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Schoolgegevens 
 

Naam school Ibs Al Yaqoet 

Adres Wildrijkstraat 2 

1024 CL Amsterdam 

Telefoon 020 – 6371376 

Email info@ibsalyaqoet.nl 

Website https://www.ibsalyaqoet.nl 

Directie Mw. G. Amadirsad 

Interne begeleiders Jamila el Kouaa (groep 1-3) 

j.elkouaa@ibsalyaqoet.nl 

Laila Aabaslama (groep 4-8) 

l.aabaslama@ibsalyaqoet.nl 

Aandachtfunctionaris  Jamila El Kouaa en Laila Aabaslama  

Medezeggenschapsraad Voorzitter 

Mw. M. Korkmaz 

m.korkmaz@ibsalyaqoet.nl  

Interne vertrouwenspersonen Dhr. Abdullah Ozuturk 

Mw. Patricia Hoft 

Externe vertrouwenspersoon Stichting Veilig Onderwijs 

Telefoon 0346 550 655 

Bestuur Stichting ISA 

Agatha Dekenstraat 26 1053 AP Amsterdam 

T: 020 -511 0524 

W: www.as-siddieq.nl  

Directeur-bestuurder Mw. Latifa Oakki 

 
 
 

Identiteit 
 
Het gebed (Salaat) 

In groep 4 worden de leerlingen voorbereid op het gebed en vanaf groep 5 wordt het Dohr- gebed 

(middaggebed) gezamenlijk verricht. De lessen over het gebed wordt vanaf groep 5 ieder jaar herhaald. 

Wij gaan ervan uit dat kinderen verantwoord gekleed moeten zijn om het gebed te kunnen verrichten.  

 
Verjaardagen en traktaties  

In verband met de identiteit van de school vieren we geen verjaardagen. In de Islam is het geenszins 

de bedoeling om personen (wie dan ook) op een specifieke dag centraal te stellen. Gedurende het hele 

leven hebben we onze rechten en plichten jegens elkander. Uw kind staat bij ons elke dag centraal. Dit 

houdt in dat er niet getrakteerd mag worden op verjaardagen. Uiteraard mag op andere 

dagen/momenten wel uitgedeeld worden, zoals op feestdagen en bijvoorbeeld bij geboorte van een 

mailto:info@ibsalyaqoet.nl
https://www.ibsalyaqoet.nl/
mailto:m.korkmaz@ibsalyaqoet.nl
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broertje of zusje. Wij stimuleren op school gezonde voeding (wij zijn een Jump-in school). Daarom 

verwachten we u uw kind gezonde boterhammen en gezonde traktaties meegeeft.  

 

Thema afsluitingen  

Sommige thema`s zoals het gebed, de namen van Allah en de smeekbeden van de profeet zullen 

feestelijk afgesloten worden. Voor bijvoorbeeld het thema ``het Gebed`` krijgen de kinderen een 

diploma uitgereikt voor het goed en het correct verrichten hiervan.  

 

Onderwijs  
 
De leertijd  

Per schooljaar geven we 940 uur les in alle groepen. Gedurende acht leerjaren hebben de kinderen 

dan 7520 uur les gekregen. Dit is het wettelijk aantal uren. Om geen onderwijstijd te verliezen 

beginnen we op tijd met de lessen. Bij ziekte van leerkrachten proberen we voor adequate vervanging 

te zorgen.  

 
Centrale Eindtoets  
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld:  
De Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op woensdag 20 en 
donderdag 21 april. De afnamedatum voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie is woensdag 
20, donderdag 21 of vrijdag 22 april 2022. 
 
Resultaten van ons onderwijs 
 

2020-2021 Op alle gebieden scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Dit 

heeft te maken met het feit dat we hoge verwachtingen hebben 

van onze leerlingen. We leggen de lat hoog. Dit laat zich 

terugzien in onze resultaten. 

Dit betekent dat ons onderwijs passend is voor onze leerlingen en 

voldoende uitdaging wordt geboden. 

 

Doorstroom: 

VMBO B/K: 2 (11%) 

VMBO K: 2 (11%) 

VMBO GT: 3 (16%) 

VMBO GT/HAVO: 2 (11%) 

HAVO: 2 (11%) 

HAVO/VWO: 3 (16%) 

VWO: 4 (22%) 

 

Totaal 18 

1F behaald: 100% 

1S/1F behaald: 64,8% 

Lezen 

1F: 100% 

Landelijk: 96,3% 

1S/2F: 77,8% 

Landelijk: 60,7% 

Rekenen 

1F: 100% 

Landelijk: 88,2% 

1S/2F: 50% 

Landelijk: 36,2% 

Taalverzorging 

1F: 100% 

Landelijk: 94,6% 

1S/2F: 66,7% 

Landelijk: 51,6% 

 
 
Bewegingsonderwijs  
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De gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten (juf Erica en meester Soufyan). Vanaf groep 6 

gymmen de jongens en meisjes apart. We beschikken echter niet over een eigen gymzaal en zijn 

aangewezen op de gymzaal van de Mgr. Bekkerschool.  

 
Schoolzwemmen  

Schoolzwemmen is een verplicht lesonderdeel! De jongens en meisjes van groep 5 zwemmen 

gescheiden. Het zwemmen vindt plaats op dinsdag onder schooltijd in het Noorderparkbad. 

 

Naschoolse activiteiten (NSA)  

In samenwerking met Stichting Wijsneus wordt er na schooltijd activiteiten georganiseerd. De 

coördinatie van deze activiteiten ligt bij Najla Allali. Er zijn twee cycli in een schooljaar. Per cyclus zijn 

er drie á vier verschillende activiteiten voor de groepen 1 t/m 8. De activiteiten vinden binnen de 

school plaats. De activiteiten beginnen om 15.15 uur. De eindtijd kan variëren per activiteit van 16.15 

tot 16.30 uur. Voor de activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,00 en als u een stadspas 

heeft, is het gratis.  De activiteiten duren 14 weken en vinden eens per week plaats. Het maximaal 

aantal kinderen dat mag deelnemen aan een activiteit is tien. Afhankelijk van de activiteit vindt er een 

afsluiting plaats in de vorm van een presentatie of tentoonstelling; ouders worden uitgenodigd voor 

de afsluiting.  

Aanmelden voor de naschoolse activiteiten kan via www.sterrenmakers.nl 

 

 
Jump-in  

Jump-in is een project vanuit de GGD met als doel kinderen te leren wat gezonde voeding is en te 

stimuleren meer te gaan bewegen. In samenwerking met Jump-in wordt na schooltijd sportactiviteiten 

georganiseerd voor alle leerlingen. In de pauzes drinken de kinderen water of melk in plaats van 

gezoete pakjes drinken. Om de doelen met betrekking tot Jump-in te bereiken wordt voor ouders 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De betrokkenheid van ouders in dezen is van groot belang. 

Onder leiding van GGD heeft de school alle Jump-in doelen behaald rondom voeding en beweging en 

heeft hierdoor het Jump-in certificaat behaald.  

 
Gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet de normale 

situatie zijn voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te bereiken heeft het programma Amsterdamse 

Aanpak Gezond Gewicht in overleg met experts uit verschillende disciplines voor de Amsterdamse 

scholen 8 'Amsterdamse doelen Gezond Gewicht' geformuleerd om zo een gezonde leefstijl bij 

kinderen te bevorderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in:  

• Gezondheid staat permanent op de agenda  

• De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen  

• De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk  

• Er is voldoende gymles door een vakleerkracht  

De school stimuleert actief buitenspelen 

• De school stimuleert sport- en beweegdeelname  

• De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende 

begeleiding  

• De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht is 

adequaat 

http://www.sterrenmakers.nl/
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Verzuim 

Wij zien erop toe dat onze leerlingen daadwerkelijk de lesuren maken waar ze recht op hebben. In 

geval van een afspraak onder schooltijd (GGD, tandarts, dokter, etc.) dient u dit van tevoren door te 

geven aan de leerkracht. Wij registreren hoe vaak een kind verzuimt. Als hier een patroon in zit maken 

we een afspraak met u om hierover te praten. 

 
Te laat 

Om 08:20 uur horen de kinderen op school te zijn. De lessen starten om 08:30 uur. Als uw kind na 

08:30 uur in de klas komt, is het te laat. Dit is ongeoorloofd verzuim. Als uw kind vaak te laat komt, 

krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Als uw kind hierna nog steeds te laat komt, krijgt u een 

uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht of de directeur. Wij zijn bij herhaaldelijk te laat 

komen/ongeoorloofd verzuim genoodzaakt dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.  

 

 
Praktische zaken  
 
De schooltijden  

De schooltijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 

uur tot 12.00 uur.  

Wij vragen u om erop toe te zien dat uw kind op tijd in school is. Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen 

de school in. In de klas worden zij verwelkomd door de groepsleerkracht. De lessen beginnen exact om 

08.30 uur. Te laat komen is ook een vorm van verzuim dat aan de leerplicht wordt doorgegeven.  

 

Continurooster/pleinwacht  

De school heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag niet naar huis 

gaan. Ze eten in de klas en spelen buiten onder toezicht. Hier zijn voor ouders geen kosten aan 

verbonden.  

 
Ophalen van uw kind door derden  

De school moet de veiligheid van uw kind waarborgen. Daarom geven wij leerlingen, die opgehaald 

worden, alleen mee met de ouders/verzorgers, tenzij er andere afspraken met de groepsleerkracht 

zijn gemaakt. Wij horen ook graag als uw kind zelfstandig naar huis mag. 

 
Vakantie- en vrije dagen 
 

 Eerste dag Laatste dag Duur 

Studiedag Di 28 september 2021 Di 28 september 2021 1 schooldag 

Studiemiddag Di 5 oktober 2021 Di 5 oktober 2021 1 schoolmiddag 

Herfstvakantie Ma 18 oktober 2021 Vr 22 oktober 2021 5 schooldagen 

Studiedag Ma 25 oktober Ma 25 oktober 1 schooldag 

Wintervakantie Ma 27 december 2021 Vr 7 januari 2022 10 schooldagen 

Voorjaarsvakantie Ma 21 februari 2022 Vr 25 februari 2022 5 schooldagen 

Studiedag Vr 11 maart 2022 Vr 11 maart 2022 1 schooldag 
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Goede Vrijdag Vr 15 april 2022 Vr 15 april 2022 1 schooldag 

Tweede Paasdag Ma 18 april 2022 Ma 18 april 2022 1 schooldag 

Meivakantie Ma 25 april 2022 Vr 6 mei 2022 10 schooldagen 

Hemelvaar en 1 dag Do 26 mei 2022 Vr 27 mei 2022 2 schooldagen 

Tweede Pinksterdag Ma 6 juni 2022 Ma 6 juni 2022 1 schooldag 

Offerfeest Ma 11 juli 2022 Ma 11 juli 2022 1 schooldag 

Zomervakantie Ma 18 juli 2022 Vr 26 augustus 2022 30 schooldagen 

 

Ziekte van een leerkracht  

Het is bij ziekte van een leerkracht soms pas mogelijk dit dezelfde dag kenbaar te maken. Leerlingen 

worden altijd opgevangen. Dit kan zijn door vervanging in de groep of door verdeling van de leerlingen 

over de overige groepen. Is er geen adequate vervanging mogelijk dan worden de leerlingen in overleg 

met de ouders naar huis gestuurd. Uiteraard hopen we dat dit niet zal voorkomen of tot het minimum 

te kunnen beperken.  

 

Ouders 
 
Communicatie 
Als school vinden we een goede communicatie met ouders van wezenlijk belang. Ook stellen we het 

op prijs dat gesprekken met de juiste personen worden gevoerd. In de omgang tussen ouders en 

personeel vinden wij het essentieel dat dit op een passende manier gebeurt. Ouders die het met 

bepaalde zaken niet eens zijn bespreken dit met betrokkenen in alle gevallen op een passende en 

professionele manier. De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘Sterk is niet degene die een ander op de grond 

kan gooien; sterk is wie zichzelf beheerst als hij boos is.’  

 

Als het gaat om vragen over de school (beleid) dan kunt u terecht bij de directie. Gaat het om zorgen 

om uw kind in de groep of andere zaken de groep betreffende, dan kunt u de volgende weg 

bewandelen: 

o U maakt een afspraak met de leerkracht en bespreekt uw zorgen en/of stelt uw vragen; 

o Als u en de leerkracht er niet uitkomen, dan wordt een afspraak gemaakt met de interne 

begeleider. Dit is alleen het geval als meer expertise nodig is voor de juiste aanpak. Gaat het om 

een geschil, dan kan een afspraak gemaakt worden met de directie.  

o Als de zorgen verder gaan dan alleen door de leerkracht en de intern begeleider kan worden 

opgepakt, dan maakt u een afspraak met de directie. Deze besprekingen vinden dan altijd plaats 

samen met de leerkracht en zo nodig de intern begeleider. 

 
Ouderbijeenkomsten  
Op school organiseren we periodiek ouderbijeenkomsten. Het is zeer belangrijk voor u als ouder, om 

de ouderbijeenkomsten bij te wonen, zodat u op de hoogte bent van de gang van zaken op school. 

Voor alle bijeenkomsten krijgt u een aparte uitnodiging.  

 
Rapport/oudergesprekken  

Bij rapport/oudergesprekken dient u zich te houden aan de opgegeven tijd. Als het u niet lukt om op 

de opgegeven tijd aanwezig te zijn, dan kunt u dit uiterlijk één dag van tevoren doorgeven. Als u meer 

kinderen op school heeft, overleg dan tijdig met de leerkracht(en) om een geschikte tijd overeen te 
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komen. Rapporten worden niet aan kinderen (broer of zus) meegegeven, maar alleen aan de 

ouder(s)/verzorger(s). Voor de gesprekken over de vorderingen van uw kind(eren) krijgt u t.z.t. een 

aparte een uitnodiging.  

 
8.16 Ouderbijdrage  

Dit schooljaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van €15. Deze bijdrage is bedoeld voor het Ied-

ul fitr cadeau van de leerlingen en het bekostigen van de educatieve dagtochten. Per activiteit krijgt u 

hierover nader bericht. Het schoolreisje moet u zelf bekostigen.  De vrijwillige ouderbijdrage kunt u 

betalen met de stadspas van uw kind die u laat scannen bij de administratie van de school. Vervolgens 

betaalt de gemeente de ouderbijdrage aan de school. Wij benadrukken dat de ouderbijdrage een 

vrijwillige bijdrage is. 

 
Nieuwsbrieven  

U krijgt gedurende het schooljaar via Parro (en de mail) regelmatig nieuwsbrieven/memo’s over 

belangrijke zaken en data. Hierdoor bent u op de hoogte van actuele activiteiten op school. 

 
Leerlingenvervoer  

Stichting Vervoer As-Siddieq beschikt over een aantal busjes. Als u uw kind met de schoolbus wilt laten 

vervoeren, kunt u via tel. 020-6371376 contact opnemen met de heer Mustafa Geneidi. Bij de 

aanmelding van uw kind kunt u vragen om een inschrijfformulier voor leerlingenvervoer.  

 
Ziekmelden van uw kind  

Als uw kind ziek is, moet het ziek gemeld worden. Dit kunt u via Parro melden bij de leerkracht of per  

e-mail bij de administratie. Doet u dit niet vóór 09:00 uur dan is het ongeoorloofd verzuim. Zusjes en 

broertjes kunnen geen ziekmeldingen doen. Wij hechten er heel veel waarde aan dat onze leerlingen 

het aantal uren les waar ze recht op hebben, daadwerkelijk ook krijgen. Ook de school is gebonden 

aan wet- en regelgeving. Daarom houden we het verzuim nauwlettend in de gaten.  

 
Bij veelvuldig verzuim wordt u uitgenodigd om over het aantal ziekmeldingen en het ziektebeeld van 

uw kind te praten. Het kan voorkomen dat de schoolarts wordt ingeschakeld om het veelvuldig verzuim 

van uw kind te beoordelen. Als er geen grondige reden is om ziek te melden wordt dit doorgegeven 

aan de leerplichtambtenaar, die u vervolgens zal oproepen voor een gesprek.  

 
Als de ziekmelding gerechtvaardigd is, wordt met de schoolarts gekeken naar adequate begeleiding 

van het kind. Verder wordt opgemerkt dat ziekmelding waaraan getwijfeld wordt altijd gemeld wordt 

aan de leerplichtambtenaar. Een huisbezoek is in dit kader niet uitgesloten.  

De ziekmeldingen kunnen via Parro doorgegeven worden. 

 
Foto’s/video’s  

Regelmatig worden bij diverse activiteiten, in en om de school, foto’s gemaakt, die gebruikt kunnen 

worden voor eigen documenten van de school, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, folders en de website. 

Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat een foto van uw kind hiervoor gebruikt wordt, dan kunt u dit 

doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).  

In de Parro app bestaat een optie  om de privacy voorkeuren op te geven.   
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Extra Verlof 

In bepaalde gevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. U kunt een formulier ophalen bij de 

directrice. Zij beoordeelt uw verzoek op basis van de wettelijke kaders. Het verlof dient acht weken 

van tevoren aangevraagd te worden. Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden wordt het 

verlof toegekend. Voor verlof meer dan 10 dagen moet u terecht bij de leerplichtambtenaar. Op de 

website treft u het aanvraagformulier om extra verlof aan te vragen. 

 

Adressen en telefoonnummers  
 

Ouder-en Kind Adviseur (OKA) Mw. Q. Kas  

T: 06-284 298 47 

E: q.wouter@oktamsterdam.nl 

Klachtmelding seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik en ernstig psychisch geweld 

Meldpunt vertrouwenspersoon 

0900-111 030 111 

Klachtencommissie  

 

Postadres: Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Bezoekadres: Gebouw Woudstede  

Zwarte woud 2 

3524 SJ Utrecht  

T: 030-280 95 90  

Voorschool Noah  

Welzijnstichting Combiwel 

Postbus 95304 

1090 HH Amsterdam  

Contactpersoon: Valerie Spanjer  

T: 020-575 47 00 

Inspectie van het onderwijs  E: info@ owinsp.nl 

W: www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over het onderwijs: 0800 - 8051  

Leerplichtambtenaar Mevrouw M. Kabel  

Bezoekadres: Buikslotermeerplein 2000 

1025 XL Amsterdam  

T: 020-634 99 45 

SWV Passend Onderwijs Amsterdam Diemen  Postadres:  

Bijlmerdreef 1289-2 (CEC-gebouw) 

Bijlmerdreef 1103 TV  

Amsterdam 

T: 020 – 723 71 00  

Jeugdtandverzorging Amsterdam  Adres: Marius Bauerstraat 30 

1062 AR Amsterdam  

T: 020- 616 63 32  

Ouder- en Kindcentrum (OKC) Waterlandplein  Adres: Beverwijkstraat 3 

1024 VR Amsterdam  

T: 020-555 59 61  
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