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Deel 2
van de al
Amana-methode in de maand
oktober slechts

€ 5,-

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.

BOEKEN.DEISBO.NL
DEISBO.NL
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
Al Amana-school zelf geïllustreerde,
doeaboekje leert de kinderen door middel van een leuk verhaaltje alle doea’s
bij de dagelijkse dingen die we doen.
Zo raken de kinderen spelenderwijze
vertrouwd met de soennah van onze
Profeet (v.z.m.h.).
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De IK-toets is een toets die ontworpen
is als een evaluatie-instrument voor
groep 8 en is gebaseerd op de verkregen
kennis binnen de volgende domeinen:
Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van
de Qur’an en de belangrijkste Doe`a’s),
Achlaaq,

Verantwoordelijkheidsgevoel,

Oemmah-besef, Respect en liefde voor
ouderen en jongeren en het kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

VAN DE DIRECTEUR
4 OKTOBER 2018

Gesprek met minister Arie Slob
Assalamu Alaikum, Op 26 september jl. sprak ik de Minister van Onderwijs,
de heer Arie Slob. Dit gesprek vond plaats gezamenlijk met de andere profiel
organisaties. We hebben gemeenschappelijke punten op de agenda gehad,
waaronder de aanpak van het lerarentekort, het onderwijsachterstandenbe
leid en het wetsvoorstel waardoor meer ruimte komt voor nieuwe scholen.

W

at mij opviel is dat Minister Slob uitgebreid de

Onze scholen krijgen in totaal ruim 1,5 miljoen euro min-

tijd voor ons nam. Het was ook alweer lang ge-

der voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit zorgt

leden dat de profielorganisaties bij hem aan

voor een nieuwe uitdaging voor onze scholen. Vanuit de

tafel zaten. We hebben afgesproken om 2x per jaar met

ISBO proberen we binnenkort een sessie te organiseren

elkaar in gesprek te gaan. Dit naast de reguliere overleg-

voor onze scholen om dit met elkaar te bespreken en te

gen met de sectorraden VO-raad en PO-raad.

kijken hoe we hiermee het beste kunnen omgaan.

Voor de aanpak van het lerarentekort komen er 10 tot

Tot slot hebben we het gehad over de negatieve toonzet-

12 regionale focusgebieden met eventuele aanjagers.

ting in de Tweede Kamer ten aanzien van schoolbestu-

De uitwerking hiervan volgt later. Maar door op regio-

ren. Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn van me-

naal niveau te focussen kunnen we onze scholen beter

ning dat de schoolbesturen transparanter

profileren. In een landelijke aanpak zouden we kunnen

moeten zijn. De kritiek wordt niet herkend

ondersneeuwen. Daarom is het belangrijk dat onze scho-

door de profielorganisaties. Juist omdat

len tijdig aanhaken bij de focusgebieden. Zodra ik meer

er stevig wordt ingezet op goed bestuur

weet zal ik de scholen hiervan op de hoogte stellen.

en transparantie door schoolbesturen. We hebben de minister ge-

Wat betreft het onderwijsachterstandbeleid gaf de mi-

vraagd om meer vertrouwen te

nister aan dat het besluitvormingsproces inmiddels

tonen richting de schoolbestu-

is afgerond en dat de beschikkingen er binnenkort uit

ren en dit tevens in de Tweede

gaan. Dit betekent dat de nieuwe verdeelsystematiek

Kamer uit te spreken.

definitief zal worden ingevoerd. De nieuwe verdeel
systematiek heeft voor het islamitisch onderwijs in zijn

Gökhan Çoban

totaliteit negatieve gevolgen.

Directeur ISBO

INHOUD
VANUIT HET

IDENTITEIT

BESTUUR

Heeft u ook nieuws
dat u graag vermeld
zou willen zien in
onze nieuwsbrief
of bijbehorende
agenda? Stuurt u
dan een mailtje
naar Asma Claassen
a.claassen@deisbo.nl
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3 SEPTEMBER 2018 | BRON: RTL NIEUWS

School-wc te vies om te gebruiken?
‘Geef leerlingen plasles’
Wc’s op scholen zijn soms zo vies dat leerlingen hun grote en
kleine boodschap maar ophouden tot ze thuis zijn. Leerkrachten
krijgen hier klachten over van kinderen en hun ouders. Volgens
onderzoekers is de oplossing simpel: geef kinderen plasles.

B

ovenstaande kop las ik enige

Ook wordt de jongens, volgens het

Die ongelofelijke stank is er gewoon

tijd terug op de RTL Nieuws-

voorbeeld van de Profeet v.z.m.h.,

niet uit te krijgen, zeker bij oude

site. Als beleidsadviseur Iden-

aangeleerd om zittend te plassen

schoolgebouwen”, zegt voorzitter

titeit kon ik deze gelegenheid niet

om zo de omgeving schoon en fris te

Petra van Haren tegen Editie NL.

voorbij laten gaan om hierbij aan te

houden. Ongeveer zeven op de tien

Scholen hebben meer geld nodig om

haken op het identiteitsbeleid van

leraren krijgt wel eens klachten over

de toiletten schoon te houden, vindt

een aantal islamitische basisscholen,

vieze toiletten, blijkt uit onderzoek

de vakbond.

die reeds een ‘plas- en w.c.-beleid’

in opdracht van hygiëne- en gezond-

hebben ingevoerd op hun school. Im-

heidsbedrijf Essity. Daarom gaat 51

Wc-les op het programma

mers, reinheid is een onderdeel van

procent van de basisschoolleerlin-

Op

de islam. In hun identiteitsbeleid

gen en 59 procent van de middel-

Wijchen krijgen alle leerlingen sinds

hebben zij niet alleen de gebruike-

bare scholieren liever niet naar de

een jaar les in hoe ze zich op de wc

lijke zaken rondom de hygiëne opge-

wc op school. Opletten gaat dan een

moeten gedragen. “We hebben een

nomen, maar ook enkele gebruiken

stuk lastiger, laten de leerlingen we-

poster die we bespreken in de klas

die vanuit de islam worden aanbevo-

ten aan de onderzoekers.

en bij de wc’s hangt. Daarop zien

len, zoals de doe`a’s voor en na de
toiletgang, de mogelijkheid voor de

basisschool

de

Trinoom

kinderen wat ze bijvoorbeeld met

ZIE OOK:

wc-papier moeten doen,” legt juf

kinderen om istinjaa te verrichten

Veel klachten over smerige

Marieke van groep 5 uit. “En door

(zich na het plassen of ontlasten te

schooltoiletten: leerlingen

een wc-eend in de klas weten alle

reinigen met water of natte doekjes)

gaan thuis pas naar de wc

leerlingen wie er voor hen naar de

en de etiquette om niet te praten op
het toilet en privacy te betrachten.

wc ging. Heeft die het dan niet netjes
De

Algemene

Vereniging

voor

achtergelaten, spreek je hem aan.”

Schoolleiders herkent het probleem.
“Kinderen plassen regelmatig over

Becommentarieerd door:

de rand en dat komt in de voegen.

Asma Claassen
Beleidsadviseur identiteit
a.claassen@deisbo.nl
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DATUM: 29 SEPTEMBER 2018 | BRON: HAARLEMS DAGBLAD | AUTEUR: JACOB VAN DER MEULEN

School Heemstede schrapt hoofddoekbeleid
De Nicolaas Beetsschool in Heemstede is met onmiddellijke ingang gestopt
met het verbieden van hoofddoekjes op deze christelijke basisschool.

D

e school nam de maatregel

De Haarlemse studente werd ge-

Stagiaires, ook met hoofddoekje, zijn

na een incident eerder deze

vraagd of ze bereid was haar hoofd-

welkom op de school, aldus de direc-

week met een 19-jarige Haar-

doek op school af te doen. Toen zij

trice van de Nicolaas Beetsschool.

lemse die in het kader van haar stu-

antwoordde dat ze dat niet wilde,

,,We hebben geen recht gedaan aan

die aan de Hogeschool Leiden stage

werd verteld dat dan de stage ook

de identiteit van de stagiaire.’’

zou komen lopen.

niet kon doorgaan.
De studente heeft inmiddels een

Toen zij met hoofddoek voor een

D
 irecteur school Heemstede:

kennismakingsgesprek kwam, werd

’Geen recht gedaan

haar gezegd dat ze deze niet in de

aan identiteit stagiaire

Jacob van der Meulen

klas mocht dragen.

met hoofddoek’

Haarlems Dagblad

Het dragen van een hoofddoek zou

In een schriftelijke reactie verklaart

strijdig zijn met beleid dat de school

Hogeschool Leiden de studente te

hanteert op het gebied van kleding.

steunen. De school zegt ’geschokt

nieuwe stageplek.

en verontwaardigd’ te zijn en noemt
de maatregel van de basisschool ’on-

Hilal voelt zich door afwijzing

acceptabel’. ,,Wij nemen het incident

hoofddoek gediscrimineerd

hoog op en zullen per direct geen

op school Heemstede.

nieuwe studenten plaatsen op de Ni-

FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

H
 et verhaal van de stagiaire:

colaas Beetsschool.’’
Omwille van de veiligheid en een
goede communicatie mag op basis

De vader van de studente heeft

van dat beleid niemand binnen de

vrijdag bij de school een klacht in-

school gezichtsbedekkende kleding

gediend omdat hij vindt dat zijn

dragen.

dochter is gediscrimineerd. In een
gesprek heeft de school haar excuses aangeboden en duidelijk ge-

Advocaat Ali Ouass adviseert Hilal

maakt dat er een fout is gemaakt.

(op de achtergrond) en haar vader
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DATUM: 2 OKTOBER 2018 | BRON: WWW.AOB.NL | FOTO: JOOST BATAILLE EN KELLY SCHALKE-VISSER

Juffrouw, wilt u ook moslim worden?
Leerkracht en onderzoeker Marietje Beemsterboer bestrijdt het vooroordeel
dat islamitische basisscholen kinderen buitensluiten van de samenleving.

B

ij islamitische scholen rijst het

kinderen voor op een toekomst in

beeld van een gesloten bol-

Nederland. Het verrast veel mensen

werk met gesluierde meisjes

waarschijnlijk, omdat het tegen hun,

en jongetjes die koranverzen op-

al dan niet bewuste, vooroordelen

dreunen. Islamitische basisscholen

en angst ingaat.”

sluiten leerlingen buiten de samen-

U interviewde in totaal 75
personeelsleden van 19 islamitische basisscholen: directieleden, onderwijzers en godsdienstleerkrachten. Hoe vond u
het op de scholen?

leving, is de indruk.

Op welk vooroordelen doelt u?

Dan geven ze je zeker geen hand?

Maar het beeld klopt niet, conclu-

“Als kinderen op school gluten- of

en Daar spreken ze toch alleen Ara-

deert onderzoeker en leerkracht

suikervrij willen eten, omdat ze coe-

bisch? zijn opmerkingen die ik van

Marietje Beemsterboer in onderzoek

liakie of diabetes type 1 hebben,

tevoren hoorde. Het tegendeel bleek

waarop ze afgelopen zomer promo-

hebben veel mensen daar begrip

waar. Ik voelde me op alle scholen

veerde aan de Universiteit Leiden:

voor. Maar als ouders vragen om

welkom, hoefde nergens een hoofd-

“Het onderwijs draagt bij aan inte-

halal traktaties voelt dat anders en

doek om, het personeel sprak Neder-

gratie en bereidt leerlingen voor op

denkt men soms aan radicaliserende

lands, alle scholen voldoen aan de

een leven in de Nederlandse maat-

moslims. Met de overtuiging die er-

kerndoelen en de kinderen kregen

schappij.”

achter schuilt, hebben we moeite.

les uit reguliere lesmethoden. 50 tot

Ook ouders die hun kind bijvoor-

60 procent van de leerkrachten op de

Die conclusie kwam voor velen
als een verrassing. Verbaasde
het u zelf ook?

beeld suikervrij willen opvoeden,

scholen is bovendien niet-moslim.”

“Niet zo. Misschien is dat omdat ik

vinden het zielig voor het kind. Een

het als leerkracht vanzelfsprekend

medische noodzaak heeft een gro-

vind dat je je onderwijs aanpast op

tere draagkracht dan regels waar

de doelgroep. Een islamitische basis-

mensen zich vanuit een overtuiging

school in Nederland past haar onder-

aan willen houden. Maatschappelijk

wijs aan op de islamitische thuissitu-

gezien wordt het anders gewogen.”

atie van de leerlingen, maar bereidt

stuiten op kritiek en onbegrip. Daar
hebben we een mening over en we

Promovenda Marietje
Beemsterboer:
‘Ik hoop dat mijn onderzoek veel van de angst
weg kan nemen’
U heeft geconcludeerd dat de
school bijdraagt aan integratie.
Hoe kan dat?
“De islamitische identiteit geeft
leerlingen een gevoel van geborgenheid. Daarbinnen is het niet vreemd
om te vragen om een halal traktatie
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en is het normaal dat je met Sinter-

De overheid kan een school echter

of wanneer ik een belangrijk tenta-

klaas thuis geen cadeau krijgt. Een

niet verplichten objectief te zijn

men heb. Maar op mijn middelbare

kind kan zichzelf zijn zonder zich-

over de eigen religieuze signatuur.

school zat ook een meisje dat huilde

zelf continue te moeten verdedigen,

Immers: hoe toets je dat? Dat is een

van verdriet, omdat zij als enige de

en ouders ook. Vanuit dat gevoel

grijs gebied. De intentie op iedere

bijbel las en daarom vreesde dat ze

van geborgenheid kan de school

school zou moeten zijn leerlingen te

als enige naar de hemel zou gaan.”

onderwijsinhoud aanbieden die als

informeren over verschillende reli-

“Rondom de islam hangt veel span-

spannend kan worden ervaren. Een

gies en respect voor andersdenken-

ning die ik met afstand kan bekijken.

krachtig voorbeeld is onderwijs over

den over te brengen. Hoe ben ik een

De felheid die mensen tentoonsprei-

seksuele diversiteit. Wanneer een

goed mens? Hoe ga ik om met diver-

den als er een islamitische basis-

moslimkind een juf op de openbare

siteit? Hoe ga ik het gesprek aan in

school in hun buurt gesticht wordt, is

basisschool hoort zeggen dat het

de klas? Scholen met een duidelijk

niet te matchen met glinsteroogjes,

belangrijk is om homoseksualiteit te

identiteitsprofiel, zoals ook reforma-

een kinderhandje en de grote knik-

accepteren, denkt hij: ‘De juf weet

torische scholen, willen leerlingen

ker. Ik hoop dat mijn onderzoek veel

het misschien niet, maar dit is onver-

vanuit hun identiteit soms wapenen

van de angst weg kan nemen.”

enigbaar met het islamitisch geloof.

tegen invloeden van buitenaf. Dit

Dit geldt dus niet voor mij.’

hoeft de objectiviteit niet te bijten,

Lees verder

dat ligt eraan hoe scherp je de dis-

NIEUWS OVER

Als de godsdienstleerkracht op de

cussie voert. Op eenzelfde manier

Rineke Wisman

islamitische school zegt dat ho-

wordt op islamitische scholen ener-

Het Onderwijsblad

moseksualiteit in Nederland geac-

zijds godsdienstles gegeven waarin

cepteerd dient te worden, komt die

kinderen kennismaken met de in-

boodschap binnen vanuit een ver-

houd van Koran en Hadith en is ge-

trouwde context: de leerling voelt

lijktijdig veel aandacht voor andere

zich geborgen en de ouders staan

levensovertuigingen. In de gods-

erachter. Die geborgenheid maakt

dienstlessen wordt ook uitgelegd

het mogelijk om onderwerpen aan

wie Sinterklaas is, welke tradities er

te snijden die thuis misschien niet

achter het feest schuilgaan en wat

makkelijk besproken zullen worden

de oorsprong van Kerst en Pasen is.”

en die in de context van een nietislamitische school minder effectief
kunnen zijn.”

Religie is een rode draad in uw
onderzoekswerk. Wat is uw
drijfveer?

Zou u zelf op een islamitische
school kunnen werken?

“Levensbeschouwing vond ik altijd

“Zeker. In Nederland hebben scholen

cineert, is dat mensen zichzelf van-

vanuit artikel 23 van de grondwet de

uit hun religie zowel gelukkig als

vrijheid om een religieuze signatuur

ongelukkig kunnen denken. Voor mij

te hebben. Anderzijds zijn ze ver-

persoonlijk hangt religie samen met

plicht objectief onderwijs over reli-

hoop en verbinding: mijn moeder die

gie te geven.

een kaarsje aansteekt voor een zieke

al een schitterend vak. Wat me fasFOTO: JOOST BATAILLE

Marietje Beemsterboer
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DATUM: 28 SEPTEMBER 2018 | BRON: ONDERWIJSONSPECTIE |

Onderwijsinspectie over
scheiding bestuur en toezicht
Onlangs verscheen het rapport van de Onderwijsinspectie
aangaande scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk.
Wij delen de conclusies en aanbevelingen van het rapport met u.
Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter

cultuur en houding die een onafhan-

toezicht formeel deze bevoegdheid

kelijk functioneren van het intern

heeft die in feite past bij de dagelijk-

Op basis van dit onderzoek blijkt

toezicht kunnen waarborgen.

se leiding. Daarnaast zijn er enkele

dat de invoering van een verplichte

besturen waarbij personen aan wie

Handelingsruimte uitvoerend bestuurders

bestuurstaken

niet bij alle besturen heeft geleid
tot een gewenste scheiding tussen

Het is belangrijk om de scheiding

werkwijze van het toezichthoudend

bestuur en toezicht. Deze besturen

van bestuur en toezicht zodanig

bestuur.

voldoen wel aan de wettelijk vereis-

vorm te geven dat de personen met

Verduidelijking en voorlichting over

te scheiding van bestuur en toezicht,

uitvoerende bestuurstaken en de

wettelijke kaders is gewenst

omdat daarvan formeel wel sprake

intern toezichthouders beschikken

De huidige wettelijke kaders voor

is. De invulling hiervan leidt echter

over voldoende handelingsruimte

scheiding van bestuur en toezicht

tot vragen over de positie van het

om hun verantwoordelijkheid te

zijn ruim opgesteld. Met name bestu-

intern toezicht. Bij de helft van de

kunnen dragen. Uit de resultaten

ren in het primair onderwijs nemen

geselecteerde besturen zijn verbe-

blijkt echter dat besturen veel ruim-

veel ruimte voor de inrichting van

terpunten geconstateerd die betrek-

te nemen om zelf te bepalen wat ze

bestuur en toezicht. De variatie in de

king hebben op het onafhankelijk

formeel afspreken over de verde-

bestuurlijke inrichting die we zijn te-

functioneren van intern toezicht-

ling van bevoegdheden en verant-

gengekomen is een mogelijk gevolg

houders. Daartegenover staat dat we

woordelijkheden. Daarbij regelen

van hun historische ontwikkeling en

bij de andere helft van de besturen

niet alle besturen op een adequate

omvang. Uit dit onderzoek blijken

met een functionele scheiding zien

wijze een scheiding van bestuur en

grote verschillen in de wijze waarop

dat een zakelijk en onafhankelijk in-

toezicht. Een deel van de besturen

een scheiding van bestuur en toe-

tern toezicht mogelijk is. Hierbij is

neemt bijvoorbeeld de ruimte om

zicht wordt vormgegeven, waarbij de

sprake van zowel formele kaders als

aan intern toezichthouders persone-

bevoegdheden en het functioneren

le bevoegdheden toe te kennen, zo-

van intern toezicht op verschillende

als het aannemen van personeel. Het

manieren worden ingevuld. Op ba-

gaat om circa een kwart van de ge-

sis van de resultaten geven de ka-

selecteerde besturen met een func-

ders voor sommige besturen teveel

tionele scheiding, waar het intern

ruimte. Het verdient aanbeveling om

scheiding van bestuur en toezicht

zijn

gemandateerd

niet goed op de hoogte waren van de

deze kaders te verduidelijken en ook
het doel van deze kaders goed voor
het voetlicht te brengen: dat er spra-
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ke is van een zodanig onafhankelijk

deel van deze besturen de leden

De inrichting en werking van een

functioneren van het intern toezicht

nog weinig belangstelling hebben

functionele scheiding van bestuur

en er genoeg ruimte is voor de con-

voor de ALV. Het is de vraag op welke

en toezicht dient te voldoen aan de

trolerende rol. Hierbij is het tevens

manier de ALV in deze gevallen bij-

volgende kenmerken:

van belang dat er betrokkenheid en

draagt aan de interne checks & ba-

voldoende kritische reflectie is, om

lances en daarmee aan goed bestuur.

Formele uitgangspunten:

op gepaste wijze een klankbordrol te

Gezien de bevoegdheden waarover

•

vervullen.

een ALV kan beschikken, vormt dit

het bestuur heeft aan uitvoe-

Balans vinden tussen onafhankelijk-

een punt van aandacht.

rende bestuursleden formeel be-

heid en betrokkenheid

Een toezichthoudend deel van

voegdheden toegekend die nodig

Het is voor intern toezichthouders

Overzicht van aanbevelingen

zijn om verantwoordelijkheid te

bij alle bestuursvormen essentieel

Aanbeveling voor bestuurders en

kunnen nemen voor de dagelijkse

dat ze een goede balans vinden tus-

toezichthouders

sen voldoende onafhankelijkheid en

We bevelen aan om zorg te dragen

zakelijkheid, en daarbij in staat zijn

voor een zodanige verdeling van

toezichthoudend bestuur, dan

tot gepaste betrokkenheid. Dit is van

bevoegdheden dat zowel uitvoe-

zijn er aan personen aan wie

belang voor de rol van werkgever, de

rend bestuurders, personen aan wie

uitvoerende bestuurstaken zijn

controlerende rol en de klankbord-

uitvoerende bestuurstaken zijn ver-

verdeeld bevoegdheden gegeven

rol. Voor het vinden van deze balans

deeld en interne toezichthouders,

die nodig zijn om verantwoorde-

zijn bepaalde competenties belang-

over bevoegdheden beschikken die

lijkheid te kunnen nemen voor de

rijk, zoals een vermogen om kritisch

nodig zijn om hun verantwoordelijk-

te reflecteren op strategische vraag-

heid te kunnen nemen. Voor intern

stukken en ook een vermogen tot

toezichthouders is wettelijk bepaald

voor personen aan wie uitvoeren-

zelfreflectie. Daarnaast is ook vol-

dat

de bestuurstaken zijn verdeeld

doende kennis nodig over formele

moeten zijn dat hij of zij een deug-

en voor de (G)MR, is het duidelijk

afspraken en inzicht in eventuele be-

delijk en onafhankelijk intern toe-

op welke manier intern toezicht

lemmeringen voor een goede uitvoe-

zicht kan uitoefenen (art. 17c WPO

wordt uitgevoerd en welke nor-

ring van bestuur en intern toezicht.

en 24e1 WVO). Vergelijkbaar moet

men de intern toezichthouders

Bij een onafhankelijke houding past

er worden gesteld dat bevoegdhe-

ook dat informatievergaring van in-

den van uitvoerend bestuurders of

tern toezichthouders onafhankelijk

van personen aan wie uitvoerende

zelf actief voor een onafhankelij-

van het bestuur plaatsvindt. Hierbij

bestuurstaken zijn verdeeld, zoda-

ke informatievergaring die nodig

helpt een cultuur waarin openheid

nig zijn opgedeeld dat zij een goede

is om hun taken uit te kunnen

wordt gewaardeerd.

sturing kunnen geven aan de organi-

voeren;

hun

bevoegdheden

leiding;
•

dagelijkse leiding;
•

zodanig

satie. Waaronder sturing op de rand-

Als er sprake is van een geheel

Voor uitvoerende bestuursleden,

hanteren in het toezicht;
•

•

Intern toezichthouders zorgen

Intern toezichthouders en uit-

Aandachtspunt bij algemene ledenvergadering

voorwaarden die nodig zijn voor het

voerend bestuurders passen de

onderwijs, inclusief financiële en

code voor goed bestuur toe die

Bij de besturen met een vereni-

personele sturing.

voor hen van toepassing is.

gingsvorm blijken bij de algemene
ledenvergadering (ALV) toezichthoudende bevoegdheden belegd. Uit de
gesprekken blijkt echter, dat bij een
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DATUM: 1 OKTOBER 2018 | BRON: PORAAD |

Werkgeverszaken

Lerarenfuncties primair onderwijs
gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs
De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de
functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele
functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd
functiewaarderingssysteem. Deze uitkomst ondersteunt de claim van de
sociale partners in het primair onderwijs dat de beloningen in beide sectoren
vergelijkbaar zouden moeten zijn. Dat is nog steeds niet het geval.

I

n de nieuwe cao voor het primair

Uit de waardering voor de functies

De sociale partners hebben onlangs

onderwijs zijn de lerarenfunc-

komen scorepatronen die hetzelfde

de definitieve aanpassingen van de
functiebeschrijvingen vastgesteld:

ties voor het primair onderwijs

zijn als in het voortgezet onderwijs:

opnieuw beschreven. Deze nieuwe,

de L10-functie geeft dezelfde som-

geactualiseerde functiebeschrijvin-

score als de LB-functie in het voort-

Functiereeks leraar primair

gen zijn tot stand gekomen na een

gezet onderwijs (43343 43333 33

onderwijs

intensieve raadpleging waar leraren,

43), de somscore van de L11-functie

schoolleiders en schoolbesturen bij

is hetzelfde als van de LC-functie

Toelichting functiereeks leraar

betrokken zijn geweest. De functies

(44343 44334 43 43). Daarmee is

primair onderwijs

zijn vervolgens gewaardeerd met

objectief vastgesteld dat de lera-

het functiewaarderingsysteem voor

renfuncties in beide sectoren even

Kenmerken functiereeks leraar

primair onderwijs. Dit systeem is net

zwaar zijn..

primair onderwijs

als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid,
Fuwasys.
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DATUM: 1 OKTOBER 2018 | BRON: DDS | FOTO: PVV / YOUTUBE | AUTEUR: TIM ENGELBART

Wilders onthult zijn omstreden islamwet: vijf jaar
cel voor runnen van moskee of islamitische school
Wie een islamitische school opricht of er lesgeeft, of in moskee preekt kan te
maken krijgen met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar. Dat is althans
wat de PVV wil, zo blijkt uit het onthullen van het initiatiefwetsvoorstel
van Geert Wilders en zijn PVV-collega Machiel de Graaf. “De islam is een
als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige
politieke veroveringsideologie,” zo schrijven de parlementariërs.
De PVV heeft al een tijd aangekon-

onze cultuur, onze normen en waar-

En daarom komen er vette celstraf-

digd te zullen komen met een wet

den, onze rechten en onze vrijheden,

fen te staan op ‘islamitische uitin-

om islamitische uitingen in Neder-

maar bedreigt die ook.

gen’. Dat blijkt in de praktijk vooral

land te verbieden, en eindelijk is het

te slaan op moskeeën en islamiti-

document klaar. Op de website van

De islam is bovendien een allesom-

sche scholen. Mensen die deze op-

de partij onthult de partij het wets-

vattende ideologie, die ieder aspect

richten of er op enige wijze bij be-

voorstel en de bijbehorende memo-

van het menselijk bestaan bepaalt.

trokken zijn riskeren een celstraf

rie van toelichting, waarin initiatief-

Het is een politiek, juridisch, militair,

van maximaal vijf jaar. Ook moeten

nemers Geert Wilders en Machiel de

cultureel en sociaal systeem. Er is in

boerkadraagsters voor twaalf dagen

Graaf uitleggen waarom deze wet

de islam geen scheiding van mach-

de cel in als ze betrapt worden:

nodig zou zijn. Dat is omdat de islam

ten, geen gelijkwaardigheid tussen

haaks staat op onze waarden,

man en vrouw en tussen moslims

zo schrijven de mannen

en niet-moslims. De islam discrimineert vrouwen, niet-moslims en ho-

“De islam is een als godsdienst ver-

moseksuelen, is antisemitisch, kent

momde totalitaire, onverdraagzame

geen vrijheid van meningsuiting,

en gewelddadige politieke verove-

legt dwingende regels op voor alle

ringsideologie. Ze streeft de vernie-

handelingen van het menselijk be-

tiging na van onze democratie en de

staan en bestraft uittreding met de

vervanging van ons rechtssysteem

doodstraf. De islam kent eerwraak

door de islamitische wet, de sharia.

en genitale verminking bij vrouwen.

Het doel van de islam is de vesti-

De islam is de oorzaak van veel cri-

ging van een islamitisch wereldrijk.

minaliteit. “
FOTO:

Dit doel staat niet alleen haaks op
Marietje Beemsterboer
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DATUM: 25 SEPTEMBER 2018 | BRON: PORAAD

Middelbare school

Meer zicht op kwaliteit schooladvies door
inzicht gegevens middelbare school
Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van hun schooladvies, krijgt een
basisschool voortaan ook te horen op welke middelbare school een oudleerling zich de eerste drie jaar bevindt. De Tweede Kamer nam gisteren een
wetsvoorstel aan waarin de terugkoppeling is opgenomen. Ook stemde de
Tweede Kamer voor een motie van het CDA waarmee er naast schooljaar,
schoolsoort, leerjaar en uitstroomprofiel ook het administratienummer van
de school zal worden meegenomen in de uitwerking van het wetsvoorstel.

H

et wetsvoorstel moet ervoor

onderwijs

Daarmee

De PO-Raad vindt het belangrijk dat

zorgen

basisscholen

kunnen ze toetsen of hun schoolad-

scholen in het primair en voortgezet

dat

ontwikkelen.

structureel inzicht krijgen in

vies, dat leerlingen in groep 8 krij-

onderwijs daarnaast met elkaar het

hoe hun oud-leerlingen zich in de

gen, adequaat was. De basisschool

gesprek over kwaliteit blijven voe-

eerste drie jaar van het voortgezet

zou daartoe in het oorspronkelijke

ren en dat ze zich niet alleen blind-

plan alleen informatie krijgen over

staren op kale cijfers.

schooljaar, schoolsoort, studieresultaten en leerweg van oud-leerlingen.
Nu is dit slechts beperkt mogelijk.
De PO-Raad heeft er steeds voor gepleit ook het administratienummer
van de middelbare school terug te
geven. Die is van cruciaal belang om
een goed en volledig beeld te krijgen van de kwaliteit van het schooladvies.
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Lees verder

Energie Voor Scholen

Schrijf nú in voor
de nieuwe collectieve periode,
2021 t/m 2025!
Energie Voor Scholen is hét inkoopcollectief binnen het onderwijs. Het collectief
realiseert voor een scherp tarief energie voor ruim 6.000 schoolgebouwen. U hoeft
als schoolbestuur nergens meer naar om te kijken, alles wordt voor u geregeld.

De grote voordelen van
Energie Voor Scholen:
✓ Scherpe tarieven (10 tot 15% besparing)
✓ Europese aanbesteding, dus u voldoet aan wet- en
regelgeving
✓ Vaste tarieven, dus duidelijke budgetten
✓ Maximale ﬂexibiliteit voor Marietje
het toevoegen
en
Beemsterboer
afmelden van locaties
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IDENTITEIT

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. Mos-

van het jaar. Dit funboek is een uniek kinderboeken-

limmeiden worden hierdoor gestimuleerd hun eigen

weekgeschenk, ramadan-, eid-, vakantie-, of rapportca-

identiteit vorm te geven, hun creativiteit te ontplooien

deau. Daarnaast is het Hiba doeboek tijdloos en kan dus

en hiermee liefde voor hun geloof en cultuur te ontwik-

elk jaar opnieuw aan dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld

kelen. Door het gigantische en diverse aanbod aan ma-

groep 7) gegeven worden. Het Hiba doeboek is vanaf he-

teriaal, dat binnen de normen en waarden van de Islam

den verkrijgbaar bij ISBO. Is het Hiba doeboek nou echt

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

iets voor 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 contact op met a.claassen@deisbo.nl
of via het info-adres: info@deisbo.nl

VACATURES:

UITGELICHT:

Godsdienstleerkracht
IBS Al Ummah (Enschede), 0,02000 fte
Functieomschrijving		

Website

DE HELE MAAND OKTOBER:

Hoge korting op deel 2
van de Al Amana methode

SLECHTS

€5 PER BOEK

(alle groepen)

AGENDA:
12 OKTOBER 2018

25 OKTOBER 2018

ONTWERPWEDSTRIJD

SLIMMER LEREN

BUITENLESPLEK

Dierenpark Amersfoort

h ttps://buitenlesdag.nl/ontwerp-

www.poraad.nl/agenda/samen

wedstrijd-buitenlesplek/

31 OKTOBER 2018
15.00-18.00:
SPANNENDE VERSCHILLEN OP SCHOOL
iPABO Amsterdam

www.arkade.nl

8 NOVEMBER 2018

10 NOVEMBER 2018

10:00 - 16:00

ALGEMENE LEDENVERGADERING

CONGRES STRESS IN DE KLAS

ISBO

VEENENDAAL

Bilalschool Amersfoort

http://onderwijs-congressen.nl

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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