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In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle 

Assalaam alaikoem, beste ouder / verzorger en collega, 

Met veel  plezier bied ik u deze jaarkalender aan waarmee ik u over de activiteiten op school            

informeer.  

Tevens staat er allerlei praktische informatie in over o.a. het personeels– en veiligheidsbeleid. 

Meer informatie kunt u vinden  in de volgende beleidsdocumenten: 

• Schoolgids 2022-2023 

• Schoolplan 2019-2023 

• Jaarplan 2022-2023 

• Schoolveiligheidsplan 

• schoolondersteuningsprofiel 

 

Nog vragen na het doornemen van deze kalender of het lezen van een van de beleidsstukken?          

U bent van harte welkom voor een toelichting.  

 

Wa salaam en met vriendelijke groet, 

Dhr. Jamal Mouhmouh 

Directeur Basisschool An Nasr  



Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen 

 

augustus 2022 
ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 

1e schooldag  

 

30 

Start; Zo hoort het op de 

An Nasr 

31     

 

 

      



Bevoegd Gezag 

Basisschool An Nasr valt onder het bevoegd gezag van stichting El Amal.  

De voorzitter is de heer A. Charif en is te bereiken onder het telefoonnummer 020-6111222 

 De dagelijkse gang van zaken is door het bestuur gemandateerd aan de functioneel bestuurder. 

De functioneel bestuurder van de Stichting El Amal is mevrouw F. El Faraji.  

 

Zij wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door: 

• beleidsmedewerker financiën: De heer M. El Morabit 

• Kwaliteitcoördinator: Mustafa Bildirici 

 

Het bestuurskantoor van de Stichting El Amal is te bereiken via:   

 Postbus 67009, 1060 JA Amsterdam 

 tel: 020-6111222 

 e-mail: secretariaat@elamalscholen.nl   website: www.elamalscholen.nl  

 

Directeur: 

Directeur: Dhr. Jamal Mouhmouh 

mailto:info@elamal.nl
http://www.stichtingelamal.nl/


Als ieder mens één ander mens gelukkig maakt, zou iedereen  gelukkig 
kunnen zijn 

september 2022 
 

ma 

di wo do vr za zo 

   1 

 

2 3 4 

5 6 7 

Project Groen 

8 

Project Groen 

9 

Afsluiting Project Zo hoort 

het 

10 11 

12 

Week van de democratie 

 

13  

Leerlingenraadverkiezing  

14  

Bibliotheekbezoek kleuters 

Start ouderkamer 

15 

Ouderavond 

Ploeterklas 

16 17 18 

19 

Startgesprekken 

20 

Prinsjesdag 

21 22 

Ploeterklas 

23 24 25 

26 27 28 

Bibliotheekbezoek  4/5 & 

5/6 les musical : Alladin 

conferentie swv 

29 

Bezoek wethouder   

trimasteroverleg swv 

Ploeterklas 

30   



 

 

 

 

De profeet Mohamed vrede zij met  hem heeft gezegd:             

‘’ De besten van jullie, zijn diegenen met het beste gedrag’’  

De Vijf Gouden Regels van basisschool An Nasr:  

1. Wie respect toont aan elkaar, toont respect aan ALLAH  

2. Voor groot en klein zullen we aardig zijn  

3. In onze school lopen wij normaal, dus in de gang en elk lokaal  

4. We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen  

5. Wij houden onze mond als er niets aardigs uitkomt  



Een goede leraar is iemand die dingen uit je haalt in plaats 
van je ermee volstopt. 

oktober 2022 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 

Brede school op An Nasr 

4 

 

5 

Start Kinderboekenweek 

Dag van de leraar  

6 

Ploeterklas 

Jubileum Al Wafa 

7 8 

Alkmaar Ontzet 

9 

10 

CDO 

11 12 

Bibliotheekbezoek 

Musical Alladin (Den Haag) 

13 

Ploeterklas 

14 

Afsluiting Kinderboeken-

week  

15 16 

17 

Herfstvakantie 

18 

Herfstvakantie 

19 

Herfstvakantie 

20 

Herfstvakantie 

21 

Herfstvakantie 

22 23 

24 25 26  

Ouderkamer: media en 

relaties en seksualiteit 

27 

Ploeterklas 

28 

 

29 

 

30 

31       



Schema schooltijden en vakantieplanning 2022-2023:  

Let op: Studiedagen zijn in deze planning niet opgenomen: zie hiervoor Social Schools 

Schooltijden in de Zomer Schooltijden in de Winter 

  Ochtend middag   ochtend Middag 

ma 08.45 - 12.00 12.30 - 15.15 ma 08.45 - 12.00 12.30 - 15.15 

di 08.45 - 12.00 12.30 - 15.15 di 08.45 - 12.00 12.30 - 15.15 

wo 08.45 – 14:00 vrij wo 08.45 – 14:00 vrij 

do  08.45 - 12.00 12.30 - 15.15 do  08.45 - 12.00 12.30 - 15.15 

vr 08.45 - 12.45 vrij vr 08.45 - 11.45 vrij 

Herfstvakantie 17 oktober  2022 t/m 21 oktober 2022 

Wintervakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 27 februari  2023 t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag 10 april 2023 

Ramadan/Eid al Fitr  17 april 2023 t/m 21 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18  mei 2023  

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Eid al Adha ( Offerfeest ) 28 & 29 juni 2023 

Zomervakantie  24 juli 2023 t/m  1 September 2023  

Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 4 september 2023 



Een goede leraar is het halve huiswerk 

november 2022 

ma di wo do vr za zo 

 1 

Project Relatie en seksualiteit 

gastlessen 

Themadag directie (BOMA) 

2 

Netwerkoverleg SWV 

3 

 

4 

 

5 6 

7 

 

8 

Project Relatie en seksualiteit  

9 

Vergadering leerlingenraad 

Mediawijsheid 

10 

Ploeterklas 

11 

Schoolontbijt 

 

12 13 

14 

Voortganggesprekken 

personeel 

 

15 

Project Relatie en seksualiteit  

16 17 

Ploeterklas 

18 19 20 

21 22 

Project Relatie en seksualiteit  

CDO 

23 

GMR vergadering 

Mediawijsheid; interactief 

voorlezen begeleiding0 

24 

Ploeterklas 

 

25 26 27 

28 29 30     



Visie op onderwijsondersteuning: 

An Nasr is een basisschool op Islamitische grondslag. Deze grondslag willen wij gebruiken 

om onze kinderen bewuster te maken van hun eigen gedrag en het inzicht te bevorderen 

dat wij als moslims onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving.  De school gaat 

ervan uit dat elk kind uniek is en het is de taak van de school om alles uit het kind te halen. 

Dit doen we door adaptief en opbrengstgericht te werken. 

 

Passend onderwijs op An Nasr: 

• Meer zorgleerlingen moeten naar een gewone school.  

• De leerlinggebonden financiering (het rugzakje) verdwijnt. Het geld gaat naar samen-

werkingsverbanden, die het over de scholen verdelen. 

• Passend onderwijs ging aanvankelijk gepaard met bezuinigingen, maar dat is terugge-

draaid.  

• Scholen krijgen een zorgplicht voor kinderen die zich aanmelden. Kan een school een 

kind zelf niet opvangen, dan moet deze school een plek elders zoeken.  

• Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die zeer specialistische zorg nodig 

hebben.  



"Elke dag dat de zon op komt is er een beloning voor 
degene die rechtvaardigheid brengt onder de mensen."  

december 2022 

ma di wo do vr za zo 

   1 

Ploeterklas 

2 3 4 

5 

 

6 7 

Mediawijsheid 

8 

Ploeterklas 

9 

BHV herhaling personeel 

 

10 11 

12 

GMR 

Voortgangsgesprekken  

 

13 14 15 

Ploeterklas 

16 

Bezoek TB 

Ontruiming 1 

 

17 18 

19 

Week van de veiligheid 

20 21 

Mediawijsheid 

Interactief voorlezen bege-

leiding  

22 

Ploeterklas 

23 

GMR vergadering 

 

24 25 

26 

Wintervakantie 

27 

Wintervakantie 

28 

Wintervakantie 

29 

Wintervakantie 

 

30 

Wintervakantie 

31  



De gesprekscyclus personeel binnen stichting El Amal  
 

Gesprekscyclus  
Binnen de organisatie zijn verschillende gespreksvormen van kracht, die van toepassing zijn op alle 

niveaus binnen de organisatie. Centraal staat de zorg en aandacht van het management voor de 

verbetering van de kwaliteit van het werk en de motivatie van de personeelsleden. 

 

In de gesprekscyclus onderscheiden we drie gesprekstypen:  
1. Functioneringsgesprek  
2. Voortgangsgesprek  
3. Beoordelingsgesprek  
 
Centraal in deze gesprekken staat de bespreking, de voortgang en de realisatie van het POP. 

Andere gesprekstypen die kunnen voorkomen zijn:  
1. Doelstellingengesprek  
2. Loopbaangesprek  
3. Coachingstraject 
 

Afkortingen HGW  

GP= groepsplan  

GB= groepsbespreking 

LB= leerlingbespreking  

KB3 = kindbespreking ( intervisie ) 

GO= groepsoverzicht  

KB4 / MDO = Kindbespreking met externe(n) 

Afkortingen IPB 

FG= Functioneringsgesprek  

BG= beoordelingsgesprek 

VG= voortgangsgesprek 

IB BOMA= overleg IB’ers El Amal 

CDO= centraal directie overleg El Amal  

ZTO= zorgteamoverleg ( IB– directeur )  



De profeet vrede zij met hem zei: ”Kennis vergaren is een plicht van 
iedere moslim”. 

januari 2023 

ma di wo do vr za zo 

      1 

2 

Wintervakantie 

3 

Wintervakantie 

4 

Wintervakantie 

5 

Wintervakantie 

6 

Wintervakantie 

7 8 

9 10 11 12 

Ploeterklas 

13 14 15 

16 

Start Cito TL/AVI/DMT 

17 

CDO 

18 

Mediawijsheid 

19 

Ploeterklas 

20 

Studiedag 1       

alle leerlingen zijn vrij 

21 22 

23 

Cito REK/SP/BL 

24 25 26 Studiedag 

Afronden Cito afnames 

27 

Studiedag 2 

alle leerlingen zijn vrij 

28 29 

30 

Start VA M-toetsen  

31      



Gesprekkencyclus ouders 

 

Kennismakingsgesprek met iedere ouder (derde week na de zomervakantie)  

De doelen: kennismaken, de leerkracht vertelt welke zaken belangrijk zijn dit schooljaar, zoals breu-

ken huiswerk etc (doorgaande lijn inclusief referentieniveaus taal en rekenen), de verwachtingen van 

ouders en leerkrachten worden besproken, de E -scores worden kort besproken en er worden schrif-

telijke afspraken gemaakt over de samenwerking  

Vervolggesprek met iedere ouder (maand december)  

De doelen: kort terugkomen op de afspraken van het kennismakingsgesprek, bespreken aan de hand 

van de doorgaande lijn inclusief referentieniveaus taal en rekenen de ontwikkeling van de leerling  

1ste rapportgesprek (maand februari/maart)  

De doelen: bespreken van de vorderingen van de leerling aan de hand van cito M gegevens en de 

doorgaande lijn inclusief referentieniveaus taal en rekenen  

2de rapportgesprek indien nodig en/of op verzoek van ouders (laatste week voor de vakantie)  

De doelen: bespreken van de vorderingen van de leerling aan de hand van cito E en gegevens en 

doorgaande lijn inclusief referentieniveaus taal en rekenen 



Kennis spreekt, maar wijsheid luistert 

februari 2023 

ma di wo do vr za zo 

  1 

Mediawijsheid 

Interactief voorlezen bege-

leiding 

2 

Ploeterklas 

3 4 5 

6 

Rapportbespreking  

 

7 8 9 

Voorlopig advies groep 8 

Ploeterklas 

10 11 12 

13 

Start FG personeel 

14 15 

Mediawijsheid 

16 

Ploeterklas 

17 18 19 

20 21 22 23 

Ploeterklas 

24 

Themadag directie 

25 26 

27 

Voorjaarsvakantie 

28 

Voorjaarsvakantie 

     



De basisondersteuning en de inzet van het personeel  

Het ondersteuningsprofiel van An Nasr bestaat uit een basisaanbod+ 
(onderwijsachterstandenbeleid) , een verrijkt aanbod, een intensief aanbod en een zeer intensief 
aanbod (zie ook het landelijk referentiekader). 

 

• Inzet intern begeleider voor de basisondersteuning totaal 0,6 fte 

• Extra ondersteuning 

• Ambulante begeleiders uit cluster 2 : 3 uur per week  

• Andere deskundigen (intern/extern) die leerkrachten helpen/begeleiden: logopediste 4 uur per 

week en de oefentherapeut 2 dagen in de week aanwezig 

Het basisaanbod+ is een intensivering van de onderwijsaanpak.  

Tijdens de instructie aan de leerlingen basisaanbod+ wordt dan gebruik gemaakt van zoveel moge-

lijk modellen, stappenplannen en materiaal. Zie bijlage: protocol differentiatie.   

Het ondersteuningsprofiel geeft zicht op het onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.  

Dit ondersteuningsprofiel moet de zichtbare kwaliteit van onderwijs op An Nasr waarborgen. Een 

goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op onze school zorgt ervoor dat veel leerlingen onderwijs 

kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het zeer inten-

sieve aanbod. Het ondersteuningsprofiel is een instrument om inzichtelijk te maken wat het onder-

wijsaanbod is op An Nasr en tevens is het gericht op ontwikkeling en borging.  



 

De lente wordt eerder herkend door de planten dan door de mens. 

maart 2023 

ma di wo do vr za zo 

  1 

Voorjaarsvakantie 

2 

Voorjaarsvakantie 

3 

Voorjaarsvakantie 

4 5 

6 7 

 

8 

 

9 

Ploeterklas 

GMR/TB 

10 11 12 

13 

Artisweek 

14 15 

Mediawijsheid Interactief 

voorlezen begeleiding 

16 

Ploeterklas 

17 

 

18 19 

20 21 

CDO 

22 23 

Ploeterklas 

24 25 26 

27 

 

28 29 30 

Ploeterklas 

 

31   



 

Identiteit 

De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op de An Nasr is 

gebaseerd. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en op-

voedingsregels van de islam begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en 

de salaat (het gebed). Voor de opvoeding van de kinderen acht de school het van belang, 

dat wordt gehandeld vanuit de normen en waarden, zoals die in de Koran zijn geopen-

baard en door de Profeet (vzmh) zijn gepraktiseerd. De Koran en de Soennah vormen de 

basis voor de maatschappijparticipatie van onze leerlingen. Daarnaast wil de school de is-

lamitische grondslag ook tot uitdrukking brengen in de lessen oriëntatie op mens en de 

wereld. 

Het beleid van de stichting El Amal is erop gericht dat wij (zowel de leerkrachten als de 

leerlingen) op onze scholen geen verjaardagen vieren. Wij vieren twee islamitische fees-

ten en dat zijn de Eid al Fitr en de Eid al Adha. Christelijke, joodse en andere religieuze 

tradities en vieringen worden vanuit het reguliere lesprogramma en levensbeschouwelijke 

identiteit ( indien nodig en wenselijk ) wel met de leerlingen besproken, maar niet gevierd. 

 

 



 

 

            Door de EINDTOETS dacht ik even dat het leven uit punten bestond 

april 2023 

ma di wo do vr za zo 

     1 

 

2 

3 

Start BO personeel 

 

4 5 6 

Ploeterklas 

 

7 

Groede Vrijdag  

alle leerlingen zijn vrij 

8 9 

1e Paasdag 

Alle leerlingen zijn vrij 

10 

2e Paasdag  

Alle leerlingen zijn vrij 

11 12 

GMR 

13 

Ploeterklas 

14 

 

15 16 

17 

Eid ul Fitr vakantie 

 

18 

IEP groep 8! 

Eid ul Fitr vakantie 

19 

IEP groep 8! 

Eid ul Fitr vakantie 

20 

Eid ul Fitr vakantie 

21 

Eid ul Fitr vakantie 

 

22 23 

24 

Meivakantie 

25 

Meivakantie 

26 

Meivakantie 

27 

Koningsdag 

Meivakantie 

28 

Meivakantie 

29 30 



Klachtenregeling  

Er kunnen allerlei klachten op een school voorkomen. We gaan ervan uit, dat “gewone” klachten zo-

veel mogelijk binnen de school worden opgelost. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst 

aangewezen persoon om klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden of betreft 

het meer schoolgebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Klagers kunnen 

– op elk gewenst moment – contact opnemen met de contactpersoon van de school.  

De klachtenregeling en de toelichting liggen op school ter inzage. 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding en beoordeling van leerlingen, toepassing van 

strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend ge-

drag, agressie, geweld en pesten.  

Personeel op school heeft de meldplicht op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik 

en grensoverschrijdend gedrag.  

 

 

 

Interne contactpersoon:  juf Belma Bilbal 

Externe vertrouwenspersoon: Mw. Marjolein Fatehmahomed 

 



 

De profeet vrede zij met hem zei :“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij 
is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn 
vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.” 

mei 2023 
ma di wo do vr za zo 

1 

Meivakantie 

2 

Meivakantie 

3 

Meivakantie 

4 

Meivakantie 

5 

Meivakantie 

6 7 

8 9 

 

10 

Informatiedag Kamp (7/8) 

Bibliotheekbezoek 

11 

Ontruiming  2                  

Ploeterklas 

12 13 14 

15 

Schoolkamp Heino gr.7/8 

16 

Schoolkamp Heino gr.7/8 

17 

Schoolkamp Heino gr.7/8 

Schoolreis groep 1t/m6 

18 

Hemelvaartsdag 

Alle leerlingen zijn  vrij 

19 

Studiedag 3 

Alle leerlingen zijn vrij 

20 21 

22 

 

23 

 

24 

Bibliotheekbezoek 

25 

Ploeterklas 

26 27 28 

1e Pinksterdag 

29 

2e Pinksterdag 

Alle leerlingen zijn vrij 

30 

CDO 

31     

 

 

      



Ouderbijdragen 

De ouderbijdrage op elke school en dus ook op de An Nasr is vrijwillig. Voor de 

komende jaren blijft de inning van de ouderbijdrage van belang, mede omdat de 

school geen financiering krijgt voor specifieke schoolactiviteiten. Om deze reden 

willen wij een beroep op u doen samen te zorgen voor een belangrijke bijdrage 

aan de onderwijskosten van de school. De ouderraad  zorgt samen met de 

school gedurende het schooljaar voor de organisatie van een aantal feesten en 

activiteiten die voor de kinderen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school 

geen financiële middelen heeft.  

Denk hierbij aan feesten zoals de Eid al Fitr en Eid al Adha, maar ook aan 

schoolreisjes, excursies e.d. De ouderbijdrage is bedoeld voor financiering van 

deze activiteiten; zonder de ouderbijdrage zouden deze activiteiten eenvoudig-

weg niet mogelijk zijn.  

De ouderbijdrage is € 55,-  per kind 



juni 2023 

ma di wo do vr za zo 

     1 

Ploeterklas 

 

2 3 4 

5 

Cito: TL/AVI/Spelling 

6 

 

7 8 

Ploeterklas 

9 10 11 

12 

Cito: BL/REK/TV 

13 14 15 

Ploeterklas 

16 

Bezoek TB 

Afronding Cito 

17 18 

19 

Studiedag 4 

Alle leerlingen zijn vrij 

20 

Start VA E-toetsen  

21 22 

Personeelsuitje directie/

boma 

23 24 25 

26 27 28 

Eid al Adha 

Alle leerlingen zijn vrij 

29 

Eid al Adha 

Alle leerlingen zijn vrij 

30 

Viering Eid al Adha op 

school!!!!! 

  



 

Wat heeft Stichting El Amal over vier jaar bereikt?  

 

1. De scholen van El Amal bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs.  

2. El Amal biedt de leerlingen onderwijs vanuit een islamitisch kader (kernwaarden) waarmee zelf-

kennis vergroot wordt en het positief zelfbeeld ontwikkeld wordt.  

3. El Amal zorgt actief voor ouderparticipatie, educatief en pedagogisch partnerschap 

(ouderbetrokkenheid). El Amal werkt samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder 

vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

4. El Amal is een goede werkgever.  

5. El Amal faciliteert in voorzieningen ten behoeve van het Islamitisch onderwijs  



Als er iets speelt in het land, laten het de kinderen zijn. 

Eerste schooldag is maandag 4 september 2023 inchAllah  

juli 2023 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 

Voorlopig advies groep 7 

4 5 

 

6 

Ploeterklas 

7 8 9 

10 

Rapporten mee 

11 12 13 

Ploeterklas 

14 15 16 

17 18 19 

 

20 

Personeelsdag  

Ale  leerlingen zijn vrij 

21 

Studiedag  

Alle leerlingen zijn vrij 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 



 


