta-

tiging voor scholen’, zo staat in een

tistiek (CBS). Deze indicator houdt re-

brief van minister Slob aan de Twee-

kening met het opleidingsniveau van

de Kamer.

de ouders. Dat leidt tot problemen,
omdat van veel ouders die als asiel-

De minister voegt hieraan toe dat on-

zoekers in Nederland zijn het oplei-

danks deze maatregel nog steeds her-

dingsniveau niet bekend is.

verdeeleffecten blijven bestaan voor
scholen met asielzoekerskinderen.
Die negatieve effecten zullen echter
minder groot zijn dan gevreesd.
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DATUM: 21 DECEMBER 2018 | BRON: VOS/ABB | AUTEUR: DRS. MARTIN VAN DEN BOGAERDT | FOTO: DIDACTIEF

Ministerraad stemt in met
wetsvoorstel burgerschap
De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Arie Slob voor
burgerschapsonderwijs. Met dit wetsvoorstel wil de onderwijsminister duidelijk
maken wat scholen moeten doen op het gebied van burgerschapsonderwijs.
Er staat onder andere in dat scholen
leerlingen kennis en respect moeten
bijbrengen over de basiswaarden
van de democratische rechtsstaat.
De school moet volgens Slob een oefenplaats zijn voor leerlingen om te
werken aan vaardigheden die ze later
nodig hebben in de samenleving.
Door de wet te wijzigen, krijgt de Inspectie van het Onderwijs de mogelijkheid om met scholen in gesprek
te gaan over hun burgerschapsonderwijs. Nu is het nog zo dat een school
hierop alleen kan worden aangesproken als er helemaal niets aan burgerschap wordt gedaan. Dat vindt de
minister te mager, dus wil hij dat veranderen.
Raad van State > Tweede Kamer
Nu de Ministerraad met het wetsvoorstel akkoord is, gaat het ter advisering
naar de Raad van State. Het streven
van het kabinet is om het wetsvoorstel voor burgerschapsonderwijs in
het voorjaar naar de Tweede Kamer te
sturen.

h
 ttps://www.vosabb.nl/ministerraad-akkoord-met-wetsvoorstelburgerschapsonderwijs/
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DATUM: 15 DECEMBER 2018 | BRON: BD.NL | AUTEUR: TOM VOS | FOTO: ANP

‘Directeuren en conciërges verdienen
ook meer waardering’
HEESCH/GEFFEN - De totale onderwijssector heeft het zwaar, maar de sector
is helaas niet samen aan het strijden voor minder werkdruk en beter salaris.
Daarom hebben de dertien directeuren van de Filios Scholengroep in de regio
van Oss een brandbrief naar de vakbonden in Den Haag gestuurd.
,,Voor de leerkrachten is politiek Den

Tekort aan personeel

Koffiedikkijken

Haag in beweging gekomen, zij wor-

Een hoge werkdruk en een relatief

Of hun brief effect gaat sorteren in

den beter beloond. Maar dat geldt

laag salaris gelden ook voor die laat-

Den Haag is koffiedikkijken. ,,Maar

niet voor het onderwijsondersteu-

ste twee groepen. ,,En als daar niets

wij vinden het belangrijk onze stem

nend personeel - zoals administra-

aan verandert, dan komt er in deze

te laten horen. We zijn altijd een bra-

tieve krachten en conciërges - en de

beroepsgroepen een tekort aan per-

ve beroepsgroep geweest, maar mis-

directeuren. Dat is niet fair want we

soneel.”

schien wel te braaf. De verschillen in

vormen en maken tenslotte sámen

De belangen van het onderwijson-

beloning met het voortgezet onder-

het onderwijs”, aldus onder anderen

dersteunend personeel en directeu-

wijs zijn wel erg hoog geworden, ook

Thea van Heck (De Kiem, Heesch) en

ren worden niet goed behartigd door

voor de directies en het onderwijs-

Marja Schoenmakers (Sint-Antonius,

de bonden, vinden de directeuren die

ondersteunend personeel. Terwijl de

Maren-Kessel). Zij komen op voor de

meer waardering en erkenning voor

werkdruk in het basisonderwijs zeker

belangen van tientallen onderwijs-

hun werk willen krijgen. ,,De leraren

niet minder is.”

ondersteunde persoonsleden en di-

doen ertoe, maar wíj ook.”

recteuren binnen de Filios Scholengroep.
,,Bij de CAO-onderhandelingen die nu
weer gaande zijn, wordt door de bonden en de werkgevers onderscheid
gemaakt in subgroepen: leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie. Wij vinden dat niet
terecht. Zij moeten juist samen een
front vormen. De sector heeft baat bij
gemotiveerde, eerlijk beloonde leerkrachten maar die kunnen niet zonder
goed onderwijsondersteunend personeel en directeuren.”

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

AGENDA
DINSDAG 23 JANUARI 2019

10 APRIL 2019,

10.30 – 11.15

9.30 – 16.00 uur,

LEZING ‘VERSNELLING EN VERTRAGING IN HET BASIS-

STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID

ONDERWIJS EN DE VERDERE SCHOOLLOOPBAAN VAN
DE LEERLINGEN’
DOOR TANYA BELIAEVA EN ERIK FLEUR

EENHOORN AMERSFOORT
www.schoolenveiligheid.nl/po2019
€ 249,- per persoon (inclusief lunch en materialen)

LOCATIE: ONDERWIJSACADEMIE VO
https://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Nieuwshomepage/Nieuws-VO/Gevolgen-versnelling-en-vertraging-basisonderwijs.aspx

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

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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