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DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 

1. De kwaliteit 

Op vele manieren werkt El Habib aan het geven van verantwoord onderwijs:  
 

 werken met goede methoden 

 bekwame leerkrachten 

 het structureel volgen van de resultaten van de leerlingen (LVS) 

 effectieve instructie en klassenmanagement 

 woordenschatdidactiek 

 leefstijl 

 interactief leren 

 coöperatief leren 

 kleine groepen 

 plusleerkrachten 

 inzet multimediale techniek (softwareprogramma’s, smartboards, van thuis uit 

werken en leren via internet) om interactief les te geven en zo spelenderwijs te leren. 

 

1.1 Kwaliteit door goede en eigentijdse methoden 

Er zijn kinderen die moeilijke opdrachten aan kunnen en kinderen die 

extra oefenstof en uitleg nodig hebben.  

We letten bij de aanschaf van een nieuwe methode erop of de methode 

tegemoetkomt aan de behoeften van beide groepen kinderen. Ook kijken 

we of de methode voldoet aan de kerndoelen (minimale kennis) die de 

overheid ons stelt (zie hoofdstuk 3 voor onze methodes). 
 

1.2 Kwaliteit dankzij goede afstemming 

Nog belangrijker dan de methoden die een school 

gebruikt, zijn de leerkrachten die op school werken. Aan 

hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de 

materialen en de methoden effectief gebruikt worden.  

De leerkrachten van El Habib besteden daarom veel 

overlegtijd aan samenwerking en afstemming zodat de 

leerlingen in iedere groep goed onderwijs krijgen. 

 

1.3 Kwaliteit dankzij deskundige leerkrachten 

De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 

onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom 

zijn er elk schooljaar studiebijeenkomsten en elke week 

vergaderingen voor de leerkrachten zodat zij hun taak nog beter 

kunnen uitvoeren. 
 

Op onze school staat het kind centraal. Het onderwijs wordt zo aan het kind aangeboden 

dat het precies bij hem past en dat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Op deze 

manier bieden we het kind onderwijs op maat.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjktLnX1ffgAhVCPVAKHY6kCfAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.technieknet.nl/tag/kwaliteit/&psig=AOvVaw3jQswKi1fq8R758ZzDitQx&ust=1552310558787062
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj729-M1vfgAhWHL1AKHU-BCgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/&psig=AOvVaw2QIdwTaac0GZMejN-czujD&ust=1552310666518421
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4ur7V1vfgAhUIZlAKHUcmCNUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tes.com/institute/blog/what-makes-good-teacher&psig=AOvVaw3n3xbN4bHQZDF_ntf1tLrs&ust=1552310777786826
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1.4 Kwaliteit dankzij een goed leerlingvolgsysteem (LVS) 

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te 

verhogen volgen we de ontwikkeling van de kinderen met 

behulp van de toetsen van CITO. Het systeem levert 

waardevolle aanvullende informatie op over de leerlingen.  
 

Het toont de ontwikkeling van een kind in een bepaalde 

periode. Alle leerlingen maken 2 keer per jaar deze CITO 

toetsen, namelijk in januari (medio) en in juni (eind). Na de 

toetsweek krijgen ouders per brief de toets resultaten van 

hun kind(eren). Deze worden ook in het schoolrapport 

vermeld.  
 

De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over 

het gehele land. Daardoor is het mogelijk de prestaties van uw kind te vergelijken met 

leeftijdsgenoten in ons land.  
 

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. Jaarlijks 

worden er trendanalyses gemaakt en de resultaten hiervan met het hele team besproken. 

Deze analyses leiden tot verbeteracties in ons onderwijsprogramma. 
 

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben, 

niet alleen op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied (het zich prettig voelen).  

 

1.5 Kleine groepen 

Wij streven naar een groepsgrootte van gemiddeld 20 kinderen per groep, om ervoor te 

zorgen dat de kinderen de nodige aandacht en begeleiding krijgen die ze nodig hebben.  
 

 
 

1.6 Taalactiviteiten Primair Onderwijs 

Door extra in te zetten op intensief 

taalonderwijs willen we de taalvaardigheid 

van kinderen met een grote taalachterstand 

verbeteren zodat ze conform hun 

leermogelijkheden kunnen deelnemen aan 

het regulier onderwijs. De verwachting is dat 

kinderen in maximaal 2 jaar dat ze extra 

intensieve taalondersteuning ontvangen een 

inhaalslag maken in hun taalontwikkeling. 

Hierbij maken we een onderscheid in 4 tot 6 

jarigen en 6 tot 13 jarigen.  
 

Bij de kleuters zijn de taalactiviteiten gericht op woordenschat, beginnende geletterdheid, 

fonemisch bewustzijn, zinsbouw en taalbegrip. Bij de oudere kinderen richten we ons op 

woordenschatuitbreiding, verbeteren van de mondelinge en de schriftelijke taalvaardigheid 

en bevorderen van begrijpend en technisch lezen.  
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1.7 Taalaanbod op El Habib 

Waarom veel en gestructureerd taalaanbod op IBS EL HABIB? 
 

Gezien de kenmerken van de leerlingenpopulatie en de achterstandsproblematiek van onze 

leerlingen zijn wij als school aan de hand van de analyse tot de volgende aanpak gekomen: 
 

 

Als wij de doelen die we voor ogen hebben, willen verwezenlijken en taalachterstand van 

onze leerlingen willen wegwerken, moeten we de onderwijstijden zowel op school als 

thuis verlengen (of het kind laten doubleren). 

RESULTAAT VAN ONZE AANPAK 

 Met de eindtoetsen scoren we ruim boven de resultaten van scholen met 

dezelfde populatie leerlingen en het landelijke gemiddelde van alle scholen. 

 Gemiddeld 40% gaat na groep 8 naar HAVO/VWO scholen. 

 

D.m.v. de activiteiten, beschreven in bijlage 1, pakken we zowel op school als thuis de 

problematiek op taalgebied gestructureerd aan. 

 
1.8 Plusleerkrachten 

Leerkrachten kunnen afwezig zijn vanwege ziekte 

of verlof. Om te voorkomen dat er dan lessen 

uitvallen, hebben we extra leerkrachten die de 

klas overnemen. Daarnaast geven zij extra hulp 

aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Deze 

aanpak werkt complementair door betere 

samenwerkingen, maar vermindert ook de 

welbekende werkdruk van de groepsleerkrachten. 

  

ANALYSE AANPAK 

5,5 uur per dag onderwijs tijd voor 

deze leerlingen niet voldoende 

7 uur maken  

(d.m.v. 1 uur NT 2 en extra les+huiswerk) 

Gemiddeld 940 uur per jaar 

niet voldoende 

Meer uren per jaar:  

- Onderbouw: 1007 

- Middenbouw: 1007 

- Bovenbouw: 1007 

Ouderparticipatie (hulp thuis) 

Thuis een taalrijke omgeving creëren 

(contract aangaan) 

Huiswerk 

Adviezenboekje  

Muiswerk 

Effectieve leertijd optimaal 

gebruiken (rendement verhogen) 

Methodes aanpassen 

Werkwijze optimaliseren 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpeXO3ffgAhUQaVAKHSM9BKgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aaronbianucci.com/articles/teamwork-in-overhead-departments&psig=AOvVaw1A3PEWCAyLX-3AsLfylwGq&ust=1552312689558954
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1.9 Effectieve instructie en klassenmanagement 

Het goed leiden en organiseren van een klas of een groep leerlingen en het goed plannen, 

structureren en coördineren van de activiteiten van de leerlingen, zijn belangrijke 

vaardigheden waarover een leerkracht moet beschikken.  

 

Klassenmanagement is een middel om een veilige omgeving te scheppen, waarin leerlingen 

actief, betrokken en met plezier en succes kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. In goed 

klassenmanagement wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren 

krijgen in hun klas te maken met leerlingen die verschillende mogelijkheden en behoeften 

hebben. Het onderwijs is zodanig georganiseerd dat alle leerlingen voldoende aandacht en 

tijd krijgen om te leren. Het is belangrijk dat leerlingen op school leren dat zij zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Leren moeten ze zelf doen. Door hen 

verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en leerresultaat raken ze betrokken en 

gemotiveerd. 

 

Effectieve instructie is het doelmatig aanbieden van 

nieuwe leerstof. Kinderen willen niet onnodig wachten 

op uitleg, daarom is het belangrijk om de instructie zo te 

geven, dat er geen leertijd verloren gaat. Het geven van 

effectieve instructie zorgt ervoor dat snelle leerlingen 

vlot aan de slag kunnen, terwijl kinderen die meer uitleg 

nodig hebben verlengde instructie krijgen. Effectieve instructie is dus een voorwaarde om 

goed te differentiëren. Bij effectieve instructie is de les opgebouwd volgens het IGDI-model. 

 

1.10 Woordenschatdidactiek 

De woordenschatdidactiek houdt in: het (aan)leren van nieuwe woorden door de 

leeromgeving daarvoor geschikt te maken, de juiste werkvormen te kiezen, kinderen 

strategieën aan te leren en de juiste instructie te geven. 
 

In het woordenschatonderwijs houden wij de volgende viertakt aan: 
 

 voorbewerken (activeren van voorkennis); 

 semantiseren (verduidelijken van de woordbetekenis m.b.v. 3 uitjes: uitleggen, 

uitbeelden en uitbreiden); 

 consolideren (inoefenen van woord en betekenis); 

 controleren (nagaan of de woorden zijn onthouden). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.leraar24.nl/video/3134
http://www.wij-leren.nl/differentiatie-uitleg.php
http://www.wij-leren.nl/directe-instructiemodel.php
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAps_W3_fgAhVBJlAKHQHCAvQQjRx6BAgBEAU&url=http://cbsaquamarijn.nl/deschool/instructiemodelenvastdagritme.aspx&psig=AOvVaw3S_UwIXR448_Ex5Pz9UVml&ust=1552313212388655
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1.11 Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

Vanaf het schooljaar 2019/2020 werken we met de methode ‘Kwink’.  

Deze methode richt zich op de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen en het 

verwerven van sociale vaardigheden.  

De sociaal emotionele ontwikkeling van de 

leerling wordt gevolgd en geanalyseerd. 

Kinderen moeten zelfvertrouwen, een positief 

zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel 

krijgen.  

Ze moeten ook kritisch leren denken, leren 

hoe ze problemen kunnen oplossen en 

keuzes kunnen maken.  

We willen ze helpen in hun ontwikkeling van positieve betrokkenheid thuis, op school, met 

vrienden en in de gemeenschap (actief burgerschap). Daarnaast wordt ook een gezonde 

leefwijze gestimuleerd.  

 

1.12 Sociaal Emotioneel Leerlingvolgsysteem  

Op El Habib vinden wij het (sociaal) welbevinden van de kinderen en de groepsvorming heel 

belangrijk. Het is volgens ons de basis om zelfvertrouwen en veiligheid hoog te houden en 

goed te kunnen leren op school.  

Daarom hebben we afspraken gemaakt over: groepsvorming, het jaarlijks opstellen van 

klassenregels met  de groep, het omgaan met en het voorkomen van pestgedrag en over het 

bespreken van kinderen en zo nodig hun thuissituaties met het schoolmaatschappelijk werk.  

Ook het gebruiken van coöperatieve werkvormen, 

het begeleid zelfstandig werken en het gebruik van 

energizers in de groep versterken het 

veiligheidsgevoel in de groep en de gevoelens van 

competentie en autonomie bij de kinderen. Ook 

spelen we zo in op de behoefte aan relatie bij de 

kinderen.  

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen in groep 3 t/m 8 nemen we VISEON af.  

Wanneer de uitslag van het meetinstrument 

zorgwekkend is, of wanneer er een duidelijk 

verschil is tussen de uitslag en de verwachting van 

de leerkracht of ouders is dat een reden om dat 

kind te bespreken. Afhankelijk van de conclusies 

kunnen vervolgmaatregelen genomen worden als: 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqbP84PfgAhUHmbQKHVGGAA0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/toetsen/viseon&psig=AOvVaw2Oq7p0fhlbsbj6Vs8N2LpA&ust=1552313569263338
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 het inschakelen van schoolmaatschappelijk werk om de ouders te ondersteunen; 

 een externe sociale vaardigheidstraining voor het kind; 

 een heen en weer schrift tussen ouders en leerkracht/gedragsboekje; 

 leerling bespreking tijdens knooppunt; 

 diagnostisch onderzoek. 

1.13 Coöperatief leren 

Bij coöperatief leren gaat het om de 

samenwerking tussen kinderen. De kinderen 

geven elkaar uitleg, helpen elkaar en zoeken 

samen naar een oplossing.  

De achterliggende gedachte bij coöperatief leren 

is dat kinderen niet alleen leren van de interactie 

met de leerkracht maar ook van de interactie met 

elkaar. 

 

1.14 Extra lessen 

Aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 biedt de school de mogelijkheid om extra les te volgen. 

Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.  

De extra lessen zijn bedoeld om de taal te stimuleren en sociale omgang in de groep te 

verhogen.  

Deze begeleiding wordt verzorgd door extra leerkrachten en vindt plaats op maandag- en 

donderdagmiddag van 15.45 – 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Franse les 
 

Begrijpend lezen en woordenschat 
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2 De resultaten van het onderwijs 

2.1 Succesfactoren van El Habib 
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2.2 Zelfvertrouwen 

Een van de belangrijkste resultaten die wij van 

ons onderwijs zien, is dat de kinderen “zich 

prettig voelen”. Dat wil zeggen dat kinderen 

graag naar school gaan en dat ze na 8 jaar 

onderwijs op onze school zelfverzekerd zijn, 

weten wie ze zijn en wat ze willen.  
 

Daarnaast is het erg belangrijk dat de 

schoolverlaters zich goed kunnen uitdrukken in 

zowel het Nederlands als in hun eigen taal. 

Ook het begrijpen van gesproken en 

geschreven taal is zeer belangrijk. 

 

2.3 Hoge prestaties 

De uitslagen van de CITO-eindtoetsen tot het 

schooljaar 2014-2015 laten ongetwijfeld duidelijk zien, 

dat de kwaliteit op El Habib hoog en stabiel is. In 

vergelijking met alle scholen scoort El Habib al jaren óf 

even hoog óf zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. 

In vergelijking met dezelfde populatie (zwarte scholen) 

heeft El Habib altijd significant hoog gescoord.  

In het schooljaar 2014-2015 is onze school 

overgestapt naar de IEP- eindtoets.  

Ook met IEP-toets blijft El Habib boven landelijk 

gemiddelde scoren (zie hoofdstuk 2 ‘Uitstroom-

gegevens’). 

Ruim 40 % van onze leerlingen is naar de 

hoogste vorm van het voortgezet 

onderwijs gegaan zoals havo/vwo en 

geen enkel kind naar het 

praktijkonderwijs. 

Al met al zijn we trots op de uitslagen van 

ons onderwijs. De komende jaren willen 

we deze successen borgen en behouden.  

U, als ouder, kunt ook meehelpen om de 

resultaten van uw kind te optimaliseren. 

In hoofdstuk 2.4 kunt u de 

uitstroomgegevens lezen. 
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2.4 Uitstroomgegevens El Habib 

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, 
kan jaarlijks verschillen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals de samenstelling 
van de groep.  

Het onderstaande schema geeft de uitstroomgegevens weer van de afgelopen jaren. 

 

 

 
 

 

 

  

535,3 534,9
536,3 535,6 536,6 536,4

542 541 541,9
540,7

542,8 542,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultaten CITO-toetsen (2009 - 2014)

Gemiddelde scores (vergeleken met alle leerlingen in Nederland)

Landelijk gemiddelde

Gemiddelde scores (als onze lln. Nederlands als moedertaal hadden)

SCHOOLJAAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gemiddelde scores; vergeleken met alle leerlingen in 
Nederland 

535,3 534,9 536,3 535,6 536,6 536,4 

O
verg

estap
t n

aar d
e IE

P
 ein

d
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ets  

(zie sch
em
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o
m

g
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s 2015) 

Gemiddelde scores; als onze leerlingen Nederlands als 
moedertaal hadden dan waren de scores als volgt: 

542 541 541,9 540,7 542,8 542,6 

Verdeling 
in % 

HAVO/ VWO 43% 39% 33% 41% 39% 40% 

VMBO - GTL  
Gemengde Theoretische leerweg 

30% 33% 37% 33% 48% 41% 

VMBO – KBL/BBL 
Kaderberoepsgerichte Leerweg/  
Basisberoepsgerichte Leerweg 

27% 28% 30% 26% 13% 19% 

Praktijk onderwijs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL                                                                                                                                    100% 
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2.5 Resultaten IEP-eindtoets 2015 t/m 2021 

Een eindtoets is verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. 
Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze gaan gebruiken die door het Ministerie 
van Onderwijs goedgekeurd is. Onze leerlingen maken de IEP Eindtoets van Bureau ICE.  

Net zoals afgelopen jaren scoren wij als school weer hoger dan het landelijk gemiddelde van 

alle basisscholen in Nederland. In 2018 is het landelijk gemiddelde van alle leerlingen die de 

IEP-toets gemaakt hebben 81 op 100. Het gemiddelde van onze school is 84,7punten. 

Met trots laten wij graag onze IEP-eindtoetsscores zien. 

 
SCHOOLJAAR 2015 2016 2017 2018 2019 2021 
Landelijke gemiddelden van heel Nederland 81 80 78 81 81,8 79,7% 

Gemiddelde score IBS El HABIB 87,5 86 85 84,7 87,6 88,3% 

 

V
e
rd

e
li
n

g
 i
n

 %
 

VWO 40 % 35 % 35 % 32 % 45% 40% 

VHBO/VWO 8 % 14 % 10 % 5 % 15% 18% 

VHBO 24 % 23 % 20 % 25 % 0% 0% 

VMBO-GT/VHBO (gemengde theoretische leerweg) 18 % 5 % 8 % 11 % 15% 28% 

VMBO-GT            (gemengde theoretische leerweg) 5 % 14 % 21 % 14 % 0% 0% 

VMBO-KB/GT      (kader beroepsgerichte/ 

                                 gemengde theoretische leerweg) 
0 % 0 % 0 % 0 % 25% 14% 

VMBO KB            (kader beroepsgerichte leerweg) 5 % 5 % 6 % 7 % 0% 0% 

VMBO BB/KB    (basis-/kaderberoepsgerichte leerweg) 0 % 5 % 0 % 6 % 0% 0% 

VMBO BB            (basis beroepsgerichte leerweg) 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 

Praktijkonderwijs 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 

TOTAAL  100 % 

 
 

In verband met de corona-crisis is er in schooljaar 2019-2020  
geen eindtoets afgenomen. 
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Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat er een goed contact.  

Ze houden ons gedurende de eerste drie jaar op de hoogte van de resultaten van de 
schoolverlaters. Wij verzoeken de scholen in het voortgezet onderwijs rekening te houden 
met de identiteit van onze leerlingen. Wij verwachten dat de scholen respect tonen voor 
hun normen en waarden, en deze voor onze leerlingen ook praktisch uitvoerbaar maken. 
 

2.6 Inspectie van Onderwijs bevestigt onze kwaliteit 

De uitstekende resultaten van de CITO-eindscore van de afgelopen jaren zijn de Inspectie 

van het Onderwijs opgevallen. Dit bevestigt de goede kwaliteit van ons onderwijs.  

Omslag in taal 

‘Omslag in taal' is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs waarbij 10 basisscholen  

uit het land gekozen zijn, die hun taal- en leesonderwijs op 

een inspirerende manier ingericht en in de praktijk toegepast 

hebben. In deze multimediale presentatie laat de inspectie de 

scholen door middel van interviews en filmopnamen zelf aan 

het woord.  

Specifieke thema’s die op taalgebied aan bod komen zijn 

onder meer: lezen, woordenschat, schrijven, leesbeleving en mondelinge communicatie. Het 

doet ons, als een van de voorbeeldscholen, uiteraard deugd om door ons unieke 

innovatieve concept een inspiratiebron te zijn voor 7000 basisscholen in het land.  

 

2.7 Tevredenheid leerlingen 

Om up-to-date te blijven over de tevredenheid onder onze leerlingen nemen wij een enquête 

af onder de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Deze enquête is opgedeeld in allerlei 

onderwerpen die te maken hebben met zaken rondom het onderwijs op El Habib, namelijk:  

 

 leervakken op school 

 in de klas 

 leerkracht 

 schoolgebouw en omgeving 

 speelplaats 

 vervoer 

 ouderbetrokkenheid/thuis 

 
De gemiddelde beoordeling van de leerlingen voor El Habib zijn in:  
 

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2019 

8.8 8.2 8.8 9.2 9.3 9.3 9.3 8.8 

 
Met deze beoordeling kunnen we stellen dat ook onze leerlingen zeer tevreden zijn over onze 
school.  
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2.8 Tevredenheid ouders 

In april 2018 is er onder de ouders een enquête gehouden naar de tevredenheid over een 

aantal zaken op El Habib: 

 het onderwijs 

 de leerlingbegeleiding 

 de islamitische identiteit 

 de thuissituatie 

 informatievoorziening 

 vervoer 

Het gemiddelde cijfer dat de ouders hebben gegeven is: 9,22 

Bij de eerder gehouden enquêtes hadden ouders als gemiddeld cijfer gegeven in:  
 

2005 2008 2011 2012 2014 2018 

8,95 8,75 8,80 8,85 9,11 9,22 
 

Dit wil zeggen, dat ouders zeer tevreden zijn over de school. Wij bedanken onze ouders 

nogmaals voor het invullen van deze enquête.  

In bijlage 8 kunt u meer lezen over de resultaten van de gehouden enquête in 2018. 

3. Het schoolplan 
 

3.1 Wat leert uw kind op El Habib? 

Op El Habib proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis en 

dagelijks bruikbare vaardigheden en het prikkelen van de persoonlijke ontwikkeling. De 

vakken rekenen, taal en lezen krijgen op El Habib veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke 

andere ontwikkeling. 

De kwaliteit van ons onderwijs is onze prioriteit. Als leerlingen in groep 1 bij ons op school 

komen, hebben zij een grote taalachterstand. Om deze taalachterstand te bestrijden 

schenken we veel aandacht aan taal. Hiervoor hebben wij speciale materialen en 

methoden.  

Ook de organisatie van ons onderwijs is hierop aangepast. Daarnaast geven we huiswerk 

vanaf groep 1. 

3.2 Kinderopvang 

Met ingang van 1 april 2016 is het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geharmoniseerd. 

Hierdoor valt het peuterspeelzaalwerk voortaan onder de definitie van kinderopvang.  

Het bezoeken van kinderopvang voorafgaand aan groep 1 is van groot belang. De kinderen 

kunnen wennen aan structuur en leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Daarbij leren zij de 

Nederlandse taal op een goede manier.  

Het programma op de kinderopvang is afgestemd op de lesstof van de basisschool. Dit is 

belangrijk voor een goede start in groep 1.  

Er is altijd een kinderopvang bij u in de buurt. De kosten van de kinderopvang zijn 

inkomensafhankelijk. Voordat het kind aan de basisschool begint, vindt er “een warme 

overdracht” plaats waarbij wij als basisschool al goed geïnformeerd worden over de 

beginsituatie van de startende kleuter op El Habib.  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_oanA8ffgAhVHJVAKHfMmDrAQjRx6BAgBEAU&url=http://koenbeeckman.be/2016/05/31-mei-2016/&psig=AOvVaw3TPMkuJT4eqcc7lsUIwR8k&ust=1552318009981695
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Kinderopvangorganisatie MIK verzorgt sinds 26 oktober 2020 
peuteropvang De Boezemvriendjes in onze school. 
 
MIK Kinderopvang verzorgt vier ochtenden per week opvang 
voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Juf Gizem biedt de peuters 
een veilige omgeving waarin ze kunnen spelen, ontdekken en 
leren. 
 
Peuteropvang De Boezemvriendjes is van maandag t/m 
donderdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 

 

 

3.3 Groep 1 en 2 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan.  

Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat (structuur en continuïteit).  

De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier bieden we allerlei 

speelse activiteiten aan, die de kinderen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en 

schrijven in groep 3. 

In de kleutergroepen werken we met de methode Speelplezier.  

Het voor- en vroegschools programma ‘Speelplezier’ heeft als doel het vergroten van de 

kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan.  

Bij Speelplezier gaat het er vooral om, om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het 

spel vooral de taalontwikkeling te stimuleren. Daarbij is de spelactiviteit leidend.  

Al spelend maken kinderen zich de wereld om hen heen eigen. Dit is een 

ontwikkelingsgerichte manier van thematisch werken. De leerkrachten werken vijf tot zes 

weken rond een thema, zoals: ziek zijn, herfst, circus, lente en op reis. 

Binnen een dergelijk thema vinden alle activiteiten (rekenen, praten, lezen, spelen en 

schrijven), die in de klas en in de speelzaal worden gedaan in samenhang plaats. Ook de 

inrichting van de hoeken is volledig afgestemd op het thema. 

 

De Speelplezier activiteiten zijn:  

 demonstratiespel 
 woordbeeldactiviteit 
 gezamenlijk spel 
 klankspel 

 

Deze activiteiten stimuleren woordenschatuitbreiding, taalproductie en spelontwikkeling. 
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Vanaf het schooljaar 2015-2016 hebben we het rekenonderwijs in de kleutergroepen 

versterkt met de methode Met Sprongen Vooruit. Dit programma kenmerkt zich door de 

reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke 

leerling met rekenen vooruit kan helpen. Voor de leerkracht geeft het een totaal overzicht op 

de rekenleerlijnen en krijgt hij handvatten in de vorm van oefeningen en spellen om zowel 

interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein.  

Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren 

waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen 

producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking 

tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis 

van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan.  

Alle kleuterleerkrachten en de IB’er hebben in het schooljaar 2015-2016 nascholing gehad 

van het Menne-instituut. In het schooljaar 2017-2018 hebben de leerkrachten de 

vervolgcursus van Met Sprongen Vooruit gevolgd. 
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3.4 Groep 3 t/m 8 

Van groep 3 t/m 8 werken we met lesmethoden. Door afspraken te maken met het team over 

het gebruik van de methodes brengen we een doorgaande lijn in het onderwijs.  

3.5 Godsdienstige vorming 

El Habib is een islamitische 

school. Daarom bestaat op 

onze school de mogelijkheid 

om de leerlingen deel te 

laten nemen aan islamitisch 

godsdienstonderwijs.  

Deelname aan de lessen 

van levensbeschouwelijk 

onderwijs is niet verplicht en 

de opgave wordt geheel 

aan de ouders overgelaten. 

Deze lessen bevatten de 

basisinformatie over het 

geloof. 

Op El Habib gebruiken we voor de godsdienstlessen groepen 1 t/m 8 de Al-Amana 
methode. 
Voor de groepen 7 en 8 gebruiken we aanvullend de ISBO-methode ‘help ik word 
volwassen’ over de puberteit en de diversiteit in relaties in de westerse maatschappij en de 
Islam. 

Methode inhoud 

De methode islamitische godsdienst-

onderwijs omvat lessen die kinderen op 

Nederlandse basisscholen in staat stellen 

kennis en inzicht te verwerven over de 

islam. Het gaat in deze lessen over zaken 

als: wat gelooft een moslim, over het leven 

en de boodschap van de profeet Mohammed 

(vrede zij met hem) en van andere 

belangrijke religieuze personen, over regels 

en gebruiken. 

De doelen van deze lessen zijn divers 

Een algemeen doel is informatie geven over de islam aan kinderen die thuis met deze 

godsdienst worden grootgebracht en aan kinderen voor wie dat niet het geval is.  

Een tweede algemeen doel is inzicht krijgen in de plaats van de islam tussen andere 

godsdiensten en levensbeschouwingen in Nederland en de positie van moslims ten opzichte 

van andersdenkenden en vice versa. Daarmee wordt ‘exclusief denken’ tegengegaan: het 

idee dat alles van waarde alleen binnen de eigen groep gevonden kan worden. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPsPbd9ffgAhVLJFAKHcNoDtQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.volkskrant.nl/mensen/de-vijf-vloeken-en-zegeningen-van-religie~b8e93af2/&psig=AOvVaw2A6ElAVjZzNvs88JPFhRSb&ust=1552319125271518
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Afhankelijk van de populatie van de leerlingen, de wensen van de ouders en de identiteit van 

de school, kan het ontwikkelen van religieus besef van kinderen een belangrijk, misschien 

wel het belangrijkste doel van deze lessen zijn. 

Een korte toelichting op het gebruik van de lessen 

De lessen doen een beroep op de actieve inbreng van kinderen. De leerlingen worden 

gestimuleerd om vragen te stellen, te discussiëren over problemen en hun mening te vormen. 

Er zijn lessen die horen bij religieuze feestdagen, zoals het Offerfeest, het Ramadanfeest en 

bij de vastenmaand Ramadan. De opbouw is concentrisch.  

Dat wil zeggen dat de meeste onderwerpen iedere twee jaar terugkomen. Uiteraard worden 

ze in latere jaren met meer diepgang of met andere verhalen uitgebreider aangeboden. 

3.6 Nederlandse taal 

Wij hebben als uitgangspunt dat op onze school onderwijs van een excellent niveau wordt 

gegeven. Daarvoor hebben we eigentijdse methoden nodig. De methode Taaljournaal was 

verouderd en voldeed niet meer aan de behoeften van onze populatie. Daarom hebben wij in 

het schooljaar 2015-2016 gekozen voor Taal Actief 4. De implementatie ging gepaard met 

begeleiding vanuit Schoolyard. 

 

De redenen dat we gekozen hebben voor deze methode zijn onder andere de volgende:  

 de methode sluit goed aan de behoeften van onze populatie; 

 differentiatie mogelijkheden; 1 ster (zwakke lln.), 2 sterren (gemiddelde lln.) en 3 

sterren (sterke lln.); 

 een extra plusboek voor uitzonderlijk goede leerlingen (meerbegaafdheid); 

 goede instructiestof voor kinderen die juist verlengde instructie nodig hebben; 

 veel aandacht aan woordenschatuitbreiding. 

 digitale verwerking van de lesstof 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.schoolboekenthuis.nl/taal-actief-4e-editie-spelling-5b-werkboek.html&ei=DP45VcmNKcLuaIy-gMgE&bvm=bv.91427555,d.d2s&psig=AFQjCNE94qjlUAcK_vntFPMUyfsMcaipXg&ust=1429950172100441
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3.7 Lezen 

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het 

leren lezen. Sinds het schooljaar 2015/2016 wordt 

er gewerkt met de methode Veilig leren lezen-Kim 

versie.  

In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Het 

eerste deel van het jaar leren de kinderen de letters 

en hoe ze hiermee woorden kunnen maken. Vanaf 

het begin wordt er gelezen in tweetallen.  

Voor technisch lezen in groep 4 t/m 8 maken we vanaf 

schooljaar 2019-2020 gebruik maken van  “Estafette” 

editie 3.  

In de hogere groepen ligt de nadruk meer op het 

begrijpend en studerend lezen en sinds schooljaar 2017-

2018 gebruiken we de digitale methode “Leeslink”.  

We besteden ook veel aandacht aan het leren begrijpen 

van de tekst en proberen de kinderen liefde voor het 

lezen bij te brengen.  

We lezen op school veel voor en in elke groep is er een klassenbibliotheek, waar kinderen 

onbeperkt boeken kunnen lenen. Ook brengen we bezoeken aan de Nationale 

Voorleeswedstrijd, de openbare bibliotheek en hebben we uitstapjes met betrekking tot het 

lezen. Bovendien wordt er maandelijks in elke groep een leeskampioen gekozen. 

AVI-niveaus 

AVI is het systeem waarmee men meet hoe de technische leesontwikkeling van een kind 

verloopt. Het AVI-niveau van kinderen wordt jaarlijks aan de hand van de AVI-toets bepaald. 

Deze toets wordt individueel afgenomen. Het AVI-systeem bestaat uit 12 niveaus. Ieder 

niveau bestaat uit een cijfer en een letter. De letters M en E betekenen M = midden of medio, 

E = eind. De cijfers geven de jaargroep weer. AVI-niveau M3 is het niveau dat een kind 

gemiddeld midden groep 3 bereikt. AVI E3 is het niveau dat een kind gemiddeld aan het eind 

van jaargroep 3 bereikt.   

Er zijn 2 niveaus met een afwijkende 

aanduiding: AVI Start, dat vooraf gaat aan 

AVI-M3, is voor de beginnende lezertjes 

en AVI Plus is het hoogste niveau dat je 

kind kan bereiken in het AVI-systeem, en 

wordt gemiddeld in groep 7 behaald. Als 

je kind alle niveaus beheerst, kan hij de 

teksten van het middelbaar onderwijs 

moeiteloos lezen en begrijpen.  
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3.8 Schrijven 

In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan 

voorbereidend schrijven.  

Kinderen leren en oefenen in de groepen 3 t/m 8 schrijven met 

de methode “Pennenstreken”.  

Schrijfonderwijs draagt eraan bij dat leerlingen een duidelijk 

leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel 

om met elkaar te communiceren. 

3.9 Rekenen 

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met de Wereld 

in getallen. Kinderen leren goed rekenen met 

“de Wereld in getallen”.  

Daar staat de rekenmethode voor groep 3 t/m 8 

in het basisonderwijs al jaren om bekend. En dit 

blijkt ook uit de Periodieke Peiling Onderwijs 

Niveau (PPON) 2013. 

De methode is opgebouwd volgens de beproefde 

dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, 

oefenen en automatiseren. Hiermee geven wij 

elk kind gegarandeerd een goede rekenbasis! 

3.10 Wereldoriëntatie en verkeer 

Op El Habib praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen 

en brengen we hen kennis bij over het heden en het verleden van het leven op aarde. Het 

gaat hierbij niet alleen om feitenkennis.  

Het gaat meer om het aanleren van een juiste houding en respect ten opzichte van de 

natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders.  

 

Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel 

van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort. De volgende 

methoden zijn op onze school in gebruik:  

Groep 1 en 2:  Speelplezier  

   
Groep 3:  Wereldoriëntatie  De Zaken van Zwijsen 

  Verkeer  Veilig Verkeer Nederland 

   
Groep 4 t/m 8:  Natuur en techniek  Naut 

  Aardrijkskunde  Meander 

  Geschiedenis  Brandaan 

  Verkeer  Veilig Verkeer Nederland 

 

Daarnaast besteden wij op diverse momenten door het hele jaar heen aandacht aan 
gezonde voeding. Dat gebeurt structureel door te letten op gezonde lunchtrommels maar 
ook middels projecten als schoolmelk, schoolfruit, Het nationaal schoolontbijt en diverse 
(gast)lessen rondom gezonde voeding zoals ‘Ik eet het beter’ en lessen van Smaaklessen.nl 
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3.11 Expressievakken (handvaardigheid + tekenen + muziek)  

Hieronder vallen handvaardigheid, tekenen en muziek. Ook bij de 

expressievakken streven we op El Habib kwaliteit na. Het 

eindproduct is hier minder belangrijk dan het proces; zeker als het 

om jongere kinderen gaat.  

Voor de vakken tekenen en handvaardigheid gebruiken wij de 

methode Uit de kunst. 

Muziek 

Hierbij staat het luisteren naar muziek centraal, het 

bewegen op muziek en het gebruik van 

muziekinstrumenten. Daarnaast is er ook aandacht 

voor het aanleren en zingen van liedjes al dan niet met 

gebruik van muziekinstrumenten. Uiteraard wordt bij 

de keuze voor liedjes en werkvormen rekening 

gehouden met de islamitische grondslag van onze 

school. 

3.12 Lichamelijke oefening 

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het 

schoolplein en in de gymzaal. De groepen 3 t/m 8 hebben 1x per week gymlessen. De 

groepen 2 en 3 krijgen zwemles.  

  



   Kwaliteitsbeleid El Habib 2020-2021 

 
3.13 Engels 

In groep 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven aan de hand van de methode 

“Hello World”. Kinderen leren gesprekjes met elkaar voeren over allerlei 

dagelijkse onderwerpen. Het praten in het Engels met elkaar is het 

belangrijkste. Op donderdagen (na schooltijd) krijgen de Belgische 

leerlingen Franse lessen zodat ze goed voorbereid worden op het V.O 

 

 

 

3.14 Nederlands als Tweede Taal (NT2) 

NT2 is bedoeld voor iedereen die thuis een 

andere taal dan het Nederlands spreekt.  

Uitgangspunt bij NT2 is dat de kinderen de 

belangrijkste zaken over de Arabische en 

Turkse taal en cultuur leren.  

Het volgen van NT2 is goed omdat het juist 

spreken van de eigen taal van belang is bij 

het leren van een tweede taal (het 

Nederlands – NT2).  

 

Daarom volgen de leerlingen van groep 5 

t/m 8 op onze school NT2 als 

ondersteuning van het Nederlands. 

 

Daarmee zijn we de enige 

school in Maastricht, die 

NT2 ondersteuning geeft.  

Deze ondersteuning is 

afgestemd op de inhoud 

van andere vakken.  

Op El Habib heeft het 

bestuur gekozen om NT2 

voor alle leerlingen onder 

schooltijd te organiseren 

door de schooltijden te 

verlengen. De lessen 

beginnen hierdoor niet om 

08.45 maar om 08.30 uur. 
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3.15 ICT in het basisonderwijs 

Op El Habib wordt bij veel vakgebieden gebruik gemaakt van de computer. In veel gevallen 
wordt gewerkt met software die bij de methodes hoort. Dankzij de investering op het gebied 
van ICT-infrastructuur beschikt de school over 547 devices, waarvan 22 digiborden, 40 
pc's, 348 Chromebooks, 132 IPads en 5 laptops. 

 

 In iedere klas bevinden zich minimaal 

25 Chromebooks of IPads die 

verbonden zijn met het WiFi-netwerk. 

Zowel de leerkrachten als de 

leerlingen maken gebruik van diverse 

educatieve programma’s en 

interactieve educatieve websites. 

In alle groepen beschikken de 

leerkrachten en leerlingen over een 

Multi Touch bord of een smartbord.  

Deze borden maken de lessen visueel 

aantrekkelijk voor de leerlingen en 

ondersteunen het interactief 

lesgeven.  

Wij streven ernaar de leerkrachten op te leiden tot leerkrachten die op een interactieve manier 

het digitale bord effectief kunnen inzetten in hun lessen. Daarvoor zijn regelmatig cursussen 

om het kennisniveau en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT op peil te houden.  

3.16 Huiswerk 

Vanaf groep 1 krijgen alle 

kinderen huiswerk mee naar 

huis. De bedoeling hiervan is dat 

de ouders samen met het kind 

extra oefenen. Het is belangrijk 

dat er thuis onder toezicht en met 

structuur rustig gewerkt/geleerd 

kan worden. 

Vaardigheden die in de hogere 

groepen met het huiswerk 

aangeleerd worden, zijn: 

 eraan wennen om 

schoolwerk mee naar huis te nemen en op tijd weer mee terug naar school te brengen; 

 het leren begrijpen van opdrachten, deze noteren en zelfstandig maken; 

 het netjes houden van boeken en schriften; 

 het leren studeren; 

 de zelfstandigheid bevorderen.  
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Huiswerkaanbod per week: 
 

 

Afspraken: 

 Huiswerk wordt in gr. 3 t/m 5 opgesplitst in drie delen, nl. maandag, woensdag en 

vrijdag, want planning voor de hele week is te veel gevraagd. 

 Huiswerk wordt naar behoefte aangeboden: herhaling of verrijking. 

 

3.17 Muiswerk-flexi en Squla 

Muiswerk is een oefenprogramma waarmee kinderen taal, rekenen, spelling, begrijpend 

lezen, woordenschat en studievaardigheden kunnen oefenen van groep 1 t/m 8.                       

De kinderen oefenen op hun niveau. Met dit programma kan ook thuis geoefend worden door 

middel van een gebruikersnaam. Uw kind krijgt deze gebruikersnaam van school en kan 

daarmee inloggen op de site: www.online.muiswerken.nl/elhabib 

Thuisgebruik van Muiswerk is gratis omdat de school er al voor betaalt. Het is heel 

belangrijk dat kinderen thuis dagelijks oefenen met Muiswerk. Door uw zoon/dochter te 

motiveren vergroot u zijn/haar kans op succes.                                                                                                 

Onderzoek laat zien: als ouders hun kind stimuleren in het leerproces, dan behalen 

kinderen betere resultaten. Daarom wijzen we u op een handige app voor uw telefoon: 

Muiswerk MuisMeter. De app is beschikbaar in de App Store (iOS) en in Google Play 

(Android). De app is voor de smart Phone (iOS of Android), maar doet het ook goed op 

tablets. Deze app laat op ieder moment aan ouders zien waar hun zoon/dochter mee bezig 

is: met welke vakken, hoeveel tijd hij/zij per vak besteedt, hoe zich dat vergelijkt met de rest 

van zijn/haar klas en een analyse over zijn/haar prestaties tot nu toe. 

3.18 Begeleid zelfstandig leren 

In alle groepen van de school wordt gericht aandacht besteed aan de zelfstandigheid van 

de kinderen. Zelfstandig werken is een veel voorkomend verschijnsel op alle scholen. 

Doordat hier in het basisonderwijs aandacht aan wordt besteed, zijn de leerlingen er al op 

jonge leeftijd mee bekend.                                                                                                                                                   

Bij het zelfstandig werken is het van belang dat kinderen altijd eerst zelf moeten proberen 

oplossingen te vinden voor een opdracht. De leerkracht is niet op ieder moment voor alle 

leerlingen beschikbaar. Overleg met klasgenoten is in principe mogelijk, mits andere 

kinderen niet gestoord worden in hun werk.  

Het werken met uitgestelde aandacht (van de leerkracht) vraagt de nodige extra inzet van de 

leerlingen en de leerkrachten zelf. In alle groepen zijn, vaak in overleg met de kinderen, 

afspraken gemaakt over de “spelregels” van het zelfstandig werken. In principe zijn deze 

regels op de gehele school hetzelfde. 

MINIMAAL AANTAL MINUTEN HUISWERK PER GROEP PER DAG 
 MA T/M VR (minimaal) WEEKEND (minimaal) 

GR. Huiswerk Muiswerk Lezen Totaal Huiswerk Muiswerk Lezen Totaal 

1  15 min. 15 min. 30 min. 15 min. 15 min. 15 min. 45 min. 

2  15 min. 15 min. 30 min. 15 min. 15 min. 15 min. 45 min. 

3 15 min. VLL/Muiswerk 15 min. 30 min. 15 min. VLL/Muiswerk 15 min. 30 min. 

4 15 min. 15 min. 15 min. 45 min. 15 min. 15 min. 15 min. 45 min. 

5 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 

6 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 

7 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 

8 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 

http://www.online.muiswerken.nl/elhabib
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4. Ontwikkelpunten 

Om eigentijds onderwijs te blijven geven dienen wij met de tijd mee te gaan. In bijlage 3 vindt 

u onze beleidsvoornemens voor het schooljaar 2019-2020. 

 
4.1 Proces van verandering 

Om onze missie te realiseren zijn de volgende kaders van groot belang. Alle ontwikkelingen 

op school vinden plaats op basis van de visie op onderwijs en ontwikkeling. 

 
Binnen het team hebben we een cultuur waarin systematisch aandacht wordt besteed aan 

knelpunten of wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld door intervisie. 

Hierbij wordt het collectief vermogen van het team aangeboord. Maar ook spontaan bij elkaar 

terecht kunnen is erg belangrijk.  

We kunnen elkaar rechtstreeks feedback (opbouwende kritiek) geven.  

Het geven en ontvangen van feedback is in ons team gebruikelijk en vanzelfsprekend.  

Het management communiceert met teamleden op een informele en formele manier 

(notities, vergaderingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken). 

Daarnaast geeft het management, waar gewenst ook rechtstreeks feedback op 

competenties. We hebben op school een systematische en gestructureerde manier om van 

en met elkaar te leren en om met elkaar samen te werken (collegiale consultatie).  

Het onderwijs wordt systematisch geëvalueerd en bijgesteld. Het coachen van nieuwe 

leerkrachten gebeurt intensief.  

De kwaliteit van onze manier van lesgeven wordt systematisch geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld.  
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4.2 Teambuilding 

Wij houden met verschillende teambuildingsactiviteiten een goede teamgeest en sfeer in 
stand. Samen plezier maken betekent met meer plezier naar je werk gaan. 
 

 
 

Teambuilding verbindt                                            Samen op uitstapje 
 

 
 

Teambuilding met BBQ                                  Even de kennis testen 
 

 
 

Lekker sportief                                             Gezonde competitie 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Schema aanpak taalachterstand 

 

 
Groep 1 en 2 

 

Woordenschatdidactiek 

 Wekelijks twaalf nieuwe woorden a.d.h.v. een demonstratie 

 Demonstratiespel: nieuwe woorden uitgelegd/uitgebeeld in een 
spelcontext  

 Woordkeuze: woorden die bij thema’s van Speelplezier horen 

 Woordmuur + labelmuur 

 Consolidatie van woorden: dagelijks a.d.h.v. het gezamenlijk spel 

Stimuleren van mondelinge 
communicatie 

 Ingeplande begeleide activiteiten in de kleine groep tijdens   
o iedere week een ander domein op taal of rekengebied 
o drie verschillende niveaus 
o leerkracht verzorgt taalaanbod door iets voor te spelen en samen 

te spelen 
o achteraf objectieve aantekeningen voor de Groeiwijzer 
o niveau v.h. kind invullen in het volgmodel 

 Manipulatieve activiteit in de kleine groep tijdens vrij spelen/werken: 
o ontwikkelingsverloop: van manipuleren naar betekenis geven, 

naar bewust iets maken, naar iets maken a.d.h.v. een vooraf 
bedacht plan. 

o leerkracht ondersteunt en speelt kind volgend mee. 
o Lkr geeft feedback op taalgebruik van kdn door de bewoordingen 

van kdn in de juiste zinsconstructie te herhalen. 

 Taalactieplannen: Kinderen die taalzwak zijn, krijgen a.d.h.v. 
taalactieplannen extra hulp van de juf. 

o Een week lang met twee dezelfde kinderen. 
o Nadruk op de toepasselijke woorden. 
o Lkr herhaalt vaker de woorden terwijl de kdn de woorden ervaren 

met het materiaal. 

 Computerprogramma BAS gaat digitaal, Woordenstart en Muiswerk 

 Dagelijks interactief voorlezen 

 Verteltafel 

 Taalcoördinator 

 Dagelijkse gesprekken in kleine groepen 

 Filoseren  

Aanpassingen Speelplezier 

 Demonstratie en gezamenlijk spel dagelijks i.p.v. een keer per week. 

 Talige activiteiten aansluitend aan het demonstratiespel: dagelijks 
aandacht aan rijmen, auditieve synthese, kritisch luisteren en 
eerste/laatste woord horen. 

 Woordenschatdidactiek gekoppeld aan demonstratiespel. 
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Groep 3 

 

Lezen 

 Thuisprogramma van Veilig Leren Lezen 

 RT lezen binnen en buiten de klas 

 Verlengde instructie taal/lezen 

 Computerprogramma VLL 

 Thuisprogramma lezen 

 Klassenbibliotheek 

 Leesbevordering in de klas - lees kampioen v/d maand; 
beloning 

 Bezoek aan de bibliotheek 

 Analyse Cito Taal voor kleuters gr.2: Uitvallers op aud. 
synthese en klank/rijm vanaf het begin van groep 3 RT 
en verlengde instructie 

 Jippie: oefenstof voor zowel technisch als begrijpend 
lezen 

 Voor-koor-door systeem 

 Humpie Dumpie 

 Delubas: leesboeken om technisch en begrijpend lezen 
te bevorderen 

 Junior Einstein 

Woordenschatdidactiek 

 Woordkeuze: ankerverhaal VLL en rekenen 

 Woordmuur + labelmuur 

 Veel herhaling d.m.v. consolideerspelletjes 

 Collegiale consultatie 

 De beheersing van aangeboden woorden wordt 
structureel gecontroleerd a.d.h.v. toetsen 

Interactief voorlezen 

 Vooraf de tekst bekijken op tekstkenmerken zoals titel, 
schrijver, kaft, e.d. 

 Nadruk op leren actief en kritisch te luisteren 

 Dagelijks 

 Verhaalbegrip, taalvaardigheid en woordenschat 
gestimuleerd 
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Groep 4 t/m 8 

 

Woordenschatdidactiek 

 Woordkeuze: 

o Gr.4: begrijpend lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie  

o Gr.5 t/m 8: zaakvakken 

 Woordmuur + labelmuur + spreekwoordenmuur 

 Wekelijks aandacht aan figuurlijk taalgebruik 

o Gr. 4+5: 1 spreekwoord per week 

o Gr. 6 t/m 8: 2 spreekwoorden per week 

 Alle aangeboden woorden worden gebundeld in het woordenschatschrift. 

 De beheersing van aangeboden woorden wordt structureel gecontroleerd 

a.d.h.v. toetsen. 

 Wekelijks consolideren van woorden a.d.h.v. consolideerspelletjes 

 Woordenboek gebruik vanaf groep 5 verplicht 

 Tijdens NT-2 lessen aandacht schenken aan woordmuur woorden 

Methoden Taal Actief 4 Taal 

Taalaanbod 

 Bijna 10/11 uur taal per week 

 Taal Actief methode aangepast aan de leerling-populatie 

 Analyseformulieren Taalschaal ontwikkeld 

 Naast individuele HP`s op taalgebied worden na een groepsanalyse ook 

groepsplannen uitgevoerd. 

 Extra taalaanbod materialen worden ingezet 

 Structurele aandacht aan schrijven van opstellen 

 Taal- en leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces 

 I.p.v. invuloefeningen met taal worden de zinnen volledig geschreven. 

 Inzet pc-programma Taal Actief woordenschat voor taalzwakke kinderen. 

          Tijdens verlengde schooldag extra aandacht aan woordenschatuitbreiding    
       en opstel schrijven. 

Taal Actief 4 Spelling 
 Weekplanning spelling aangepast i.v.m. ww. Spelling. (gr.7/8 ) 

 Taal en leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces 

 Tijdens BZL vaste momenten voor verlengde instructie 

 Na elke methode toets krijgen de uitvallers extra hulp en begeleiding 

          Tijdens verlengde schooldag extra aandacht aan ww. spelling 

Leeslink (begrijpend lezen) 
 Werken in 3 verschillende niveaus  

 Remediëring na de methode toetsen 

Lezen 

 RT lezen binnen en buiten de klas 

 Klassenbieb uitgebreid 

 Leesbevordering in de klas - leeskampioen v/d maand; beloning 

 Informatieboekjes worden als huiswerk gegeven 

 Leesbevorderingsactiviteiten zoals boekbesprekingen  

 Leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces 

 Groep 4 t/m 8: In het schooljaar 2019-2020 wordt de leesmethode “Estafette” 

ingevoerd en meer tijd in de rooster gereserveerd voor technisch lezen. De 

kinderen worden ingedeeld in drie niveaugroepen. 

 Delubas: leesboeken om technisch en begrijpend lezen te bevorderen 

 Thuisprogramma Estafette 
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MAATREGELEN OP SCHOOLNIVEAU 

BZL 

 BZL: taalaanbod verrijkt en gedifferentieerd (aanbod aangepast aan 

het niveau van de leerlingen). 

 BZL; interactieve instructie/ coöperatieve werkvormen gecreëerd 

waardoor de leerlingen meer mondelinge taal moesten gebruiken. 

 BZL: Concrete afspraken over BZL gemaakt- leerkracht heeft extra 

tijd voor de HP`s en verlengde instructie 

 M.b.v. kijkwijzers worden de afspraken door de IB/directie bewaakt. 

 Alle andere documenten worden jaarlijks tijdens een bouwoverleg 

geactualiseerd. 

Woordenschat- 
training 

 In 2011 zijn alle teamleden nogmaals geschoold in 

woordenschatdidactiek volgens de methodiek “Met woorden in de 

weer’ (de eerste keer was in 2003). 

 De interne begeleiders hebben ook de coördinatoren training 

gevolgd om de vaardigheden te borgen.  

Mondelinge 
taalvaardigheid 

 Boekbesprekingen  

 Vanaf groep 3: spreekbeurten 

 Kwaliteitskaart mondelinge taalvaardigheid  

Borging bewaking 
van de onderwijsleer- 
processen op  El Habib: 

 Afsprakenbundel 

 Taalaanbod  

 Schoolplan 

 Schoolgids 

 Beleidsvoornemens 

Zorg  en afstemming 

 Zorgroute aangepast. Knooppuntleden verrijkt. 

 Trendanalyse  

 Afsprakenbundel 

 Methodebesprekingen  

 Taal- en leescoördinatoren actief betrekken bij het 

onderwijsleerproces 

 Basisstof-herhaling stof-verrijkingsstof 

 Zorgroute  

 Extra hulp en begeleiding door de leerkrachten 

 Knooppuntoverleg 6 x per jaar  
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Bijlage 2: Uitslag ouderenquête  

In april 2018 is onder de ouders een enquête gehouden naar de tevredenheid over een aantal 

zaken op El Habib: 

 het onderwijs 

 de thuissituatie 

 informatievoorziening 

 de leerlingbegeleiding 

 de islamitische identiteit 

 het vervoer 
 

  

De enquête bestond uit vragen, waarop de ouders met ja of nee konden reageren. 

Uitgangspunt bij de opstelling van de enquête was, dat de ouders konden aangeven of de 

school op de goede weg was en de werkwijze kon handhaven.  

Daarnaast moesten de vragen zodanig worden geformuleerd, dat bij vragen met een negatief 

antwoord ook veranderingen gerealiseerd konden worden op het betreffende gebied.  

Ten slotte was het van belang te weten, hoe er in 2018 wordt gedacht over de twee 

belangrijkste motivaties van ouders om hun kinderen naar El Habib te sturen: de identiteit 

en de onderwijskwaliteit. 

 

 

Het gemiddelde cijfer dat de ouders hebben gegeven, is 9,22. 

Bij de eerder gehouden enquêtes hadden ouders als gemiddeld cijfer gegeven in:  

2005 2008 2011 2012 2014 2018 

8,95 8,75 8,80 8,85 9,11 9.22 
 

Dit wil zeggen, dat de ouders nog altijd zeer tevreden zijn over het niveau van onderwijs op 

El Habib. 

Wij willen onze ouders nogmaals bedanken voor het invullen van deze enquête.  

 

  

 100% vindt de kwaliteit van het onderwijs op El Habib hoog.  

 100% van de ouders vindt El Habib een goede school. 

 98% van de ouders geeft aan dat hun kind graag naar school gaat.  

 80% van de ouders heeft minstens 1x per maand contact met de leerkracht. 

 99% van de ouders vindt de sfeer op school goed en personeel vriendelijk. 

 97% van de ouders vindt dat de leerkracht voldoende informatie geeft over de 

resultaten van het kind. 

 99% van de ouders vindt dat de leerkracht hun kind goed begeleidt. 

 99% van de ouders vindt een afsprak maken met de leerkracht gemakkelijk is. 

 

HET ONDERWIJS EN DE LEERLINGBEGELEIDING 

HET GEMIDDELDE PUNT 2018 = 9,22 
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Advies school: 

 

 Het onderlinge contact tussen u en de leerkracht is belangrijk om op tijd op de 

hoogte te zijn van de ontwikkelingen van uw kind. Daarom is het van belang minstens 

1 keer per maand contact te hebben met de leerkracht van uw kind. U kunt na school 

een afspraak maken, bellen of mailen. 

 

 

 

 100 % van de ouders vindt de godsdienstlessen belangrijk. 

  99 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de godsdienstlessen.  

  99 % van de ouders vindt dat de lessen NT-2 belangrijk.  

  99 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de lessen NT-2. 

  99 % is van mening dat de identiteit van de school goed wordt bewaakt. 

 

 

 

 97 % vindt het goed dat zijn kind huiswerk krijgt.  

 99 % van de ouders zorgt ervoor dat zijn kind huiswerk maakt.  

 92 % geeft aan zijn kind thuis een eigen huiswerkplek heeft.  

 92 % van de ouders helpt zijn kind bij het maken van huiswerk.  

 67 % van de ouders maakt gebruik van het adviesboek om zijn kind te helpen. 

 87 % van de ouders laat zijn kind minstens 15 minuten per dag lezen. 

 94 % van de ouders praat met zijn kind minstens 1x keer per week over school. 

 74 % geeft aan samen met zijn kind een dagprogramma gemaakt te hebben.  

 62 % gaat minstens 1x per maand met zijn kind naar de bibliotheek. 

 

Advies school: 

 Dagelijks graag 15 minuten (voor)lezen. 

 Van belang is dat u samen met uw kind maandelijks de bibliotheek bezoekt.  

 Een dagprogramma (structuur) is de sleutel voor het succes van uw kind. Daarom 

is het belangrijk dat u met uw kind een dagprogramma maakt.  

 

 

DE ISLAMITISCHE IDENTITEIT 

 

THUISSITUATIE 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrl7fe2_jgAhWFb1AKHbN0BMYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kokadvies.nl/online-service/klachten&psig=AOvVaw0v7rBox4uc6EJT0IegNaVP&ust=1552346555726613
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 99% van de ouders vindt dat het rapport begrijpelijk en duidelijk is. 

 98% van de ouders vindt dat de informatieavond een goed beeld over de manier 

van werken in de klas geeft.  

 95% van de ouders begrijpt het taalgebruik van de nieuwsbrieven. 

 95% van de ouders vindt de nieuwe website overzichtelijk. 

 95% van de ouders vindt dat de nieuwe website voldoende informatie over de 

school biedt. 

 68% heeft de film van de Onderwijsinspectie en de andere uitzendingen op de 

website bekeken. 

 65% van de ouders maakt gebruik van de schoolkalender op de website.  

 88% van de ouders geeft aan dat de school telefonisch goed bereikbaar is. 

 87% van de ouders geeft aan dat ze de berichten lezen die op Isy geplaatst worden. 

 

Advies school:  

 De filmpjes over El Habib op onze website bekijken en van ons succes genieten. 

 Wanneer u nog geen e-mail adres heeft doorgegeven, verzoeken wij u dit te doen door 

te mailen naar: directie@elhabib.nl. Op deze manier weet u zeker dat het nieuws u 

direct bereikt en sparen wij samen het milieu. 
 

 

 

 

 100% van de ouders vindt dat het nieuwe schoolgebouw er mooi uit ziet. 

 98% van de ouders vindt dat extra lessen op maandag en donderdag goed 

geregeld zijn. 

 97% van de ouders vindt de zwemles voor groep 2 en 3 belangrijk. 

 97% van de ouders praat met vrienden en familie over de school. 

 96% zegt dat de bus meestal op tijd komt. 

 98% van de ouders geeft aan dat de schoolkalender de nodige informatie over de 

activiteiten geeft. 

 

 
 

 
 

INFORMATIEVOORZIENING 

DIVERSEN 

mailto:directie@elhabib.nl
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Bijlage 3: Beleidsvoornemens 2020-2021 

 BELEIDSVOORNEMENS BETROKKENEN DOELSTELLINGEN EINDEVALUATIE 

1 

 
 
 
Executieve functies: 
jonge/oudere kind Externe/team 

- Het team krijgt inzicht in 
executieve functies en 
leert met welke 
interventies deze functies 
bij de kinderen verbeterd 
kunnen worden. 

- Het team heeft een 
starttraining gevolgd 
maar helaas hebben de 
vervolgtrainingen 
vanwege de lockdown 
niet meer kunnen 
plaatsvinden. We 
schuiven dit door naar 
volgend jaar. 

2 

Omgaan met 
gedragsstoornissen 

 

 
Externe/team 

- Het team is in staat om 
de kenmerken van 
verschillende 
gedragsstoornissen te 
herkennen en hiermee 
adequaat om te gaan. 

- In verband met de 
corona-crisis is deze 
training verschoven naar 
volgend schooljaar. 

3 ParnasSys 

 
Team 

- Het team gaat zich 
verder nascholen om 
optimaal gebruik te maken 
van ParnasSys. 

- In verband met de 
corona-crisis is deze 
training verschoven naar 
volgend schooljaar. 

4 
Oriëntatie op een 
nieuwe W.O. methode 

 
Lkr. gr. 4 t/m 8 

- Analyse huidige methode 
en keuze nieuwe methode 

- Er is gekozen voor de 
nieuwe versie van Naut, 
Meander, Brandaan en 
deze methode zal 
komend jaar ingevoerd 
gaan worden. 

5 
Nascholen met e-
learning cursussen 

Hele team 
- Professionalisering van 
het team 

- Alle collega’s volgden 
dit jaar minstens vijf e-
learning-cursussen. 

6 IKC vorming Bestuur/directie 

- Realiseren van een 
inpandige peuteropvang 

- Op 26 oktober opende 
peuterspeelzaal De 
Boezemvriendjes de 
deuren binnen onze 
school. 

7 Groen en gezond 
Externe/hele 
organisatie 

- De school behaalt het 
vignet voor gezonde 
school. 

- Op 13 april ontvingen 
wij het vignet gezonde 
school! 
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