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1. Voorwoord  
As-salamu ‘aleikum 

Geachte lezer,  

Voor u ligt de schoolgids van IBS De Tulp. In deze schoolgids proberen wij u een beeld te geven van 
de manier waarop wij het onderwijs vorm geven. Wij zijn als team van IBS De Tulp, samen met de 
kinderen en de ouders, trots op onze school.   

Ook leest u in deze schoolgids over de wijze waarop de islamitische identiteit van onze school 
gestalte krijgt en op welke manier wij invulling geven aan ons dagelijks onderwijs. Verder leggen wij uit 
wat onze doelen zijn en hoe wij vanuit die doelen werken aan goed onderwijs voor onze leerlingen.  

Onderwijs is altijd in beweging. Binnen de SIMON scholen zoeken wij naar eigentijdse 
onderwijsvormen, die aansluiten bij de leervragen van onze leerlingen. Kinderen zijn unieke schepsels 
van Allah en samen met hen vormen wij een hechte scholengemeenschap. In onze school leren wij en 
zijn wij ons ervan bewust waartoe een ieder van ons geschapen is. Wij brengen dit dagelijks in ons 
onderwijs in de praktijk. 

Wij hebben deze schoolgids in 2015 geschreven, ieder jaar brengen wij de noodzakelijke wijzigingen 
aan en in 2019 zullen wij de schoolgids opnieuw aanpassen aan de dan geldende eisen. 

Naast de schoolgids ontvangt u elk jaar een bijlage, waarin de schoolkalender en de belangrijke 
informatie voor dat schooljaar is opgenomen. 

Met Allah's hulp en uw steun streven wij naar goede resultaten in onderwijs en opvoeding. Wij hebben 
de intentie om onze leerlingen te leren als jonge moslims te leven volgens de Qur´an en Soennah in 
Nederland.  

Wij hopen dat u onze gids met veel plezier zult lezen. 

Als u na het lezen van deze gids nog vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag. 

Veel leesplezier en van harte welkom op onze basisschool! 

 

Graag tot ziens, 

Ayhan Tonca (clusterdirecteur) 

Sara Erel-Agca (locatiedirecteur) 
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2. SIMON  
 

Inleiding 

Visie, missie en identiteit 

Levensbeschouwelijke identiteit SIMON scholen 

''Worden wie je bent'' 

Bij ons bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het voornaamste verschil in het 
onderwijs.  

Wij streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken 
dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en deze overtuigd 
en zelfstandig kunnen toepassen. Wij zijn erop gericht onze leerlingen kennis bij te brengen van de 
schepper Allah en wij leren hen op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie 
met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. 

Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording, helpen wij ze te “worden wie ze zijn”. Wij 
willen, dat de leerlingen zich al op jonge leeftijd op een positieve manier bewust zijn van hun identiteit. 
Daarmee geven wij de leerlingen een stevige basis mee voor hun verdere leven. Hierdoor kunnen ze 
vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld verkennen, anderen ontmoeten en hun waarden delen. 
Wij streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving 
te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit.  

De profeet Mohammed (sas) heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede 
gedrag (akhlaaq) te voltooien.” Als je voor SIMON kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq 
centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar 
karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) 
vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de Qu’ran en 
het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt.  

Kwaliteit 

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit 
het ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Door ons onderwijs 
regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij 
geloven dat ieder kind talent in zich heeft en dat het onze taak is om onze leerlingen de mogelijkheden 
te geven dat optimaal te ontwikkelen. Bij SIMON gaat talent niet verloren; wij houden rekening met de 
specifieke behoeften van een kind. Ieder kind is uniek en goed gedrag is nodig voor goede kwaliteit. 
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Stichting SIMON scholen 
 
Onze school valt onder de Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland, 
kortweg SIMON. Onder SIMON ressorteren m.i.v. schooljaar 2018-2019 in totaal 10 scholen. 
 
Organigram 
 
Naar aanleiding van de verandering van het managementmodel per dit schooljaar naar een clustermodel,  
ziet de organisatie als volgt uit: 
 

RvT
	

CvB
	

GMR
	

Clusterdirecteur	
Midden

	

Clusterdirecteur
Zuid
	

Clusterdirecteur
Noord

	

Staf
	

3	scholen:
De	Tulp

Al-Ummah
De	Zonnebloem

	

3	scholen:
El	Boukhari

Bilal
Ibn-i	Sna

4	scholen:
Hidaya
Bedir

Mozaïek
Nour

	  
SIMON heeft vanaf augustus 2018 de scholen geclusterd in 3 regio’s. De clusters worden aangestuurd  
door de clusterdirecteuren. 
 
Stafbureau 
 
Op bovenschools niveau functioneert het stafbureau. Dit bureau ondersteunt het College van Bestuur.  
Het bureau wordt bemand door:  
College van Bestuur:       Ismail Taspinar 
Stafmedewerker P&O:       Bayram Uysal  
Stafmedewerker Facilitaire zaken:     Gijs van Vliet  
Bovenschoolse ICT-coördinator:     Vacant 
Coördinator Identiteitszaken & Godsdienstonderwijs:                  Bahaeddin Budak  
Financieel controller:      Ersin Yigit  
Managementassistent:       Annette Soedito 
Bovenschools Management Team (BMT) wordt gevormd door het CvB en de 3 clusterdirecteuren: 
Regio Noord:  de heer Ayhan Tonca              
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Regio Midden: de heer Yücel Aydemir 
Regio Zuid: de heer Ismail Yilanci 
BMT houdt zich voornamelijk bezig met het beleid van SIMON. 
De financiële en personeelsadministratie van SIMON wordt verzorgd door Concent te Zwolle. 
 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de stichting, alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het  
College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.  
De volgende taken zijn uitsluitend voorbehouden aan de Raad van Toezicht:  
• het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur en het vastleggen 
       hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;  
• het benoemen, beoordelen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;  
• het vaststellen en toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de leden van de  

Raad van Toezicht en het College van Bestuur;  
• het vaststellen en wijzigen van het reglement voor het College van Bestuur en RvT;  
• het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan, het identiteitsbeleid  

van de stichting;  
• het aanwijzen van de accountant;  
• het toezien op de naleving van de wet- en regelgeving binnen de SIMON organisatie; 
• het toezien op de rechtmatige werving, de doelmatige en rechtmatige besteding en aanwending van de 

middelen;  
• het afleggen van jaarlijkse verantwoording van de werkzaamheden van de RvT in het jaarverslag.  
 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SIMON: www.simonscholen.nl 
 
 
. 

 
 

  



8 
                                         
                                                                                             
 
                                                                                        

                                                                                          
                                                                                        Schoolgids 2015-2019   

3. De school 
IBS De Tulp is opgericht in augustus 2015 en maakt deel uit van de onderwijsorganisatie SIMON: 
Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag Midden- en Oost-Nederland. De school ligt in de wijk 
Groot Driene. De wijk is eind jaren zestig begin jaren zeventig gebouwd. Het is een ruim opgezette 
groene wijk aan de oostzijde van Hengelo. De diversiteit van woningen is groot. Op dit moment is IBS De 
Tulp de enige islamitische school in Hengelo. De kinderen die onze school bezoeken komen daarom niet 
alleen uit Groot Driene/Hengelo.  

Schoolgebouw 
Het schoolgebouw is in de startfase gerenoveerd. De binnenkant is geschilderd en er is een nieuwe vloer 
gelegd. De lokalen zijn ruim en valt veel licht binnen. Rondom de school zijn twee grote schoolpleinen, 
een voor de kleuters en een voor de midden- en bovenbouw. Voor het schoolgebouw is een groot 
voetbal(gras)veld. 
 
Modern 
Omdat we een nieuwe school zijn is ook al het meubilair nieuw. We beschikken over de nieuwste 
computers en onderwijsmethoden. We hebben touchscreen digiborden in alle klassen. Ook beschikken 
alle klassen over 4 desktopcomputers en zijn er een aantal Chrome-booken aangeschaft. Hierdoor 
kunnen we lesgeven volgens de principes van de 21 first century skills en kunnen we onze leerlingen de 
nodige vaardigheden aanleren. 

Kleinschalig 
De Tulp heeft haar deuren in augustus 2015 geopend en zit in haar vierde jaar. We kunnen nog steeds 
spreken van een kleinschalige school. Op dit moment telt onze school ruim 139 leerlingen. We 
verwachten bij de volgende telling (oktober 2019)  uit te komen op 253 leerlingen. Onze school telt 
inmiddels 7 groepen. Groep 1/2a, 1/2b, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en groepen 7/8.  Het is dit 
schooljaar gelukt om veel enkele groepen te vormen. We hebben kleinere klassen waardoor de zorg en 
de aandacht meer gericht kan worden op onze leerlingen.   
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4. Daar werken we voor! 
De sfeer waarin een kind wordt grootgebracht is van groot belang. De persoonlijkheid wordt met name 
daardoor bepaald. Het klimaat op IBS De Tulp is vriendelijk; wij willen ieder kind een fijne en veilige plek 
bieden. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich evenwichtig ontwikkelen.  

De formulering van kernwaarden van de Stichting SIMON sluiten hier prima op aan. Er zijn zeven 
kernwaarden: “de parels van uitmuntendheid” 

Godsbesef: het bewustzijn van de eenheid van God (Tauhied) is voor moslims de hoogste morele 
waarde, waaruit eigenlijk al het andere voortvloeit. Uit deze waarde vloeit zowel onze relatie met God 
voort, als onze omgeving, zowel maatschappij als natuur. 

Verdraagzaamheid: wij zijn ervan doordrongen dat diversiteit een realiteit is, verordonneerd door God. 
Verdraagzaamheid of tolerantie is ook een belangrijk waarde in de Nederlandse pluriforme samenleving. 
Voor ons is verdraagzaamheid niet enkel het tolereren van “de ander”, maar het brengt ook mee de plicht 
van het leren kennen van “de ander.” 

Rechtvaardigheid: de morele dispositie van de mens en zijn positie als vertegenwoordiger van God op 
de wereld vereisen van hem, dan hij rechtvaardig omgaat met zichzelf, met de ander en met wat hem is 
toevertrouwd. De vorming van een nobel karakter en sociale cohesie in een samenleving is niet mogelijk 
zonder deze waarde. 

Zelfbeschikking: elk mens beschikt over een vrije wil en daarmee heeft hij een waardigheid en 
tegelijkertijd verantwoordelijkheid die hem niet kan worden afgenomen door anderen. Dwang is 
wezensvreemd aan de Islam, inspiratie is de kern ervan. 

Kwaliteit: de mens is in de beste vorm geschapen en heeft het vermogen alles wat hij doet op de best 
mogelijke manier te doen. Wij willen deze authentieke mogelijkheden verwezenlijken in ons leven en met 
onze organisatie. 

Transparantie: de mens is enkel beheerder van de wereld. Wij zijn enkel beheerders van deze 
organisatie in de deze samenleving. Alles wat de morele mens doet is zichtbaar voor God en alles wat wij 
doen met onze organisatie moet zichtbaar zijn voor onze omgeving, zodat wij tweeledig verantwoording 
kunnen afleggen over de ons toegewezen verantwoordelijkheid. 

Samenwerking: wij delen onze principes en doelstellingen met elkaar, maar ook met ouders, 
buurtbewoners of andere scholen en organisaties. Deze gemeenschappelijkheid geeft ons een basis om 
samenwerking te zoeken in de verwezenlijking van onze principes. 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Volgens 
het principe “leef en laten leven”. We spreken kinderen erop aan als zij woorden en gedragingen 
gebruiken die vanuit de islam niet mogen. Zodra u als ouders onze school binnenloopt, merkt u dat u een 
islamitische omgeving binnen treedt.  

De kinderen krijgen de gelegenheid om op school te bidden. Hiervoor is een speciale ruimte op school 
ingericht. Het bidden gebeurt samen met de leerkrachten.  
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Naast deze punten zijn er veel elementen waarmee de islamitische opvoeding tot uitdrukking komt. 
Daarbij denken wij aan de volgende voorbeelden: 

• Wij beginnen elke dag met een Soerah, een voorbeeld van een Soerah is al-Fatiha.  
• Voor kinderen vanaf groep 5 is er de mogelijkheid om iedere dag te bidden (Salaat), waarbij ze 

de gelegenheid krijgen om voor het gebed de wassing te verrichten. 
• Er wordt godsdienst- en Koranlessen gegeven door moslim godsdienstleraren. 
• Er wordt op gelet dat de kinderen gepaste kleding dragen. 
• De islamitische feesten, Aid el-Fitr en Aid el-Adha, worden gevierd.  

De leerlingen hebben tijdens de islamitische feestdagen vrij.  
• Er is veel aandacht voor de vastenmaand Ramadan. 
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5. Personeel 
Directeur  
De schooldirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt 
het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het 
personeelsmanagement. Daarnaast is de directeur aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders.  
 
IB’er  
Een Intern Begeleider (IB'er) is binnen een onderwijsinstelling voor primair onderwijs belast met de 
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. 
De IB’er coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van 
(groeps)plannen. Verder voert de IB’er overleg mét en is hij aanspreekpunt voor ouders en directie en 
geeft hij leiding aan de leerlingbesprekingen. Tot slot ondersteunt de IB'er leerkrachten in de begeleiding 
van kinderen, als zij handelingsverlegen zijn.  
 
Groepsleerkrachten 
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het gebeuren in de groep. De hoofdtaak van de 
leerkracht bestaat uit het lesgeven aan zijn of haar groep(en). De kwaliteit van de leerkracht bepaalt de 
kwaliteit van het dagelijkse primaire proces. De opbrengsten staan in directe relatie tot het handelen van 
de leerkracht. Sterke pedagogische competenties en het didactisch handelen zijn daarbij onontbeerlijk. 
Naast het lesgeven onderhoudt de leerkracht het contact met de ouders en de intern begeleider. Soms 
staan er meerdere leerkrachten voor de groep. We proberen dit aantal te beperken tot twee. Echter in 
sommige gevallen lukt dit niet altijd. Natuurlijk zijn ouders benieuwd hoe het met hun kind gaat. Voor 
vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 
 
Leerkracht godsdienst- en Koranlessen  
Er zijn 2 leerkrachten voor de godsdienst- en de Koranlessenl. De kinderen vanaf groep 1 krijgen 
wekelijks 2 keer 30 minuten godsdienstles. Voor kinderen vanaf groep 4 staat hier drie kwartier voor. De 
Koranlessen worden vanaf groep 4 gegeven. Ook hiervoor staat drie kwartier per week.  
 
Onderwijsassistent  
We hebben één onderwijsassistent die de leerkrachten ondersteunt in de groepen.  
 
Administratieve medewerkers 
De administratieve medewerkers verzorgen alle administratieve en ondersteunende taken op school.  
 
Logopedie en fysiotherapie 
Op IBS De Tulp werken we nauw samen met een logopedist en een fysiotherapeut. Zij hebben hun eigen 
ruimte in de school en zullen regelmatig te vinden zijn in de groepen. Meer informatie hierover vindt u op: 
http://www.logopedie-direct.nl/   
http://www.fysiotherapiekompas.nl/ 
 
Stagiaires  
We bieden stagiaires van verschillende opleidingen graag een leerplek op IBS De Tulp.  
 
Taakbeleid 
In het beheersen van de taakbelasting van ons personeel ziet de directie toe op een zo goed mogelijke 
spreiding van de werkzaamheden over het jaar, de week en de dag en op een zo evenwichtig mogelijke 
taakbelasting van de individuele personeelsleden. Wanneer de organisatie dit toelaat, proberen wij zoveel 
mogelijk rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van bepaalde groepen personeelsleden, 
zoals minder arbeidsgeschikte leerkrachten, personeel in deeltijdbetrekkingen, pas beginnende en 
oudere leerkrachten. Afspraken worden op basis van functioneringsgesprekken gemaakt.  
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Bedrijfshulpverlener, EHBO’er  

Jaarlijks volgen teamleden de opleiding tot bedrijfshulpverlener. Wettelijk is het verplicht om een 
bedrijfshulpverlener in de school te hebben. Op elke vijftig kinderen is er één bedrijfshulpverlener. 
Jaarlijks staat in het jaarverslag welke leerkrachten de cursus gevolgd hebben. Wij voldoen hiermee aan 
de verplichting om een EHBO’er in huis te hebben. Tevens gebruiken wij deze scholing om jaarlijks 
kritisch naar de veiligheid bij ons op school te kijken. In samenspraak met de bedrijfshulpverleners is er 
een veiligheidsplan gemaakt voor IBS De Tulp. Jaarlijks worden de brandmeld- en brandblusmaterialen 
gecontroleerd door gecertificeerde bedrijven. 
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Organisatie van de school 
Indeling van de groepen 
We werken volgens het systeem van het leerstoffenjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van 
dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. De kinderen werken in principe aan dezelfde lesstof. 

Vakken 

vakken methode 
  
Bewegingsonderwijs Bewegen Samen Regelen 
Rekenen/wiskunde De wereld in getallen 
Nederlandse taal/spelling Taalactief/Schatkist/Veilig leren lezen/Nieuwsbegrip 
Aardrijkskunde Grenzenloos 
Geschiedenis Eigentijds 
Natuur Binnenste Buiten 
Expressie/ Creatief Schatkist/ Salaam Art 
Engels Groove Me 
Schrijfonderwijs Pennenstreken 
Verkeer Jeugdverkeerskrant/ op voeten en fietsen 
Godsdienstonderwijs Methode ‘Worden wie je bent’ 

 

Lesgeven 
Het onderwijs op onze school is over het algemeen klassikaal waarbij we wel op 3 instructieniveaus 
werken. De leerkrachten geven les volgens het instructiemodel waarbij het accent ligt op “coöperatief 
leren”. Omdat er de laatste jaren veel inzicht is ontstaan over het "onderwijs op maat" zijn wij gestart met 
het invoeren van het zogenoemd adaptief onderwijs. Daarbij wordt het onderwijs afgestemd op de 
individuele leervragen van leerlingen. Het middagprogramma biedt ruimte om projectmatig te werken. 
Hierbij staat talentontwikkeling centraal en kunnen kinderen onderzoekend leren. Samenwerking wordt 
hierbij gestimuleerd. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij vanaf groep 1 de methode De 
Vreedzame School. Vanuit De Tulp hebben wij een verbinding gemaakt tussen de vreedzame school en  
onze islamitische identiteit.    
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Actief burgerschap en sociale integratie 
Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 verplicht om in hun 
lesprogramma aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De scholen hebben de 
opdracht deze vaardigheden bij de leerlingen te bevorderen. Burgerschap en sociale integratie zijn dan 
ook terug te vinden in de kerndoelen van het basisonderwijs. 
Ze zijn niet apart vastgelegd, maar zij zijn onderdeel van de kerndoelen die gaan over: 

• staatsinrichting en de rol van de burger;  
• aanvaarde waarden en normen en respectvol gedrag; 
• geestelijke stromingen en een respectvolle omgang met de diversiteit daarvan; 
• zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en anderen; 
• sociale redzaamheid, redzaamheid in het verkeer en als consument; en 
• zorg voor het milieu. 

 
Actief burgerschap verwijst dus naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met sociale integratie bedoelen wij de 
deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. 

Bij de invulling van het onderwijsaanbod voor de bevordering van burgerschap spelen meerdere 
dimensies een rol: 

• het gaat om de competenties om met andere mensen om te gaan; 
• om voorbereiding op deelname aan de Nederlandse samenleving; 
• om bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat; en 
• om het, in de school, zelf in de praktijk brengen van burgerschap. 

 
Burgerschap en integratie op SIMON scholen 
Het geloof als fundament 
De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op SIMON scholen gebaseerd is. 
De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de islam 
begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en het gebed op school, maar ook in de lessen 
van De Vreedzame school. Voor de opvoeding van de leerlingen acht de school het van belang dat zij 
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handelen vanuit de normen en waarden, zoals die in de koran geopenbaard zijn en door de 
boodschapper van Allah, profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), zijn gepraktiseerd. 

De essentiële overtuigingen, de kernwaarden waar de school voor staat zijn: respect, 
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen. 

Onderwijs op SIMON scholen heeft een tweeledige taak: wij willen kinderen en ouders helpen “om een 
goede dienaar van de Schepper (Abd) en een voorbeeldig mens voor de schepping (Khalief)” te worden. 

Wij bedoelen met ‘een goede dienaar “Abd”’ het vormen van bewustwording bij het verder ontwikkelen 
van het individu met als doel een bijdrage te leveren aan persoonlijk inzicht om in vrede te leven met 
Allah, jezelf en de omgeving. 

Wij bedoelen met ‘een voorbeeldig goed mens “Khaliefa”’ het inburgeren, kennis nemen van nieuwe 
inzichten en vaardigheden aanleren om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Wij willen 
respectvol met elkaar en met anderen buiten de school omgaan. 

Alle leerlingen van SIMON scholen zullen actief gestimuleerd worden om vanuit de identiteit, de visie en 
de kernwaarden betekenisvolle leerervaringen op te doen, die hen voorbereiden op het vervullen van een 
actieve rol in de samenleving. Leerlingen, ouders, bestuur en team zullen samenwerken om authentiek 
leren mogelijk te maken. 

Als school willen wij de leerling in zijn totaliteit ontwikkelen door: 

• ons onderwijs aan te laten sluiten bij zijn of haar individuele behoeften; 
• samenwerking met andere leerlingen aan te moedigen; 
• ze respect te laten tonen en kennis te laten nemen van de opvattingen en achtergronden 

van andere kinderen/mensen in de samenleving. 
 

Opvoedings- en onderwijsdoelen in het kader van de islamitische identiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder identiteit verstaan wij niet alleen de levensbeschouwelijke identiteit (smalle identiteit), maar ook de 
pedagogische en onderwijskundige identiteit (brede identiteit). Binnen de kaders van de missie en visie 
van SIMON willen wij de identiteit van de scholen als volgt gestalte geven: 



16 
                                         
                                                                                             
 
                                                                                        

                                                                                          
                                                                                        Schoolgids 2015-2019   

• Alle leerlingen van SIMON scholen zullen actief gestimuleerd worden om vanuit de identiteit, de 
visie, de kernwaarden en de kernopdracht betekenisvolle leerervaringen op te doen, die hen 
voorbereiden op het vervullen van een actieve rol in de samenleving. 

• Wij willen dat onze leerlingen een voorbeeldig goed mens worden in de betekenis van 
inburgeren, kennis nemen van nieuwe inzichten en vaardigheden aanleren om te kunnen 
participeren in de Nederlandse samenleving. Wij willen respectvol met elkaar en met anderen 
buiten SIMON omgaan (brede identiteit). 

• Daarnaast willen wij ook dat onze leerlingen een goede dienaar worden door zich te ontwikkelen 
als individu met als doel een bijdrage te leveren aan persoonlijk inzicht om in vrede te leven met 
Allah, jezelf en de omgeving (smalle identiteit). 

 

Godsdienstonderwijs 
Wij hebben op school een godsdienstleraar en een leerkracht die de Koranlessen verzorgt. 

Tenslotte 
Tenslotte vinden wij de volgende doelstelling van groot belang: 
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een goede plek in het voortgezet onderwijs, zodat ze de 
juiste opleiding kunnen volgen om later een goede positie te verwerven in de Nederlandse 
samenleving. 
Dit betekent dat wij, met behoud van respect voor de eigen taal en cultuur van de leerlingen, veel 
aandacht besteden aan het leren van de Nederlandse taal en de leerlingen bekend maken met alle 
facetten van de Nederlandse samenleving. 
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6. De kwaliteit van onze school 
De kwaliteit van het onderwijs 

“IBS De Tulp” gaat er vanuit dat alle kinderen kunnen leren en dat ze allemaal evenveel recht hebben 
op goed onderwijs, ongeacht hun sociale en etnische afkomst. De onderwijsachterstand van onze 
kinderen kan worden weggewerkt. Hiervoor moeten zij effectief en gericht onderwijs krijgen. 

        

 

Het onderwijs op onze school is over het algemeen klassikaal. De leerkrachten geven les volgens het 
instructiemodel waarbij het accent ligt op “coöperatief leren”. Omdat er de laatste jaren veel inzicht is 
ontstaan over het "onderwijs op maat" zijn wij gestart met het invoeren van het zogenoemd adaptief 
onderwijs. Daarbij wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leervragen van leerlingen. 

De door de overheid geformuleerde Kerndoelen voor het basisonderwijs vormen de basis voor het 
curriculum van de school.  

De Nederlandse taal wordt, door de meeste kinderen, als tweede taal geleerd.  

Om het onderwijs goed en effectief te laten verlopen, is kwaliteitszorg nodig. Dit betekent dat de 
kwaliteit van het onderwijs in kaart gebracht moet worden en dat er een informatiesysteem 
(leerlingvolgsysteem) wordt bijgehouden. Voor beleidsontwikkeling en bijsturing is dit zeer belangrijk. 

IBS De Tulp wordt, als school op islamitische grondslag, bezocht door leerlingen waarvan de ouders 
(en soms ook nog de kinderen zelf) in een ander land zijn geboren. Dit stelt bijzondere eisen aan de 
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kwaliteit van het onderwijs. De kinderen moeten veel moeite doen om de Nederlandse taal goed te 
leren en te begrijpen. Leren en studeren in een tweede taal is doorgaans moeilijker.  

We zijn bezig om te bekijken op welke wijze wij het onderwijs effectief kunnen inzetten (“onderwijs op 
maat”). Hierbij denken wij aan een horizontale programmering waardoor wij ieder kind instructie op 
maat kunnen bieden.  

Het onderwijs is zowel proces- als prestatiegericht. We vinden het belangrijk om écht te kijken naar 
kinderen. Daarom hechten we veel belang aan het proces, dit geeft veelal een breder beeld van het 
kind. Daarnaast nemen we CITO toetsen af om de ontwikkeling van het kind te volgen. 

 

Protocol “ter begrenzing van” 

Bij onwenselijk gedrag van leerlingen is het soms noodzakelijk om maatregelen te nemen.  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van structureel grensoverschrijdend gedrag bij het 
uitvoeren van regels en afspraken, zoals die zijn vastgesteld in “de juiste weg”. Gedrag waarbij 
psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  

Het gaat ook om situaties waarbij leerlingen in hun houding naar leerkrachten werkelijk onacceptabel 
gedrag vertonen, zoals:  

• uitschelden; [ ook in eigen taal ] 
• vloeken; [ ook in eigen taal] 
• geen instructies meer opvolgen. 

 

Er zijn 3 vormen van begrenzing:  
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• Time out  
o kort [ binnen of buiten klas, plein];  
o buiten de klas, binnen de school;  
o buiten de school; 

Er kan een directe melding, telefonisch of via een brief, aan de ouders gestuurd 
worden. Het is dan aan de ouders om te corrigeren. Daarom de brief en de 
handtekening van de ouders. Van de leerling wordt een welgemeend excuus 
verwacht. 

• Schorsing  
• Verwijdering.  

[De directeur vervult hier wel de rol van mediator richting aanname nieuwe school.] 
 

Time out 

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn:  

• vloeken, schelden, gebruik van lelijke woorden;  
• handtastelijkheden; 
• pesten, schoppen en slaan;  
• uitschelden of vervloeken van ouders van andere kinderen.  

  
Het bovenstaande kan, na een eerste waarschuwing, leiden tot een time out met onmiddellijke ingang. 
[Na goedkeuring van de directie.] Hierbij gelden de volgende acties:  

• De leerkracht rapporteert het incident [format incidenten] en maakt een aantekening in het 
leerlingendossier.  

• De leerling wordt de rest of een gedeelte van de dag de toegang tot de klas [wel op school!] 
ontzegd.  

• De leerling wordt voor een gedeelte of voor de gehele dag bij een juf of meester geplaatst. 
• Ouders worden onmiddellijk, via een brief, van het incident op de hoogte gebracht.  
• De time out kan eenmaal worden verlengd met 1 dag.  
• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 

groepsleerkracht en een lid van de directie aanwezig. Het doel van het gesprek is te komen 
tot een win-win oplossing.  

• Afspraken worden schriftelijk vastgelegd, door ouders voor gezien c.q. akkoord getekend en 
aan het dossier toegevoegd.  

• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.  
 

Schorsing 

[Zie voor uitgebreidere informatie SIMON scholen beleidsdocument Aanname, schorsing en 
verwijdering.]  

Pas bij een volgend incident of in het uitzonderlijke geval dat het betreffende incident zo ernstig is, kan 
worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is 
hier van toepassing. Hierbij gelden de volgende acties:  

• Het bevoegd gezag van de school wordt van maatregel tot schorsing in kennis gesteld en 
verzocht om een besluit tot schorsen.  
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• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover 
mogelijk worden er maatregelen getroffen, waardoor de voortang van het leerproces van de 
leerling gewaarborgd kan worden.  

• De schorsing bedraagt maximaal 5 dagen en kan verlengd worden.  
• De betrokken ouders worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de 

maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden 
besproken/verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de 
leerling op de school aan de orde kunnen komen.  

• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouders voor gezien c.q. akkoord getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
• het bevoegd gezag; 
• de ambtenaar leerplichtzaken; 
• de inspectie van het onderwijs; 
• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag 

beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  
 

Verwijdering  

Bij het zich meerdere malen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de 
veiligheid en /of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 
verwijdering.  

De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hier van toepassing. Hierbij gelden de volgende 
acties:  

• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  
• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de 

directie te horen. Verslaggeving volgt. Het verslag wordt aan de ouders opgestuurd. Ouders 
tekenen voor gezien.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:  
1. de ambtenaar leerplichtzaken;  
2. de inspectie onderwijs.  

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid tot het indienen van een 
bezwaarschrift.  

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen.  
• Het bevoegd gezag is m.b.t. het bezwaarschrift verplicht de ouders te horen.  
• Het bevoegd gezag neemt, na ontvangst van het bezwaarschrift, binnen 4 weken, een 

uiteindelijke beslissing.  
• Een besluit is pas mogelijk, nadat een andere basisschool of een school voor speciaal 

onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen.  
• Het moet aantoonbaar zijn dat het bevoegd gezag, gedurende 8 weken, er alles aan heeft 

gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.  
• De leerling wordt tussentijds niet toegelaten tot de lessen of tot de school.  

 

Protocol voor handelen bij het tussentijds (gedurende een schooljaar) overstappen van leerlingen van 
de ene basisschool naar een andere basisschool. 
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1. Wanneer ouders gedurende een schooljaar hun kind op een andere basisschool (school B) 
willen plaatsen en het kind daar aanmelden, zal de directeur van deze school B de volgende 
dingen doen: 

• de ouders vragen of ze dit op de school van herkomst (school A) gemeld hebben; 
• de ouders melden dat er contact met school A gezocht zal worden; 
• de ouders meedelen dat op dat moment de leerling nog niet ingeschreven kan 

worden; 
• de ouders vragen waarom ze tussentijds willen overstappen; 
• de ouders meedelen dat het tussentijds overstappen van kinderen hun 

onderwijsproces vaak niet ten goede komt. 
2. De intern begeleider van school B en school A zoeken contact met elkaar: 

• ze overleggen over de situatie; 
• ze gaan, indien gewenst, een gesprek aan met de ouders.  

Hierbij wordt duidelijk aangegeven, dat tussentijds overstappen voor het 
onderwijsproces van de leerling niet goed is. Wanneer uit het overleg de conclusie 
getrokken wordt dat overstappen het enig haalbare is, dient de ouder het kind op 
school B in te schrijven en het kind op school A uit te schrijven. 

• Er vindt overdracht (leerlingdossier, onderwijskundig rapport) plaats van de leerling 
van school A naar school B. 

 

Kwaliteitszorg op de SIMON scholen 

De SIMON scholen en IBS De Tulp werken al een aantal jaren hard aan de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. In dit hoofdstuk over kwaliteitszorg leest u meer hierover. 

Voor vragen over onderwijskwaliteit kunt u altijd terecht bij de directeur of de intern begeleider van 
onze school. Wij informeren u regelmatig via de website en op ouderavonden over de activiteiten met 
betrekking tot kwaliteitszorg. 

Voor de nieuwe schoolplanperiode 2015-2019 (schoolplan is een meerjarenplan SIMON scholen) 
hebben de directeuren gekozen voor het instrument, genaamd WMK-PO. Het instrument WMK-PO is 
compact en digitaal eenvoudig te bewerken. Daarnaast is de Inspectie van het Onderwijs erg tevreden 
over de resultaten van dit instrument. 

De Inspectie van het Onderwijs doet ook onderzoek naar kwaliteit door het houden van 
kwaliteitsonderzoeken. Hieraan kunnen alle scholen worden onderworpen. De Inspectie informeert de 
SIMON scholen en het bestuur na elk kwaliteitsonderzoek over de resultaten van het onderzoek. Deze 
informatie is voor iedereen na te lezen op de website van de Onderwijsinspectie. Het nieuwe 
waarderingskader van de inspectie is opgebouwd uit de volgende elementen: 

• Vijf kwaliteitsgebieden:  Onderwijsresultaten 
Onderwijsproces 
Schoolklimaat en veiligheid 
Kwaliteitszorg en ambitie 
Financieel beheer 

• Standaarden: Elk kwaliteitsgebied is uitgewerkt in een aantal standaarden. Daarnaast is er 
een aparte standaard voor het voldoen aan wettelijke vereisten. Bij elkaar zijn dat voor 
primair onderwijs 19 standaarden. 

• Portretten: Dit zijn illustratieve omschrijvingen van een standaard en vormen de basis om tot 
een oordeel te komen. 
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Een ander onderzoek dat zich richt op kwaliteit is het tevredenheidonderzoek onder ouders, leerlingen 
en personeelsleden. De resultaten daarvan zijn voor de schoolleiding en het bestuur van groot belang 
als bron van informatie over mogelijke verbeteringen. Het is daarom erg belangrijk dat u de 
vragenlijst(en) invult en inlevert als er weer een tevredenheidonderzoek is! 

Elk jaar legt de school vast op schoolniveau en op bovenschoolniveau aan welke verbeteringen er in 
het volgende schooljaar gewerkt zal worden. De school heeft daarvoor een jaarplan, dat vlak voor of 
vlak na de zomervakantie vastgesteld wordt. Het is een jaarlijkse aanvulling op het schoolplan, dat 
voor vier jaar geldt. Het huidige schoolplan geldt voor de periode 2015-2019. De tekst daarvan is op 
school voor u beschikbaar. 

Op bovenschools niveau (SIMON niveau) stelt de school een Plan van Aanpak vast. Daarin staan alle 
ontwikkelingen, die spelen binnen de hele SIMON organisatie. 

Door zelfevaluatie (zelfonderzoek) willen wij in het kader van kwaliteitszorg elk jaar weer vaststellen: 
Doen wij de goede dingen?  
Doen wij de dingen goed?  
Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook?  
Hoe gebruiken wij die informatie voor de verdere ontwikkeling.
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7. Wat leren de leerlingen? 
De activiteiten voor de kinderen 

Groep 1 en 2 

Kinderen leren door te doen/spelen. Tijdens het spelen, lopen en luisteren, leren ze heel veel. Een 
kind van vier jaar is in zijn ontwikkeling nog niet toe aan lezen, schrijven, rekenen, enz. Veel kinderen 
spreken thuis een andere taal dan Nederlands. Ze moeten dus nog Nederlands leren. Op onze school 
ligt dan ook de nadruk op de taalontwikkeling in het Nederlands. Met de leerlingen wordt er dan ook 
veel Nederlands gesproken. De leermiddelen die wij op school gebruiken zijn hierop afgestemd. De 
taal die ze in deze groepen leren is nodig om later het lezen, rekenen en schrijven te leren. 

Wij werken met de methode Schatkist. 

Groep 3 

In groep 3 maakt de leerkracht een begin met het leren lezen en schrijven. Daarnaast beginnen de 
leerlingen met rekenen; voornamelijk optellen en aftrekken. Elke leerling krijgt, ongeacht capaciteit en 
vermogen, dezelfde basisstof aangeboden. Na verloop van tijd weet de leerkracht welke leerlingen 
sneller gaan en welke langzamer. Deze leerlingen krijgen dan herhaling- of verdiepingsstof (wij 
noemen dit differentiatie). Naast de bovengenoemde vakgebieden krijgen de kinderen les in 
gymnastiek, verkeer, wereldoriëntatie, tekenen en handvaardigheid.  

Groep 4 

In groep 4 bouwen wij de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) verder uit en 
verstevigd. In deze groep leggen wij de nadruk gelegd op het begrijpend lezen, schrijven en spreken. 
De insteek is, dat de leerlingen de taal goed en vlot kunnen gebruiken. Ze moeten begrijpen wat ze 
lezen, schrijven en zeggen. Ook kunnen de leerlingen praktische rekenprobleempjes oplossen. Aan 
het eind van deze groep moeten de kinderen de tafels1 t/m 5 en de tafel 10 kennen. 

In de groepen 3 en 4 beginnen wij ook met het leren van korte soera's voor het dagelijkse gebed. 
Daarnaast krijgen de kinderen islamitische tarbiya (opvoeding) en les in islamitische geloofsleer 
(aqidah) en de levensloop van onze profeet (vzmh) tijdens de wekelijkse godsdienstles.  

Groep 5 

In de onderbouwgroepen leren de leerlingen de basisvaardigheden (lezen, rekenen, spreken). Ze 
kunnen praten, lezen, schrijven, rekenen, enz. Nu wordt het tijd dat ze die vaardigheden verder 
uitbouwen en leren gebruiken. De leerlingen leren bijvoorbeeld hoe ze een klein verhaaltje moeten 
schrijven, hoe ze hun ervaringen moeten vertellen. In groep 5 wordt er een begin gemaakt met de 
vakken wereldoriëntatie, zoals natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis.  
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Groep 6, 7 en 8 

In de bovenbouwgroepen worden de kennis en de vaardigheden verder uitgebouwd. Kinderen leren 
hoe ze de opgedane kennis in verschillende contexten kunnen toepassen. Zowel de zelfstandigheid 
als de samenwerking worden gestimuleerd. Kinderen leren problemen zelf op te lossen.  

Voor groep 8 leerlingen is het een spannende periode. Ze krijgen de mogelijkheid om aan hun 
aandachtspunten te werken; er is sprake van meer doelgerichtheid. De leerkrachten helpen en 
begeleiden de leerlingen om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten  
verlopen.  

In deze groepen zijn de leerlingen al groot genoeg om te beginnen met het dagelijkse gebed. Ze 
hebben namelijk de (korte) soera's geleerd en ze weten ook hoe ze moeten bidden. Aan de leerlingen 
worden ook de basiselementen van de islam geleerd, waaronder geloofsleer (aqidah), gebedszaken 
(iebada), levensloop van onze profeet (Syrah) en islamitische gedragsleer (aglaaq). 

          

Naast deze vakken werken wij ook aan expressieactiviteiten, zoals tekenen, handvaardigheid, 
bewegingsonderwijs en muziek. De inhoud van al die vakken en activiteiten bieden wij zorgvuldig aan; 
in overeenstemming met de islamitische waarden en normen.  

Huiswerk 

Kinderen die extra oefening nodig hebben, kunnen vanaf groep 3, indien nodig, huiswerk mee naar 
huis krijgen. Dit gaat in overleg met de ouders. De kinderen leren op die manier zelfstandig te werken: 
huiswerk meenemen, thuis maken en op tijd terugbrengen.  
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Sport, cultuur & bewegen  
 
Sport & bewegen is leuk en geeft een goed gevoel. Kinderen die sporten en bewegen voelen zich 
gezonder, fitter, sterker en leren spelenderwijs tal van vaardigheden. Kinderen die op jonge leeftijd 
voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaak actief. Het stimuleren van sport & 
bewegen kan leiden tot een beter schoolklimaat, minder schooluitval en betere leer- en 
werkprestaties. De gemeente Hengelo heeft een basisaanbod sport voor scholen, genoemd “Hengelo 
Sport”. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het cultuurproject van gemeente Hengelo. Kinderen komen 
in aanraking met kunst en cultuur. 

 

8. Ieder kind is uniek:  
Organisatie voor de zorg van de leerlingen 

Zodra de leerlingen op school komen, volgen wij hun ontwikkelingen. Daarbij kijken wij niet alleen naar 
leerontwikkeling, maar ook hoe een kind omgaat met kinderen en leerkrachten. 
 

 

Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling. Bij sommige kinderen gaat het erg snel en bij anderen wat 
langzamer. Het komt zelfs voor dat deze ontwikkeling voor sommige kinderen te traag verloopt. 
Hierdoor kan het onderwijs van het kind in gevaar komen. Elk kind moet het onderwijs, naar zijn eigen 
vermogen, goed kunnen volgen en afronden. De school hoort de leerlingen de juiste zorg te geven. 

De leerlingen worden twee keer per jaar getoetst. Deze toetsen zijn niet methode gebonden. De 
resultaten worden met de intern begeleider besproken (groepsgesprekken). Samen met de 
groepsleerkracht kijken wij per kind hoe hij of zij ervoor staat. De toetsresultaten en de afspraken per 
kind houden wij bij in het leerlingendossier. Hiervoor gebruiken we Parnassys. Dankzij dit 
registratiesysteem weten wij precies hoe de vorderingen en eventuele stagnaties verlopen. 

De toetsresultaten gebruiken wij ook om u als ouders te informeren over de onderwijsresultaten van 
uw kinderen. Hiertoe nodigen wij u twee maal per jaar uit voor een 10 minutengesprek. Tijdens dit 
gesprek kunt u het rapport van uw kind en zijn leervorderingen bespreken. Mocht er daarvoor 
aanleiding zijn, dan nodigen wij u tussentijds uit voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een 
gesprek kunt u uiteraard een afspraak maken. Aan het begin van het schooljaar, rond de 
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herfstvakantie, nodigen we alle ouders uit voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er 
gesproken over de sociaal-emotionele gesteldheid van uw kind en of hij/zij een goede start heeft 
gemaakt. Mochten er zorgsignalen zijn dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd. 

Daarnaast gebruiken wij de toetsresultaten om onze school te kunnen vergelijken met de landelijke 
norm. Voldoen wij daaraan? Doen wij het goed? Of zitten wij daar helemaal onder? Dit is een aantal 
vragen, dat wij kunnen beantwoorden dankzij deze toetsresultaten. Hierdoor weten wij welk niveau 
onze school heeft. Dit gebruiken wij om ons onderwijsbeleid te evalueren en indien nodig aan te 
passen. 

Blijven zitten 
De bedoeling is dat de leerlingen het basisonderwijs doorlopen zonder te blijven zitten. Maar het kan 
voorkomen dat de leerkracht het raadzaam acht dat een leerling het schooljaar nog eens overdoet. 
Hiervoor voert de leerkracht overleg met de intern begeleider en de directeur. Wij bespreken dit ook 
altijd vroegtijdig met de ouders en in onderling overleg bepalen wij of het kind moet blijven zitten. Wij 
hebben ervoor gekozen dat de kinderen van groep 8 in principe niet blijven zitten. Bij de kleuters 
spreken we over kleuterverlenging. 

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Het komt voor dat bepaalde kinderen specifieke behoeften hebben. De groepsleerkrachten signaleren 
dit als eerste. Daarna gaat de groepsleerkracht met de intern begeleider in gesprek. Tijdens dit 
overleg kijken ze naar de hulpvraag en stellen ze een handelingsplan op. Hierin staat wat het 
probleem is en hoe dit aangepakt en eventueel opgelost zal worden. Het handelingsplan bevat ook 
afspraken over de rol van ouders (wat de ouders thuis moeten doen) en van de leerkracht. Na een 
periode van zeven/acht weken volgt er een evaluatie van het plan en doet de leerling opnieuw een 
toets. De meeste leerlingen kunnen op die manier geholpen worden. 

 

Het beleid van onze school is er op gericht om de kinderen zoveel mogelijk in hun groep te houden. 
Dit is tevens het doel van het samenwerkingsverband SWV 23-02.  
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Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School ontstaan. 
De bedoeling daarvan was om de explosieve groei van het aantal kinderen in het SBO en SO terug te 
dringen. De basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften binnen 
het reguliere onderwijs opvangen. Dat betekende dat de basisscholen gingen investeren in de 
ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. 
Ook deden de interne zorgcoördinatoren hun intrede. Deze waren belast met het ondersteunen van 
de leerkrachten in het bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale zorgbehoeften. Deze 
functie heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld; wij spreken nu over intern begeleiders (IB-
ers). 
Wij werken vanuit IBS De Tulp binnen het samenwerkingsverband SWV 23-02. Meer informatie over 
het samenwerkingsverband kunt u lezen op www.swv2302.nl  

 

Plein Midden Twente werkt als sub regio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het 
nieuwe samenwerkingsverband 23-02  
 
Wat is Plein Midden Twente?  
 
Plein Midden Twente bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede 
de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en 
gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de 
Transitie Jeugdzorg.  
Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties 
die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.  
Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied 
en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen:  
- geen kind tussen wal en schip  
- voor elk kind een passende onderwijsplek  
- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen  
- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, 
personeel en ouders)  
 
Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het 
voortgezet onderwijs.  
Meer informatie: http://www.pleinmiddentwente.nl/  
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Wat is Passend Onderwijs? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend 
Onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen het reguliere onderwijs kunnen volgen. Want zo 
worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de 
samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog 
steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden.  

De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Sinds de wet 
op 1 augustus 2014 is ingegaan, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen 
verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elke leerling: op de eigen school, eventueel 
met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Ouders zijn hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een 
goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale 
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de 
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.  

Meer weten: www.passendonderwijs.nl 

9. Schoolactiviteiten 
Overige activiteiten voor de kinderen 
Voor de kinderen zijn er verder de volgende activiteiten en mogelijkheden: 

• Schoolreis  
De kinderen gaan elk jaar op schoolreis. De kinderen gaan, samen met alle leerkrachten van 
de school, naar bijvoorbeeld een pretpark, een grote speeltuin of een dierentuin.  

• Gymonderwijs  
Onder begeleiding van hun juf/meester krijgen de groepen 1 t/m 8 twee keer per week 
bewegingsonderwijs.  

• Cultuureducatie  
We participeren in het aanbod cultuureducatie binnen de gemeente Hengelo.  

• Techniekonderwijs;  
• Godsdienstonderwijs; 
• In het kader van onze islamitische vieringen werken wij regelmatig samen met de 

verschillende moskeeën in Hengelo en omgeving.  
 

IKC (Integraal Kindcentrum) 

We kijken naar de mogelijkheden en blijven zoeken naar de samenwerking met de kinderdagcentra. 
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10. Schoolresultaten 
Omdat we een startende school zijn en nog niet over resultaten beschikken kunnen we hier nog niets 
over zeggen. We nemen twee keer per jaar de CITO toetsen af. In januari en in juni. Aan de hand van 
deze toetsen kunnen we de opbrengsten bekijken. Deze toetsen worden uiteengezet in een 
trendanalyse en dan vertaald in een (groeps)plan.  

Hieronder vindt u het overzicht van de gemiddelde gewogen CITO resultaten van de Simonscholen 
van schooljaar 2017-2018. 
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Opvoeding 

De resultaten van de opvoeding op school zijn moeilijk te meten. Daarom is het niet mogelijk om 
hieraan een soort CITO-eindscore te geven. Maar wij kunnen wel zeggen dat het klimaat, dat wij op 
school hebben, ervoor zorgt dat onze leerlingen zich thuis voelen. Discriminatie op etnische gronden 
komt niet voor. De leerlingen pesten elkaar relatief minder. Ze gaan graag naar school en ze zitten 
goed in hun vel. Hun islamitische identiteit wordt juist gewaardeerd. Ze kunnen laten zien dat ze 
moslims zijn.  
 
De acht jaren die zij bij ons doorbrengen zorgen ervoor, dat zij zich ontwikkelen tot goede moslims. 
Met deze persoonlijkheid gaan ze naar het VO. Hun persoonlijkheid kenmerkt zich door: 
zelfverzekerdheid, weten wie ze zijn en wat ze willen, in evenwicht zijn en een uitgesproken identiteit 
hebben. Deze resultaten komen overeen met de wensen van de ouders. De spanning tussen thuis en 
school hebben wij dus niet. Wat dit aspect betreft zijn islamitische scholen uniek. Andere scholen 
hebben deze islamitische opvoedingsdoelen niet. De ouders die deze doelen hebben, kunnen voor 
onze school kiezen. Maar wij weten dat ouders niet alleen naar de opvoeding kijken. Ze kijken ook 
naar de resultaten van het onderwijs. 

Hoe tevreden zijn de ouders van SIMON scholen? 
In mei 2018 hebben ouders, leerlingen en personeel een vragenlijst over tevredenheid ingevuld. Deze 
is met behulp van het WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten) gemaakt. De resultaten zijn samengevat 
en aan ouders gepresenteerd.  

Om de tevredenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders te meten voeren wij met regelmaat (1 
keer per twee jaar) tevredenheidsonderzoeken uit. 
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11. Contacten ouder en school 
Rol van de ouders 
Aan het begin van deze schoolgids hebben wij aangegeven dat uzelf verantwoordelijk bent voor uw 
kind(eren). Vanuit die verantwoordelijkheid zoekt u als ouder de beste school waar uw kind passend 
onderwijs en een juiste opvoeding kan krijgen.  

Voor de groei van de leerling is het van belang dat er goede contacten zijn tussen de school en u. 
Daarnaast wordt ook het onderwijs kwalitatief beter als ouders en school met elkaar samenwerken. 
Alleen op die manier kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat de leerlingen opgroeien tot goede 
moslims. Dit betekent dat u moet weten wat er op school gebeurt en andersom. Het beleid van IBS De 
Tulp is erop gericht dat de ouders regelmatig de school bezoeken, met de leerkrachten praten en van 
gedachten wisselen. Als school organiseren wij een aantal activiteiten voor u:  

• groepsinformatie avond (kennismaking) 
aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een uitnodiging om op school te komen. U 
krijgt dan informatie over het onderwijs. De leerkrachten leggen uit welke lesmethode zij 
gebruiken voor de leerlingen. Tijdens deze ontmoetingen kunt u vragen stellen. 

• ouderavonden;  
minstens tweemaal per schooljaar kunt u deelnemen aan een ouderavond, waarbij een 
bepaald thema/onderwerp nader wordt toegelicht.  

• Voortgangsgesprekken/ rapportavonden en omgekeerd oudergesprek:  
in de eerste periode van de school (rond de herfstvakantie) wordt u uitgenodigd voor een 
voortgangsgesprek. Tweemaal per schooljaar krijgt u de gelegenheid om met de 
leerkracht(en) te spreken over de leervorderingen van uw kind(eren). 

• u krijgt aan het begin van het schooljaar een prikblad met belangrijke informatie; 
• maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgegeven; 
• er wordt een schoolkalender uitgegeven. 

 

Om ouders te informeren over het onderwijs in Nederland heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen een gids voor ouders en verzorgers uitgegeven: "De basisschool". In deze gids 
kunt u lezen hoe het Nederlandse onderwijs in elkaar zit. Hier staat ook in welke rechten en plichten u 
als ouders en verzorgers heeft. Via onze school kunt u deze gids bestellen. 

De medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat uit 2 vertegenwoordigers van het schoolteam 
en 3 vertegenwoordigers van de ouders. De MR bespreekt alle 
belangrijke zaken, die het bestuur en de directeur voor de 
school willen regelen. Het bestuur en/of de directie moet deze 
plannen eerst voorleggen aan de MR om instemming of 
advies. Zo worden leerkrachten en ouders officieel in de 
gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen 
over beleidszaken van de school. De namen van de leden van 
de MR vindt u achter in deze schoolgids. 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Dit is te vergelijken met een ondernemingsraad. Leden van de GMR worden voorgedragen uit de 
Medezeggenschapsraden van de scholen. Per school neemt 1 lid namens het personeel en 1 lid 
namens de oudergeleding deel aan de GMR. De taken van de GMR zijn schooloverstijgend, 
gemeenschappelijk van belang en worden vastgelegd in een GMR-reglement. De GMR vergadert 
minstens 4 keer per jaar en adviseert en controleert het beleid van het Algemeen Bestuur. Het College 
van Bestuur overlegt namens het bestuur met de GMR. 

Ouderraad 
In de ouderraad (OR) zitten ouders samen met twee leerkrachten. Zij organiseert in de loop van het 
schooljaar, samen met het team, een aantal activiteiten.  

Daarnaast kan zij de leerkrachten met bepaalde activiteiten helpen. Deze activiteiten zijn: ramadan 
feest (aid el fitr), offerfeest (aid el adha), schoolreis, uitstapjes, in de klas helpen, leesmoeders, enz.  

De ouderraad is erg betrokken bij de ouders. De leden weten wat er bij de ouders leeft. De wensen en 
vragen van de ouders kunnen door de OR voorgelegd worden aan de directeur of aan de leden van 
de MR. De directie van onze school hecht er grote waarde aan, dat de ouders van onze leerlingen 
tevreden zijn met onze school. Aarzel dus niet als u opmerkingen heeft en leg contact met de MR-
leden. 

Ouderbijdrage 
Niet alle activiteiten worden door de overheid gefinancierd. Om toch bepaalde activiteiten te kunnen 
organiseren, vragen wij van de ouders een ouderbijdrage (25,- per kind per schooljaar). Voor het 
vierde kind hoeft niet meer betaald te worden. Deze activiteiten zijn onder meer schoolreisjes, 
sportdag, excursies en vieringen.  

 

   

 

Als school vinden wij het heel erg belangrijk dat onze leerlingen ook buiten de school educatief 
aanbod krijgen. Zo gaan wij bijvoorbeeld naar het theater of de bioscoop in het kader van 
cultuureducatie en naar parken in het kader van natuureducatie.  
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Sponsoring, donaties en giften 

Soms is het mogelijk geld of goederen te krijgen door sponsoring. Als het gaat om bedrijven die ons 
willen ondersteunen, dan zijn deze uiteraard welkom. Wij zijn echter terughoudend als hieraan 
verplichtingen verbonden zijn of wanneer gevraagd wordt om het voeren van reclame. SIMON heeft in 
2003 ingestemd met het landelijk Convenant Sponsoring ISBO (Islamitische Scholen Besturen 
Organisatie). Op school ligt een exemplaar van dit convenant. 
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12. Overige informatie
Regeling school- en vakantietijden  
Onze school geeft elk jaar een kalender uit waarop belangrijke data te lezen zijn. Deze kalender is 
een onderdeel van de schoolgids en staat ook op de website van de school.  
 
Schooltijden  
Op IBS De Tulp hebben we een continurooster. De schooltijden voor alle groepen zijn als volgt: 
maandag: 8.30 - 14.30 uur  
dinsdag:  8.30 - 14.30 uur  
woensdag:  8.30 - 14.30 uur 
donderdag:  8.30 - 14.30 uur 
vrijdag:   8.30 - 12.00 uur  
 
Vervoer van onze leerlingen  
Het halen en brengen van onze leerlingen is een verantwoordelijkheid van de ouders. U dient er zorg 
voor te dragen dat uw kind(eren) op tijd op school komen en niet later dan 15 minuten na 14:30 uur 
weer worden opgehaald.  
 
Leerlingvervoer Almelo 
Voor gezinnen uit Almelo is er sinds september 2018 de mogelijkheid om de kinderen te laten 
vervoeren met een busje van Capartas. Kinderen worden ’s morgens bij de afgesproken haltes 
opgehaald en in de middag bij dezelfde halte weer afgezet.  
Woont u in Almelo en wilt u hier ook gebruik van maken dan vragen wij u dit bij de administratie van 
onze school te melden.  
 
Leerlingvervoer Hengelo/Borne 
De Stichting Vrienden van Simon kan voor onze school het leerlingen vervoer organiseren met 
externe vervoerders. Voor deze service moet worden betaald en kunt u bij uw gemeente een 
tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Voor leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met ons 
en wij helpen u verder. Ook ouders kunnen zelf met vrijwilligers vervoer regelen. Ook hier helpen wij 
ouders om dit op te zetten.   
 
Wie kan het aanvragen bij de gemeenten 
Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in de gemeente staan ingeschreven. 
 
Voorwaarden: 

• Indien de afstand tussen de woning en de basisschool, de school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs en school voor speciaal voortgezet onderwijs minimaal 6 kilometer is.  

• Indien de vergoeding wordt aangevraagd voor de dichtstbij toegankelijke school. 
• Indien de aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar is ingediend voor 1 juni voorafgaand 

aan dat schooljaar. 
• Indien de leerling gedurende het schooljaar van school veranderd is, dan mag de aanvraag 

ook lopende het schooljaar worden ingediend. 
 
Benodigde gegevens: 
 

• Naam en adres van de aanvrager. 
• Naam en adres van de leerling(en). 
• Inkomensgegevens. 
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• Naam en adres van de school. 
• Bewijsstukken van gezamenlijk belastbaar inkomen. 
• Advies van de commissie van onderzoek van de school over de wijze van vervoer. 

 
Als school helpen wij u graag bij de aanvraag voor het leerling vervoer bij de verschillende 
gemeenten. 
 
Vrij vragen (verlof) en schoolverzuim  
Als uw kind niet naar school kan gaan (door ziekte, doktersbezoek, etc.), verzoeken wij u om ons 
hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Dagelijks vanaf 8.00 uur kunt u bellen naar school: 074-8529112 
 

Richtlijnen voor verlof 
Verlof is uitsluitend mogelijk bij: 

Ziekte   

1. bij ziekte;  
dit moet u binnen 2 dagen bij de directeur van de school melden, zo mogelijk met de aard van de 
ziekte. 

Godsdienstige verplichtingen e.d. 

2. voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijk verplichtingen; 
dit geldt alleen wanneer u dit tijdig vooraf aan de directeur heeft gemeld.  

Overbelasting vijfjarigen 

3. ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter;  
om deze reden kunnen ouders besluiten het kind gedurende een bepaalde periode maximaal 5 uur 
per week (bijvoorbeeld 2 schoolmiddagen) thuis te houden.  
Dit kan echter alleen wanneer u vooraf en tijdig aan de directeur meldt gedurende welke periode en 
op welke uren uw kind wordt thuisgehouden. Is het schoolbezoek dan nog steeds te zwaar voor het 
kind, dan kan de directeur toestaan dat uw kind voor meer dan 5 uur per week wordt thuisgehouden, 
echter nooit meer dan 10 uur per week. 

Het is niet toegestaan een vijfjarige kleuter onaangekondigd of op willekeurig momenten thuis te 
houden. 

 

Vakantiegebonden beroepsuitoefening. 

4. als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijk is wegens de specifieke aard van 
het beroep van een van de ouders/verzorgers.  
In alle andere gevallen is vakantie, buiten de schoolvakanties om, niet mogelijk. 

Voor dit extra verlof gelden de volgende bijzondere voorwaarden: 
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• u moet een gewaarmerkte werkgeversverklaring laten zien of, als u een zelfstandige 
bent, een gewaarmerkte eigen verklaring waaruit blijkt dat verlof binnen de voor de 
school vastgestelde vakanties niet mogelijk is; 

• u moet als verhinderde ouder zelf aan de vakantie deelnemen; 
• het verlof bedraagt maximaal 2 schoolweken per schooljaar; 
• er kan maar eenmaal per schooljaar om deze reden verlof worden verleend; dus niet 

bijvoorbeeld 2 keer één week; 
• het verlof kan niet worden verleend in de eerste 2 weken van het schooljaar. 

 

Andere gewichtige omstandigheden 
5. wegens andere gewichtige omstandigheden; 
Hier gaat het om buiten de wil of invloed van de ouders/verzorgers en/of de leerling gelegen factoren. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan; 
• verhuizing (1 dag); 
• huwelijk van familieleden (1 dag als niet elders overnacht hoeft te worden); 
• ernstige ziekte van familieleden; 
• bevalling van de moeder/verzorgster; 
• overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van 

ooms/tantes of neven/nichten (1 dag); 
• jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag); 
• andere belangrijke redenen (met uitsluiting van vakantieverlof). 

 

De aangegeven duur van het verlof is een indicatie. Als geen indicatie is gegeven, dan moet daarover 
een gesprek volgen met de directeur. 

Onder familieleden worden begrepen (groot)ouders, broers/zussen, directe ooms/tantes en directe 
neven/nichten (1e tot en met 4e graad). 

Over de eerste 10 dagen van een verlof wegens andere gewichtige omstandigheden beslist de 
directeur. Als het verlof boven 10 dagen per jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Deze kan 
een aanvullende verklaring (bijvoorbeeld van een arts of een maatschappelijk werker) vragen. 

 

Procedure 

Extra schoolverlof moet u schriftelijk aanvragen. In verband met de te volgen procedures is het van 
belang om de verlofaanvraag, zo mogelijk, 8 weken van te voren bij de directeur van de school in te 
dienen. Bij een onvoorziene, maar mogelijk geoorloofde, afwezigheid moet dit uiterlijk binnen 2 dagen 
na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school worden voorgelegd. 

Het is afhankelijk van de soort aanvraag wie deze beoordeelt en wie een beslissing neemt; de 
directeur of de leerplichtambtenaar. Als de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, dan stuurt de 
directeur uw aanvraag met zijn advies naar de leerplichtambtenaar. Deze kan u in sommige gevallen 
op het gemeentehuis uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te lichten. Het uiteindelijke besluit van 
de gemeente krijgt u dan zo spoedig mogelijk schriftelijk thuis. 
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Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de directeur en/of de leerplichtambtenaar, kunt u in 
het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht verweer daartegen voeren. 

Waarschuwing en consequenties 
De directeur van de school is verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim.  

De Officier van Justitie kan, bij ongeoorloofd schoolverzuim, tot strafrechtelijke vervolging overgaan. 
Om ongeoorloofd extra schoolverlof te voorkomen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de 
Officier van Justitie. Zo kan er proces-verbaal worden opgemaakt als extra schoolverlof wordt 
opgenomen zonder dat er toestemming is verleend door de directeur of leerplichtambtenaar. 

Klachtenprocedure  
Klachtenregeling/vertrouwenspersoon 

Het kan zijn dat u als ouder ergens een klacht over heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kinderen, 
de klas, het onderwijs of andere kinderen. Wat kunt u als ouders doen? Hoe moet u te werk gaan en 
met wie moet u uw klacht bespreken? Enkele stappen die u kunt ondernemen zijn: 

• overleg met degene die het meeste met de klacht te maken heeft. Misschien is de klacht met 
een gesprek op te lossen; 

• als dat niet helpt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de directeur; 
• als de directeur de klacht ook niet kan verhelpen, kunt u na overleg met het College van 

Bestuur als vertegenwoordiger van het bestuur, uw klacht schriftelijk dan wel mondeling 
indienen bij de landelijke klachtencommissie voor het islamitisch onderwijs; 

• de klachtencommissie stelt een onderzoek in en neemt de nodige maatregelen, afhankelijk 
van de aard van de klacht. 

 
Klachtenregeling voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs 
Het Islamitisch onderwijs maakt gebruik van een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. 
De volledige regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van belanghebbenden worden 
ingezien. Hier volgt een korte uitleg van de klachtenprocedure. 
 
In artikel 1 van de Klachtenregeling wordt een definitie gegeven van de verschillende betrokkenen bij 
een klacht. Om tot een juiste hantering van de procedure te komen, dient bij elke klacht te worden 
nagegaan of klager, aangeklaagde en klacht vallen binnen de reikwijdte van deze Klachtenregeling. 
Onder klager en aangeklaagde wordt kort gezegd verstaan: allen die betrokken zijn bij de 
schoolgemeenschap, inclusief (ouders van) ex-leerlingen. 
 
1. Klacht (artikel 1 onder f) 
Een klacht kan betrekking hebben op: 

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

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

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

d. begeleiding van leerlingen; 
e. toepassing van strafmaatregelen; 
f. beoordeling van leerlingen; 
g. inrichting van de schoolorganisatie. 
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2. Contactpersoon (artikel 2) 
De klager kan met zijn of haar klacht terecht bij de contactpersoon. Deze is toegankelijk voor alle 
betrokkenen bij de school en geniet vertrouwen bij alle partijen. De contactpersoon: 

a. verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon; 
b. kan klager ook adviseren de klacht met de directeur of aangeklaagde te proberen op te lossen; 
c. maakt klager erop attent, indien een klacht niet via de procedure van de klachtenregeling 

behoort te worden afgehandeld. 
Als klager desondanks naar de vertrouwenspersoon wenst te worden doorverwezen, dient de 
contactpersoon het verzoek in te willigen. 
 
De contactpersoon voor De Tulp is Sara Erel-Agca 
 
3. Vertrouwenspersoon (artikel 3) 
Er zijn twee vertrouwenspersonen op de school aanwezig, een man en een vrouw (ter keuze van 
klager). De vertrouwenspersonen zijn bij voorkeur onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht, 
ook na afhandeling van een klacht. De vertrouwenspersoon: 

a. gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt; 
b. gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht; 
c. begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij 

het doen van aangifte bij politie of justitie; 
d. verwijst klager indien noodzakelijk of wenselijk naar andere gespecialiseerde instanties voor 

opvang en nazorg; 
e. kan indien hij/zij slechts aanwijzingen heeft, doch geen concrete klachten, deze ter kennis 

brengen van het bevoegd gezag of de klachtencommissie; 
f. geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten; 
g. brengt jaarlijks verslag schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden. 

 
De Vertrouwenspersonen voor De Tulp is Gieta Lochan 
 
4. Klachtencommissie (artikel 4) 
Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht ingediend bij de 
klachtencommissie. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de ambtelijke secretaris van de 
Landelijke klachtencommissie voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs te Utrecht. 
Ambtelijk secretaris van de Landelijke klachtencommissie:  
Stichting Geschillencommissies Onderwijs    
T.a.v. mw. H.E. Mertens  

Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
	
Wettelijke Aansprakelijkheid van IBS De Tulp 
Een schooldag verloopt gelukkig meestal zoals het hoort. Maar het kan voorkomen dat er op school 
iets gebeurt, waardoor uw kind gewond raakt of schade oploopt. In dat geval is het belangrijk om te 
weten wie er verantwoordelijk is voor uw kind en wie u aansprakelijk kan stellen als er schade is.  

Let wel: De school/een leerkracht is alleen aansprakelijk wanneer de schade is ontstaan door een 
handeling of onvoldoende toezicht waaraan een, niet opzettelijke, onzorgvuldige c.q. onrechtmatige 
gedraging aan ten grondslag ligt.  

Het schoolbestuur heeft voor de school en haar leerkrachten een W.A.-verzekering afgesloten via de  
Lippmann Groep BV te Den Haag. Deze verzekering dekt de schades waarvoor het bestuur/de 
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school/de leerkrachten wettelijk aansprakelijk zijn. Als er schades zijn waarvoor de school/een 
leerkracht aansprakelijk wordt gesteld, wordt dit ter juridische beoordeling aan Lippmann voorgelegd. 
Met andere woorden, Lippmann gaat na of er, op grond van de wet, ook daadwerkelijk sprake is van 
wettelijke aansprakelijkheid voor het bestuur/de school/de leerkrachten.                                                                                   

Hierbij is het van belang om te weten, dat er een bijzondere zorgplicht geldt voor de veiligheid van de 
leerlingen die aan de zorg van de school en haar leerkrachten is toevertrouwd. Dit is dan ook het 
uitgangspunt bij de beoordeling. Deze zorgplicht gaat echter niet zover dat steeds op elke leerling 
individueel toezicht moet/kan worden gehouden op een manier dat elke onregelmatigheid direct wordt 
opgemerkt en dat direct kan worden ingegrepen.  

Het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost-
Nederland (SIMON, waaronder de school ressorteert) adviseert alle ouders om zelf zorg te dragen 
voor het verzekeren van (dure) materiële zaken zodat u, indien er sprake is van schade voor uw kind 
en er is géén sprake van wettelijke aansprakelijkheid van de school en haar leerkrachten, schadeloos 
kan worden gesteld door uw eigen verzekering.  
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13. Namen en adressen
SIMON (Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost Nederland) 

Postbus 11 
3830 AA Leusden 
De Mulderij 10 
3831 NV  Leusden 
 
tel. 033-433 7336 
fax: 033-4337569 
e-mail: info@simonscholen.nl 
website: www.simonscholen.nl 
 
Inspectie van het Onderwijs 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
Bezoekadres: Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht  
 
Correspondentieadres: 
Inspectie van het Onderwijs  
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht 
 
MR leden  
Namens het team:  
Ahmet Akarsubasi  
Barbara Grefte-Rikkerink  
 
Namens de ouders:  
Omar Scheffer (voorzitter)  
Mustafa Cilesiz 

Tot slot: 
Wij hebben geprobeerd om u een zo’n volledig mogelijk beeld te geven van onze school. 
Opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom! 

 


