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Positieve begeleiding van leerlingen door ouders/verzorgers en leerkrachten
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QH���Hadith van de Profeet (vrede zij met hem)

“Voor hem die een pad volgt om kennis te zoeken, 
Allah zal dat pad, wat naar het Paradijs leidt, 

vergemakkelijken voor hem.” 

Overgeleverd door Muslim



Basmala (بسملة)
Bismi'llah ir-Rahman ir-Rahiem ( ِ ِحیم ْح مِن الرَّ (                     of ِبْسِم ِهللا الرَّ
Basmala (Ar: بسملة) is de Arabische spreuk welke door moslims in principe voor elke goede daad gezegd wordt, waar 
men mee begint. Hiermee wordt datgene wat men van plan is te gaan doen opgedragen aan Allah. Elke soera van de 
Koran (behalve soera Het Berouw) wordt ook voorafgegaan door het basmala. Bismi'llah ir-Rahman ir-Rahiem betekent 
in het Nederlands: "In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle”.

Welkomstwoord
Welkom aan alle ouders/verzorgers en aan alle (nieuwe) leerlingen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw 
kind(eren) zich thuis zullen voelen op onze school.

Voor u ligt de schoolgids van onze school. In deze schoolgids informeren wij u en iedereen die daarvoor belangstelling 
heeft over onze school. In deze schoolgids staat wat u van onze school mag en kunt verwachten. Vanaf het moment 
dat uw kind bij ons op school is gestart deelt u met ons de zorg voor uw kind. Wij willen u daarom goed informeren.

In deze gids vertellen wij u:
.::  Waar onze school voor staat.
.::  over onze visie op het onderwijs, onze werkwijze, onze identiteit.
.::  Hoe de organisatie van het onderwijs geregeld is.
.::  De wijze waarop het onderwijsaanbod is opgezet.
.::  Hoe wij zorg voor de leerlingen organiseren.
.::  Hoe wij resultaten meten.
.::  Hoe wij u daarvan op de hoogte stellen.

Ouders/verzorgers die voor onze school kiezen, maken deze keuze bewust. Zij staan achter onze doelstellingen en 
uitgangspunten.

2. SCHOOL
School
Naam: Aboe Daoed. Onze school is vernoemd naar de islamitische geleerde Aboe Daoed.
Onderwijstype: Basisonderwijs. Basisonderwijs is het reguliere onderwijs voor leerlingen tussen de vier en 
twaalf jaar.
Denominatie: Islamitisch. Deze denominatie behoort tot de denominatiegroep Confessioneel overig. Scholen 
kunnen hun onderwijs inrichten naar een levensbeschouwelijke visie. Onze school biedt confessioneel onderwijs. 
Oprichting: Onze school is de eerste islamitische basisschool in Utrecht. Onze school is in 1993 opgericht door 
betrokken ouders die veel waarde hechten aan onderwijs en opvoeding op islamitische grondslag. Inmiddels telt 
onze school circa 407 leerlingen.
Doelgroep: Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/
verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel (SOP), te vinden op onze website, verheldert dat wij een kind 
de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).
Doel: Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen, zodat ze kunnen 
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Utrecht PO

Contactgegevens  
Marnixlaan 362  
3552 HM Utrecht
Telefoon: 0302440720
E-mailadres: directie@aboedaoed.nl
Website: http://www.aboedaoed.nl
Directeur: Ikram el Moussaoui

Bevoegd gezag = bestuur
Onze school valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU). 
SIOU hanteert een éénlaags (monistisch) bestuursmodel: 'one-tier board’. In dit model maken de 
toezichthouders deel uit van het bestuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en 
niet uitvoerende bestuurders. Niet uitvoerende bestuurders zijn toezichthouders en vormen het Algemeen 
Bestuur. Uitvoerende bestuurders vormen het Dagelijkse Bestuur. Er is dus één bestuur waarin zowel de 
'bestuursleden' als de toezichthouders zitten.

Schoolbestuur
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU)
Aantal scholen: 2
Aantal leerlingen: 560
Telefoon: 0302440720
E-mailadres: bestuur@siou.nl
Website: http://www.siou.nl
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Missie van onze school
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Uitgangspunten
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  Leren met je hoofd, hart en handen.    
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Identiteit en filosofie
      

       
       

          
        

     
         

          
        

   
          

           
             

       
            

       
         

          
        

 
           

          
          

          
        

       
       

Identiteit in de praktijk
       

         
        

      
       

      
         

     
      

         

        
 

Vieringen
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Uiting geven aan het geloof
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Actief burgerschap en sociale cohesie
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Leerstofaanbod
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Een Piramideschool
        

         
        

        
        
    

De kleutergroepen
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voorgelezen. Daarnaast spelen en werken de leerlingen in 
de bouw-, huis-, boeken-, luisterhoek of aan hun tafel. Met 
al deze activiteiten wordt de taal- en denkontwikkeling 
van de leerlingen gestimuleerd.

Kleutergroep in de praktijk
De dag begint in een combinatiegroep 1/2 twee keer per 
week met een spelinloop voor de leerlingen en hun ouders. 
Ouders krijgen hierdoor de gelegenheid om zich, door 
middel van spel, direct bezig te houden met de 
ontwikkeling van hun kind. De inloop heeft ook een sociale 
functie: ouders ontmoeten elkaar en kunnen met elkaar 
van gedachten wisselen over opvoeding en andere zaken. 
We vinden het prettig en belangrijk dat zowel moeders als 
vaders naar de spelinloop komen.

Voorbereiding op groep 3
In de onderbouw worden leerlingen stap voor stap 
voorbereid op het onderwijs in groep 3. Vanaf 
combinatiegroep 1/2 wordt systematisch gewerkt aan 
‘leesvoorwaarden’ als luisteren, het onderscheiden van 
klanken en van letters, woorden en zinnen. Aan de hand 
van een uitgewerkte ‘klanklijn´ wordt in enkele weken een

        
           

  

Brede schoolacademie (BSA)
           

           
         

        
            

        
         

        
  

De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en 
kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, 
nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen 
vinden plaats na schooltijd, op twee middagen per week. 
De voorlopige resultaten van het monitoronderzoek door 
onderzoeksbureau Oberon laten zien dat BSA-leerlingen 
beduidend meer vooruitgang boeken op begrijpend lezen 
dan de landelijke gemiddelde stijging. Deze conclusie 
werd eerder in het onderzoek uit 2012 getrokken en is 
later bevestigd.

Schoolontwikkelingen
Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking 
met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Zij worden 
door middel van een maandelijkse nieuwsbrief en 
ouderavonden regelmatig op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen binnen de school. Ook is er een keer per 
jaar een oudermiddag of een informatieavond over een 
groep. Op die dag bent u welkom om een kijkje te komen 
nemen in de groep(en) van uw kind(eren), zodat u een 
idee krijgt over hoe een dag in de klas er uitziet.



Voor leerlingen met een gedefinieerde leerachterstand van 1,5 jaar of meer is er een 
mogelijkheid dat zij extra ondersteuning krijgen in het vmbo. Na een leerachterstand 
toets en een capaciteitenonderzoek wordt bepaald of de leerling voor 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in aanmerking komt. De vmbo-school krijgt 
dan extra geld voor middelen en materialen die nodig zijn om deze leerlingen adequaat 
te begeleiden. In november vindt een onderzoek (ADIT) plaats (met toestemming van 
ouders). In februari volgt het advies, en kan eventueel de extra ondersteuning worden 
aangevraagd.

Onderwijsresultaten
Voor het schooljaar 2020-2021 is de eindtoets ROUTE 8 in groep 8 afgenomen. ROUTE 8 
is een adaptieve digitale eindtoets die door leerlingen gemaakt wordt op het internet. 
Het doel van ROUTE 8 is om als objectief tweede gegeven een advies te geven voor 
plaatsing naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies is en blijft leidend voor de 
plaatsing van leerlingen van groep 8 in het voortgezet onderwijs. 

Hieronder staat een overzicht van het aantal leerlingen op onze school naar behaald 
referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke 
vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader 
bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-
niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau 
(S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: 
www.taalenrekenen.nl

Schooladviezen
Naar het voorgezet onderwijs 
De Aboe Daoed volgt de Utrechtse procedure bij de 
overgang van onze leerlingen naar het VO. De Utrechtse 
procedure is een praktische vertaling van de wetgeving. 
Alle Utrechtse basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs werken volgens deze procedure. Medio groep 
7 krijgen alle leerlingen een voorlopig advies. Om dit 
advies te bepalen wordt gekeken naar  de resultaten uit 
het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden 
toetsen. In januari worden de M8 toetsen afgenomen. Op 
basis van deze toetsen, de leerontwikkeling, de 
observaties op het gebied van leren leren en sociaal- 
emotionele ontwikkeling wordt het definitieve advies 
bepaald in februari. We baseren dit advies op het 
leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen, 
observaties en het sociaal emotionele volgsysteem Zien!. 
Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke 
rol. We houden daarnaast rekening met de criteria uit de 
Utrechtse plaatsingswijzer.  De cito eindtoets (april) telt 
niet meer mee bij de aanmelding voor de VO school. Als 
de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, dan kan het 
advies eventueel naar boven bijgesteld worden. 
Andersom kan dat niet.

De ouders en de kinderen krijgen voorlichting over de 
overstap naar het VO. Dit wordt gedaan tijdens een 
ouderavond en tijdens de oudergesprekken. Op basis van 
het schooladvies worden de voorkeurslijsten door de 
ouders ingevuld en ingeleverd op school. In april wordt 
de Centrale Eindtoets afgenomen. Deze uitslag wordt 
samen met de onderwijskundige gegevens van de 
kinderen overgedragen aan de ontvangende school.
Ouders en leerlingen krijgen de informatie, die over het 
kind wordt doorgegeven in de vorm van een digitaal 
overdracht dossier, het OKI doc.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in de afgelopen jaren?
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Actieve taalontwikkeling

Lezen
          

         
       

   
            

       
      

        
         

        
        
      
        
         

          
        

        
      

        
       

      
        

We werken met een doorgaande leerlijn van begrijpend 
luisteren naar begrijpend lezen. Om een doorgaande lijn 
te realiseren, werken we met een beperkt aantal 
leesstrategieën vanaf de kleuters. Deze leesstrategieën 
worden vanaf groep 4 expliciet benoemd: voorspellen, 
vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten, 
afleiden.
In alle groepen worden deze strategieën door de 
leerkracht hardop denkend voorgedaan (modelen). In 
groepen 1 t/m 3 worden hiervoor prenten- en 
informatieve boeken gebruikt.

Rapporten en gesprekken
Om u te informeren over de vorderingen van uw kinderen 
gebruikt de school twee maal per jaar rapporten. Ook zijn 
er 'startgesorekken' en ‘tienminutengesprekken’. In 
startgesprekken bespreken de ouders/verzorgers met de 
leerkracht de onderwijsbehoefte van hun kind. In 
‘tienminutengesprekken’ wordt het rapport toegelicht en 
is er ruimte voor vragen. De tienminutengesprekken 
vinden twee keer per jaar plaats. Naast 
rapportgesprekken kunnen vóór of na schooltijd 
tussentijdse gesprekken plaatsvinden. Dit kan op verzoek 
van de leerkracht of de ouders/verzorgers gebeuren. Als 
u van tevoren een afspraak maakt, bent u altijd welkom
voor een gesprek.
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Rekenen
We werken met de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 4. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan 
rekenen in concrete situaties. In de rekenlessen staan ‘begrip’ en ‘rekenstrategieën’ centraal en leren leerlingen 
zelfstandig rekenkundige problemen op te lossen. Voor het voortdurend verbeteren van het rekenonderwijs hebben wij 
sinds een aantal jaar een rekencoördinator in huis. De rekencoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke 
kwaliteit van het rekenonderwijs op school.
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Digitalisering en ICT
Vanaf mei 2020 heeft Aboe Daoed vanaf groep 4 de Chroombook ingevoerd. De groepen 3 beschikken over een aantal 
Chromebooks in de klas en de kleuters werken op tablets. We zijn ervan overtuigd dat ICT onmisbaar is in het onderwijs 
van vandaag en morgen. Tegelijkertijd bieden we onze leerlingen eigentijds, aantrekkelijk en uitdagend onderwijs en 
biedt het meer mogelijkheden om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. 

De leerkrachten zetten de Chromebooks didactisch in voor bepaalde vakken. Chromebooks    
     

.::  nder i stoepassingen.     het  a Gynzy  dat     
  bestrijkt  Dit        

  Lesvoorbereiding en scholing.              
                 

             
  Administratieve toepassingen.             
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We blijven ook op papier werken. Het blijft namelijk goed om geregeld met de hand te schrijven of door een 
papieren boek te bladeren.
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Schoolmelk
Onze school biedt leerlingen de gelegenheid om op 
school melk te drinken. Er kan gekozen worden uit 
‘pauzemelk’ op vijf dagen per week en/of 
‘overblijfmelk’ op vier dagen. Schoolmelk moet door de 
ouders aangevraagd worden. De aanvraagformulieren 
zijn op school beschikbaar. De soorten, hoeveelheden en 
prijzen zijn als volgt:

.::  Halfvolle melk en volle melk 250 ml € 0,38

.::  Drinkyoghurt 200 ml € 0,38

Aan u wordt de prijs per consumptie berekend. Het 
aantal consumpties hangt af van het aantal schooldagen 
en consumptiemomenten (ochtendpauze en/of 
lunchpauze). Hierbij wordt rekening gehouden met de 
door onze school opgegeven vrije dagen.

Water- en fruitbeleid
Onze school hanteert een fruitbeleid. Wij willen 
leerlingen stimuleren tot een gezonder eetpatroon 
tijdens de pauze en een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van overgewicht. De leerlingen mogen in de 
ochtendpauze alleen fruit of rauwkost eten en iets 
drinken. Het is belangrijk dat de leerlingen thuis goed 
ontbijten, dan is een appel of een banaan voldoende 
voor een opkikker. Het brood bewaren we voor de lunch. 
Verder mogen leerlingen alleen gezond trakteren. Om 
als school het goede voorbeeld te geven, streven we 
ernaar om bij alle activiteiten en feesten zoveel 
mogelijk te kiezen voor gezonde en lekkere 
alternatieven.

Extracurriculaire
onderwijsactiviteiten

Schoolzwemmen
In nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers en de 
gemeente organiseert onze school schoolzwemmen voor 
de leerlingen van de groepen 4. Dit vindt plaats eens 
per week, op de vrijdag. Het schoolzwemmen zal 
plaatsvinden in gescheiden jongens- en meisjesgroepen. 
De leerlingen zullen hierbij begeleid worden door een 
leerkracht en hulpouders.

Kinderraad
Om ervaring op te doen met burgerschap in een wat 
bredere betekenis heeft onze school ook een eigen 
Kinderraad. De Kinderraad is een groep kinderen die 
meedenkt over het vreedzamer maken van onze school 
en onze wijk. De kinderraad maakt hiervoor plannen. 
Vanaf groep 5 kiest elke klas twee leerlingen die de klas 
vertegenwoordigen in deze raad. Twee leerlingen (van 
groep 7) uit de Kinderraad werken de gemaakte plannen 
verder uit in een Kindermanifest. Dit manifest wordt 
gepresenteerd aan andere scholen. Ook 
vertegenwoordigen zij onze school twee maal per jaar 
in het kinderraadoverleg op stedelijk niveau.

.::  materiële zaken: zorgen voor goede huisvesting, 
beheer en onderhoud van gebouw en inventaris;
.::  financiële zaken: planning en reservering van uitgaven 
(begroting), bijvoorbeeld voor de aanschaf van 
leermiddelen;
.::  vertegenwoordiging: onderhouden van contacten met 
derden.

Onze school
Op onze school zijn de leerlingen verdeeld over 17 
groepen binnen twee ‘bouwen’: de onderbouw (groep 1, 2 
en 3) en de bovenbouw (groep 4, 5, 6, 7 en 8). De bouwen 
worden gecoördineerd door twee bouwcoördinatoren.

Leerbedrijf
Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke 
leerkracht een stagiaire in de klas wil (kan) begeleiden. 
Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek 
met de betreffende leerkracht. Als na het gesprek alle 
partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. 
Onze stichting beschikt over een schoolopleider die 
collega's en studenten kan ondersteunen bij het opleiden.

Lesbevoegdheid en kennisontwikkeling
Door het lerarentekort is het niet langer uitgesloten dat 
een leerkracht op onze school werkzaamheden kan 
verrichten, zonder bevoegd te zijn. We streven ernaar dat 
alle leerkrachten die op onze school werken bevoegd en 
bekwaam zijn. De groepsleerkracht is in het bezit van de 
volledige lesbevoegdheid voor het basisonderwijs (PABO-
diploma). De tutoren in groep 1, 2 en 3 zijn in het bezit 
van het MBO diploma Klassenassistent. Jaarlijks biedt 
onze school aan collega's de mogelijkheid om cursussen te 
volgen. Dit bevordert de kennisontwikkeling van onze 
teamleden en daarmee ook die van onze leerlingen.

4. ORGANISATIE
Organisatiestructuur
Onze school is een van de twee scholen van SIOU. De 
directie geeft – onder eindverantwoordelijkheid van het 
bestuur van SIOU - leiding aan onze school. De directie is 
integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken en het uitvoeren van het beleid. De directie wordt 
bijgestaan door het management team. Het 
management team wordt gevormd door de directie, 
twee bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders. 
Onze school heeft de beschikking over een ouderraad en 
een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR. Vanaf het 
schooljaar 2018–2019 heeft het bestuur gekozen voor 
een bestuursmodel met een intern toezichtsorgaan 
Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hiermee 
tracht het bestuur beter aan te sluiten bij het 
schoolbeleid en de hieruit voortvloeiende bestuurstaken 
en -zaken. Op basis van de identiteit, Koran en soenna, 
bewaakt het Dagelijks Bestuur de in de statuten 
vastgelegde grondslagen en visie op het Islamitisch 
onderwijs. Het Dagelijks Bestuur vergadert regelmatig 
over bestuurlijke zaken en ontwikkelingen binnen het 
onderwijs en de school. Daarnaast overlegt het Dagelijks 
Bestuur regelmatig met de directie. Deze overleggen 
hebben vooral betrekking op gedelegeerde 
(uitvoerende) directietaken. Het betrekken van de 
Medezeggenschapsraad bij het reilen en zeilen van onze 
school is van belang. Minimaal twee keer per jaar wordt 
overleg gevoerd (opgenomen in het reglement). Het 
Dagelijks Bestuur speelt in op ontwikkelingen en 
initieert activiteiten op verschillende beleidsterreinen 
en werkvelden:
.::  identiteit: vormgeven van de levensbeschouwelijke 
vorming op basis van islamitische, pedagogische en 
didactische uitgangspunten;
.::  onderwijs: kiezen van leermiddelen, vormgeven van 
de organisatiestructuur van de school, ouderparticipatie, 
gedragsregels, leerlingbegeleiding;
.::  personeelsbeleid: ontwikkelen van formatiebeleid, 
arbeidsvoorwaarden-  en loopbaanbeleid;
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Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang dienen de ouders/verzorgers zelf 
te regelen.        

  . Voor een 
tegemoetkoming in de kosten van voor- en buitenschoolse 
opvang kunt de Belastingdienst .
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tic ting rien en van 
De ouderraad is verenigd in de Stichting 'Vrienden van SIOU’ (SVvS). SVvS is een onafhankelijke stichting die in opdracht 
van de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage int. Het bevoegd gezag verstrekt de gegevens van de ouders aan SVvS. Dit 
is wettelijk/AVG-technisch ook prima, mits de gegevens die worden verstrekt alleen voor het doel van de ouderbijdrage 
gebruikt worden en er geen onnodige gegevens worden verstrekt.

SVvS stelt zelf, in een algemene vergadering met alle ouders, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast, maakt een 
begroting, organiseert de activiteiten en legt verantwoording af aan leden. Hier heeft het bevoegd gezag en de MR niets 
mee te maken. De WMS is dan ook niet van toepassing.

Voor de kinderen in groep 8 is de ouderbijdrage € 110,- per kind. Een deel van de ouderbijdrage (€ 85,- per kind) wordt 
gereserveerd voor het schoolkamp. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 7 is de ouderbijdrage € 50,00 per kind. Een 
deel van de ouderbijdrage (€ 25,- per kind) wordt gereserveerd voor het schoolreisje. Het restant van de ouderbijdrage 
wordt gebruikt voor de Eid-vieringen en overige ouderraad-activiteiten.      
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     1 -
     1 0 -

Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. De ouderraad neemt het voortouw in 
het bedenken en voorbereiden van de verschillende activiteiten. Dit alles doet de ouderraad in nauwe samenwerking 
met de leerkrachten. Jaarlijks, op de algemene ouderavond, legt de ouderraad financiële verantwoording af via de 
jaarrekening en een begroting.

De ouderbijdrage dient elke schooljaar vóór 15 januari overgemaakt te worden op rekeningnummer: 
NL30 INGB 0008 1198 35 t.n.v. Stichting Vrienden van SIOU. Bij de betaling moeten de ouders/verzorgers duidelijk de 
naam en groep van hun kind(eren) vermelden? Als de ouders/verzorgers in het bezit zijn van een U-pas, dan is het 
mogelijk om een deel van de ouderbijdrage van dit budget af te laten schrijven. De ouders/verzorgers dienen in dit 
geval hun U-pas mee te nemen naar de administratie. De ouders/verzorgers kunnen ook mailen naar: 
vriendenvansiou@gmail.nl als ze door omstandigheden een regeling willen treffen met de stichting om de ouderbijdrage 
in termijnen te voldoen.
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1. lacht (artikel 1 onder f)
     

a. seksuele intimidatie: opzettelijk of onopzettelijk
ongewenst seksueel getinte aandacht die tot
uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal
gedrag;

b. discriminerend gedrag: elke vorm van
ongerechtvaardigd onderscheid, zowel bedoeld als
onbedoeld;

c. agressie, geweld en pesten: gedragingen en
beslissingen (en het nalaten ervan) waarbij sprake
is van geestelijke of lichamelijke mishandeling,
zowel bedoeld als onbedoeld;

d. begeleiding van leerlingen;
e. toepassing van strafmaatregelen;
f. beoordeling van leerlingen;
g. inrichting van de schoolorganisatie.

2. Contactpersoon (artikel 2)
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3. Vertrouwenspersoon (artikel 3)
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e.                
    

f.              
g.        
Vertrouwenspersoon: Sanae Fazrhi. Emailadres: vertrouwenspersoon@pragmalegal.nl.

4. lachtencommissie (artikel 4)
               
                 

            

Landelijke lachtencommissie (L C)
nderwijsgeschillen

 191
0   

0 0-2 09 90

De zorg voor de leerlingen
Algemeen

                   
               

Verschil in onderwijsbehoefte
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Beleid overgang naar de volgende groep
Over het algemeen duurt de basisschoolperiode voor een 
leerling acht jaar. Soms kan het goed zijn om een kind 
een jaar over te laten doen al dan niet met een aangepast 
aanbod. Dit noemen we doubleren. Wanneer hier sprake 
van is, gebeurt dit altijd in goed overleg met ouders, 
waarbij we alle opties zorgvuldig afwegen met elkaar. De 
uiteindelijke beslissing voor wat betreft het aanbod van 
de lesstof en het doubleren ligt bij de 
school Met betrekking tot de overgang naar de volgende 
groep hanteren we de richtlijnen zoals ze zijn vastgelegd 
in het “Doublureprotocol van Aboe Daoed”.

Overgang van groep 2 naar groep 3
De verlengde kleuterperiode. Op onze school gebruiken 
we het beleidsstuk “Protocol overgang groep 1-2-3”. 
Hierin staan de volgende essentiële uitgangspunten:

• Om te bepalen of kinderen van groep 2 naar 3 gaan 
geldt altijd de ontwikkeling van het kind en niet de 
leeftijd; We kijken vooral naar zaken als 
werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
leergierigheid, concentratie en cognitieve 
ontwikkeling;

• In principe vinden we dat ieder kind minimaal 2 jaar 
kleuteronderwijs volgt. Er zijn echter kinderen 
die bijna 2 jaar kleuteronderwijs hebben gevolgd, 
denk aan kinderen geboren in oktober, november, 
december. Dit zijn dus kinderen die voor 31 
december 6 jaar worden. Zij zouden dus over kunnen 
gaan naar groep 3 zonder dat zij 2 jaar 
kleuteronderwijs hebben gehad;

• Kinderen die na de wintervakantie instromen, 
starten zoals al eerder genoemd in groep 0 en 
normaal gesproken gaan zij na de zomervakantie 
naar groep 1. Deze leerlingen mogen dus meer dan 2 
jaar “kleuteren”.

Bij de leerlingen in groep 2 stellen we ons de vraag of de 
doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij 
een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 
nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat ze 
nog niet toe zijn aan groep 3 en er geen doorgaande lijn 
gegarandeerd kan worden.

Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen 
of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat we de 
overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer 
overwogen nemen.

Het serieus nemen van een overgangsbeslissing begint bij ons 
in januari van groep 2. We hebben het kind gevolgd met onze 
observatielijsten. Mochten er op grond van deze 
observaties twijfels ontstaan dan worden ouders daarvan op 
de hoogte gesteld tijdens een gesprek op school. Tevens 
hebben wij dan ook al een eerste oudergesprek gehad in 
november waarin vaak ook al onze zorgen worden 
uitgesproken en soms zijn deze zorgen ook in het laatste 
gesprek van groep 1 besproken.

Als uit de observatiegegevens  blijkt dat een kind nog 
onvoldoende bagage heeft spreken wij dan onze twijfels uit 
of het kind met ingang van het volgend schooljaar wel in 
groep 3 kan starten. We spreken dan van verlengen van de 
kleuterperiode. Deze beslissing wordt niet alleen door de 
leerkracht gemaakt, maar dit gaat in samenspraak met het 
zorgteam van de school. In dit zorgteam zitten de intern 
begeleiders en directeur.  De school neemt de uiteindelijke 
beslissing.

Vervroegde overgang van groep 2 naar groep 3
Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun 
leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dit al in groep 1. De leerkracht 
kan dan in overleg met de ouders beslissen dat een leerling 
eerder met groep 2 mee gaat draaien om hem/haar de 
ontwikkelingskansen te geven waar het kind aan toe is. Dit 
wil niet zeggen dat de leerling dan ook meegaat naar groep 3. 
Als een kind ook in groep 2 op alle vlakken goed presteert, 
kan het wel eens voorkomen dat een leerling gezien zijn 
leeftijd vervroegd naar groep 3 gaat. Dit gebeurt echter in 
zéér uitzonderlijke gevallen.

Om deze beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht naar 
de volgende aspecten:

• Taak/werkhouding
• Sociaal-/emotionele ontwikkeling
• Spelontwikkeling
• Taal-/denkontwikkeling 

• Motorische ontwikkeling
• Rekenontwikkeling
• Belangstelling en motivatie

Over het algemeen geldt dat de leerlingen bij wie overwogen 
wordt om vroegtijdig naar groep 3 te gaan een duidelijk 
voorsprong dienen te hebben op leeftijdsgenoten, de 
einddoelen van groep 2 behaald hebben en gedurende langere 
periode een voorsprong behouden. Dit omdat er bij veel 
kinderen in de kleuterleeftijd sprake is van 
ontwikkelingsvoorsprongen die later weer minder kunnen zijn.

Er blijft sprake van uitzonderingen omdat in groep 2 veel 
aandacht geschonken wordt aan de brede ontwikkeling van de 
kinderen en in groep 3 meer aandacht is voor het cognitieve 
aspect. Dit is iets waar kinderen wel aan toe moeten zijn. In 
geval van vroegtijdig naar groep 3 gaan beslist de leerkracht 
in overleg met de intern begeleider en de ouders.

Doubleren
Het begrip doubleren is binnen het onderwijs vaak een 
beladen begrip. In onze ogen is dat onterecht. Echter, 
helemaal uitgesloten is het niet. In uitzonderlijke gevallen 
kan het de voorkeur hebben boven andere maatregelen. 
Hierbij kijken we naar de persoonlijke ontwikkeling van elke 
leerling met zijn specifieke capaciteiten. We bekijken de 
leerling in zijn geheel. Als we een leerling laten doubleren, 
dan verwachten we daar een positief effect van. Het moet 
een meerwaarde hebben voor de leerling en zijn 
ontwikkeling. Deze beslissing wordt niet alleen door de 
leerkracht gemaakt, maar dit gaat in samenspraak met het 
zorgteam van de school. Wanneer hier sprake van is, gebeurt 
dit altijd in goed overleg met ouders, waarbij we alle opties 
zorgvuldig afwegen met elkaar. De uiteindelijke beslissing 
voor wat betreft het aanbod van de lesstof en het doubleren 
ligt bij de school.
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Een leerling blijft niet zitten als het op één gebied 
onvoldoende resultaten behaalt. Als een leerling op 
meerdere gebieden (resultaten, werkhouding, 
zelfstandigheid enz.) lager scoort dan wij gezien de 
aanwezige capaciteiten verwachten, kan de leerkracht na 
overleg met de Intern Begeleider besluiten de leerling een 
jaar te laten doubleren, zodat de prestaties verbeterd 
kunnen worden. Dit heeft het meeste rendement in de 
onderbouw/middenbouw, omdat hier de basis gelegd 
wordt voor de verdere ontwikkeling.

Op incidentele basis kan een kind ook “versneld” door 
naar een volgende groep, of een groep ‘overslaan’. Daar 
vinden dezelfde zorgvuldige afwegingen plaats en is er 
uitgebreid overleg met de ouders. De uiteindelijke 
beslissing ligt bij de school.
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10 Gouden regels
Op onze school hebben we tien (10) gouden regels die ons helpen om goed met elkaar om te gaan en het beste uit ons 
zelf te halen ten gunste van onszelf en onze omgeving.
.::   hebben respect voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar!
.::  Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn!
.::  Kunnen we het even niet alleen, dan zijn er anderen om ons heen!
.::  Conflicten lossen we met woorden op, lukt dat niet, dan zoeken we de juf of meester op!
.::  Ik, jij of hij of zij...iedereen hoort erbij!
.::  Er is maar een die praat, zodat het luisteren goed gaat!
.::  Glimlachen is Soennah, dit hoort bij goed gedrag. Dit doen wij de hele dag!
.::  Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal!
.::  Rennen doen we op het schoolplein, binnen moet het rustig zijn!
.:: Geef elkaar een opsteker, daarmee voelt een ander zich beter!
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Schooltandarts:
Tand-Wiel
Kanaalweg 17-i
3526 KL Utrecht
Tel. 06 - 22 04 46 41

Ongeoorloofd verzuim
Onze school heeft een verzuimbeleid en registreert het verzuim van leerlingen. Onze school controleert of 
leerlingen naar school komen. Bij ongeoorloofd verzuim ondernemen we actie jegens leerlingen en ouders. 
Ongeoorloofd verzuim van zestien uur of meer binnen vijf werkdagen wordt door onze school aan de 
leerplichtambtenaar gemeld. De gemeente is samen met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim 
en voortijdig schoolverlaten. De gemeente stelt leerplichtambtenaren aan en kiest om al dan niet een 
samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie af te sluiten.
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de leerlingen, de ouders en de school. Hij spreekt leerlingen en ouders 
aan op verzuim en kan ouders of leerlingen een boete opleggen. De leerplichtambtenaar spreekt de school aan op 
verzuimbeleid en -administratie. Als de school verzuim niet of onvoldoende meldt aan de leerplichtambtenaar, dan 
informeert de leerplichtambtenaar de Onderwijsinspectie hierover. Tijdens onderzoek (regulier of naar aanleiding 
van signalen) kan de Inspectie de verzuimadministratie van scholen controleren. De inspectie handhaaft de naleving 
van de leerplichtwet bij scholen en kan het hoofd van de school een boete opleggen bij niet-naleving.

Vrij voor vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet geoorloofd is. Alleen als voldaan wordt aan 
alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
.::  als ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de 
agrarische sector of de horeca;
.::  als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan;
.::  als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
De schooldirecteur hanteert bij toekenning van extra vakantiedagen de leerplichtcriteria. Zowel directie als het 
College van Bestuur willen graag dat de leerlingen op schooldagen ten volle gebruik maken van de leertijd, om te 
voorkomen dat zij een leerachterstand oplopen. We verwachten van de ouders uiterste terughoudendheid met 
verlofaanvragen, zodat hun kinderen de kans krijgen de volledige onderwijstijd optimaal te benutten.
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