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Schoolgids El Feth 2021/2022 

Voorwoord 

Assalamoe 'aleikoem (vrede zij met u), 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

 

Voor u ligt de schoolgids van moskee El-Feth school, ook ‘El-Madrassa’ genoemd, te Bergen op zoom. 
Hierin vindt u praktische informatie over onze school, hoe ons onderwijs is ingericht, onze visie, missie en 
de onderwijsdoelstellingen die we nastreven.  
 

We vragen u deze schoolgids zorgvuldig te lezen zodat u een bewuste en weloverwogen keuze voor uw 
kind(eren) kunt maken.  
 
Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met onze schooladministratie.  
 

We vertrouwen erop dat u bereid bent samen met ons te werken aan dit nobele initiatief. 
 

 

 
Elbodmoussi Abdeloiahab 

 
school Feth El Directeur 

Zoom op Bergen RA, 4622 7, Wattweg 
 

 

madrassa@masjidelfeth.nl  
 

03 76 45 43 06 
 

 

51 21 56 16 06 
 

 

   
(moskeebestuur) bestuur@masjidelfeth.nl  
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Korte geschiedenis 

 
Onze school wordt al jaren in toenemende mate bezocht door veel moslimkinderen uit Bergen op Zoom 

en omstreken. Het was dankzij de eerste generatie Marokkaanse arbeidsmigranten dat de basis kon 
worden gelegd voor het openen van een eerste Koranklas. 

 
 

In 1981 mocht het moskee-onderwijs aan de Dubbelstraat met ongeveer 40 leerlingen eindelijk starten.   
 

Het groeiende aantal moslims zorgde toen ervoor dat er in 1985 een school werd opgericht in de El Feth 
moskee. Deze school, aan de Oude Stationsweg, bestond uit verschillende klassen en verschillende 

niveaus. 
 

In 2016 verhuisde de school naar de nieuwe moskee, aan de Wattweg. In 2018 fuseerde de toenmalige 
'El-Islah we Taaliem' school met die van El Feth moskee. Daaruit ontstond een grotere school met maar 

liefst 350 leerlingen. 
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Wie zijn wij? 

 

El-Madrassa is een onderwijsorganisatie voor basis- en voorbereidend (moskee) onderwijs, waar 

moslimkinderen van 4 tot 16 jaar Koranles en (basis) standaard Arabisch mogen volgen.  

Als ouder/verzorger bent u uiteraard vrij om wel of niet uw kind bij ons in te laten schrijven. Let wel op dat 

deze vorm van onderwijs niet verplicht is. U zult dan zelf moeten beslissen of deze vorm van onderwijs bij 

uw kind past. De schoolkeuze, het onderschrijven van het studiemateriaal en de bereidheid om samen te 

werken met het schoolpersoneel, zijn immers een overweging die een ouder/verzorger voor zichzelf zal 

moeten maken.  

De school is onderdeel van El Feth moskee. Dit betekent dat deze school met al haar afdelingen onder het 

toezicht en verantwoordelijkheid van het moskeebestuur valt. Het bestuur is tevens belast met het beheer 

ervan, volgens de hieronder weergegeven organisatiestructuur. 

 

Directeur                       : Abdeloiahab Elbodmoussi 

Adjunct-directeur        : Mohamed Benmhand 
 
Vanwege de frequente veranderingen die in de klassen plaatsvinden, is het niet mogelijk om de namen 

van het onderwijzend personeel in deze gids te vermelden. Wilt u naar de leerkracht van uw kind 

informeren of een kennismakingsgesprek met hem/haar hebben, dan kunt u hiervoor als 

ouder/verzorger de schooladministratie benaderen. 

moskeebestuur

Directeur

Coördinator 
voortgezet 
onderwijs

Coördinator 
basisonderwijs

Coördinator 
kleutergroepen

Onderwijs-
begeleiders

Onderwijs-
asistenten

Adjunct-directeur Secretaris

onderwijs-
commissie

De organisatiestructuur 

In ontwikkeling 
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Wat willen wij? 

 

Onze visie 

We willen bijdragen aan de vorming van een sterkte moslimpersoonlijkheid die positief kan omgaan met 

een diverse (Nederlandse) samenleving. We laten ons hierin leiden door ons unieke geloof, geïnspireerd 

door de Koran en de Soenna.  

 

Onze missie          

❖ Islam onderwijzen vanuit de Koran en Soenna. 

❖ Standaard Arabisch taalonderwijs bieden. 

❖ De moslim leerling opleiden in de authentieke islamitische normen en waarden. 

❖ Een generatie vormen die trots is op haar godsdienst en identiteit, waar je als moslimkind op een 

positieve manier met de samenleving kan omgaan. We beroepen ons hierin op de belangrijke 

normen en waarden van de islam.  

❖ Recht doen aan de individuele verschillen en het ontwikkelen en stimuleren van talenten. 

❖ Een onderwijsklimaat scheppen dat leren aanmoedigt. 

❖ Creëren van een leefbaar schoolklimaat en het bestrijden van extremistische ideeën onder de 

leerlingen. 

❖ Versterken van de communicatie tussen ouders/verzorgers en de school om zo de ontwikkeling 

van het kind te waarborgen.  

❖ We streven ernaar om het moslimkind te kunnen helpen met de vorming van een persoonlijkheid 

die in dialoog gelooft, geweld en extremisme afwijst en de ander respecteert.  

❖ Verantwoording leren afleggen voor je doen en laten jegens de samenleving en de boodschap van 

goedheid en vrede aan alle mensen uitdragen.  

❖ Het bevorderen van de leescultuur en het benadrukken van het nut daarvan.  

❖ Meer aandacht geven aan het belang van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten  
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Aanmeldingsvoorwaarden 

 

De minimale leeftijd voor een kind om in te schrijven is 4 jaar. De inschrijvingen starten vanaf begin mei 

van elk jaar, op voorwaarde dat het kind eind september van hetzelfde jaar zijn vierde verjaardag heeft 

bereikt.  

Moskee El Feth school kent drie onderwijsfasen: 

1) Kleuteronderwijs: vanaf 4 jaar.  

2) Basisonderwijs: na voltooiing van het kleuteronderwijs (6 t/m 12 j.) 

3) Voortgezet onderwijs: na voltooiing van het basisonderwijs (13 t/m 16 j). 
 

Niveaubepaling en plaatsing 
 

Een leerling mag pas op het juiste schoolniveau worden geplaatst nadat een aantal zaken aan vooraf zijn 

afgehandeld. Te weten: 

 

❖ het invullen van het inschrijfformulier,  

❖ het doornemen van de schoolgids en het studiemateriaal,  

❖ het intakegesprek met de ouder/verzorger,  

❖ het aanvaarden van de algemene voorwaarden en het ondertekenen van het formulier.  

het kan voorkomen dat een (instroom-) leerling een toelatingstoets krijgt om zijn/haar kennis van de Koran 

of leesvaardigheid van het (basis) standaard Arabisch vast te stellen en/of te verifiëren. 

 

De schoolfinanciën 
 

Het onderwijs op onze school is niet gratis. De financiering hangt geheel af van de bijdrage die de 

ouders/verzorgers aan de school betalen.  

Het inschrijfgeld voor dit schooljaar is vastgesteld op 160 euro per kind. Dit geldt enkel voor 

ouders/verzorgers die reeds hun jaarcontributie (shart) aan de moskee hebben voldaan. Het verschuldigde 

bedrag mag eenmalig of in twee termijnen  worden betaald.  

Als u geen lid bent van moskee El Feth, dan verzoeken wij u eerst de jaarcontributie (shart) samen met het 

inschrijfgeld te voldoen.  

Het geld dat uit de inschrijvingen wordt ingezameld, besteden wij hoofdzakelijk aan de aanschaf en 

onderhoud van onderwijsmateriaal, zoals schoolboeken en/of de financiering van buitenschoolse 

activiteiten. 

Onze school ontvangt van geen enkele partij externe financieringen.  
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Het schoolklimaat 

 

De schooldirectie streeft ernaar om een leefbaar schoolklimaat te scheppen, waarin wederzijds respect 

heerst tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en iedereen die zich 

binnen de school bevindt.  We willen hiermee ervoor zorgen dat 

leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zich veilig voelen. Dit zal 

ten goede komen aan de doelen die de school zich heeft gesteld. In dat 

opzicht heeft de school een reeks maatregelen genomen om de veiligheid 

van iedereen te waarborgen. We benadrukken dat het met name het 

naleven van de geldende schoolregels en het handelen naar wat er aan 

islamitische gedragsregels (akhlaaq) wordt onderwezen, de leidraad is.  

 

Veiligheid op school 

 

De schooldirectie handhaaft de veiligheid volgens het motto: voorkomen is beter dan genezen. Zowel 

binnen als buiten het schoolgebouw willen wij geen ontoelaatbare gedragingen hebben. Daarnaast is het 

mogelijk om vanaf de eerste schooldag specifieke schoolregels met de leerlingen en hun 

ouders/verzorgers af te spreken. De schooladministratie verwacht van haar leerkrachten en het 

ondersteunend personeel om een rolmodel te zijn voor onze leerlingen. Bij het handhaven van de 

schoolveiligheid verwachten wij van ons personeel te handelen in overeenstemming met de geldende 

schoolregels en de islamitische gedragsregels die we onze leerlingen bijbrengen. 

 

Toezichtcamera’s en de registratie van incidenten 

 

Om de veiligheid en orde in en om het schoolgebouw te bewaken, hebben wij bewakingscamera's 

geplaatst bij de deuren, het schoolterrein en de binnenplaatsen. Deze zijn rond om de klok actief. De 

plaatsing van deze camera's voldoet overigens aan de wettelijke privacyregels. Het doel hiervan is om 

overtredingen te ontmoedigen. Indien nodig, dan zal de schooladministratie de ouders/verzorgers op de 

hoogte stellen van de incidenten waar hun kinderen mee betrokken zijn geweest. Ouders hebben uiteraard 

het recht om de camerabeelden te bekijken wanneer er onenigheid of twijfel is over wat er werkelijk is 

gebeurd. De administratie registreert overigens alle incidenten in een speciaal dossier. Bij ernstige 

gevallen, zoals het dragen van wapens of diefstal, dan zijn we genoodzaakt om de bevoegde instanties 

hierover te informeren.  

 

Enkele schoolregels omtrent de veiligheid  
 
❖ Leerlingen dienen 10 minuten vóór de les start op school aanwezig te zijn. 

❖ Conflicten worden opgelost met woorden.  

❖ Leerlingen behoren te handelen in overeenstemming met wat ze op school leren.  

❖ Er wordt van een leerling verwacht om met gepaste kleding naar school te komen.  



 

 

9 

Schoolgids El Feth 2021/2022 

Niet toegestaan: 

❖ Rennen op het schoolterrein. 

❖ Beledigen en vloeken.  

❖ Verbaal en/of fysiek geweld.  

❖ Het bespotten en vernederen van anderen. 

❖ Afval of vuil gooien en/of laten liggen.  

❖ Het hebben of dragen van een wapen.  

❖ Vuurwerk.  

❖ Roken en drugs.  

❖ Discriminatie. 

❖ Zich mengen in andermans zaken. 

❖ Pesterijen en (seksuele) intimidaties.  

❖ Het afpakken van andermans spullen.  

 

De rol van de leraar op het gebied van veiligheid 

 

❖ De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn leerlingen in zijn klas. 

❖ Op het schoolplein wordt volgens een roulatierooster gesurveilleerd door leerkrachten. 

❖ De leerkracht handelt in overeenstemming met de schoolregels en in overeenstemming met wat 
hij/zij de leerlingen aan islamitische gedragsregels leert. 

❖ In verband met de schoolveiligheid moet een leerkracht altijd eerder aanwezig zijn in de klas dan 
zijn leerlingen. 

❖ Leerkrachten behandelen leerlingen met het volste respect en in overeenstemming met hun 
lestaken en volgens de geldende schoolregels.  

❖ De leerkracht moet zich onthouden van elk gedrag dat geweld oproept. Hij/zij mag zich niet 
schuldig maken aan het toebrengen van psychische of fysieke schade aan een leerling.   

❖ Een leerkracht is rechtvaardig, behandelt zijn leerlingen in gelijke mate en trekt niemand voor. 

 

Smartphones  

 

Het gebruik van smartphones tijdens de les is niet toegestaan. Tevens is het, i.v.m. de privacyregels, 

verboden om op school foto's of filmpjes te maken en/of deze te delen op sociale media. De persoon die 

het doet, wordt mogelijk juridisch vervolgd. De school adviseert daarom ouders/verzorgers om te 

voorkomen dat hun kinderen smartphones naar school meenemen. De school draagt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor het verlies of de beschadiging van smartphones. Dit geldt evenals voor alle 

andere waardevolle eigendommen die de leerling mee naar de les neemt. 

De leerkracht kan een speciale plek in de klas voor smartphones toewijzen - in het geval een leerling deze 

heeft meegebracht. Telefoons moeten na afloop van de les wel mee naar huis genomen worden.  
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Aansprakelijkheid 

 

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van 

eigendommen van de leerlingen of de vernietiging van andermans eigendommen. 

Daarom adviseert de school ouders/verzorgers om voor hun kinderen een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

Let op: als ouder/verzorger wordt u wel aansprakelijk gesteld voor de schade die 

uw kind op school heeft veroorzaakt. 

 

Disciplinaire maatregelen 

 

In het kader van de schoolveiligheid kan de school een leerling de toegang tot de lessen ontzeggen of 

hem/haar definitief van school verwijderen. Voordat deze procedure wordt gestart, informeert de 

administratie de ouder/verzorger schriftelijk en mondeling over het gedrag van zijn kind. Als het gedrag 

van de leerling na deze procedure niet verbeterd, dan is de schooladministratie genoodzaakt om, en in 

overleg met het moskeebestuur, tot een definitieve verwijdering over te gaan. Het uiteindelijke besluit tot 

verwijdering moet gemaakt worden op basis van bewijsstukken uit het schooldossier. Deze procedure is 

nodig om de veiligheid van leerlingen en leraren te garanderen. 

 

Klachten 

 

Ouders die niet eens zijn met bepaalde regels of besluiten, kunnen hun bezwaar indienen bij de 

schooladministratie. In het geval een ouder/verzorger een klacht heeft over een specifiek geval, dat 

verband houdt met de Al-Madrassa, dan moet de betrokkene ouder eerst met de schooladministratie 

contact opnemen. Als de klagende partij niet tevreden is over de afhandeling is, dan kan hij/zij zijn/haar 

klacht richten aan het bestuur van de moskee.  

 

Ouderbetrokkenheid 

 

De school beschouwt leerlingen, hun ouders/verzorgers als de basis van 

haar bestaan. Ze zijn partners in het onderwijsproces. Zonder elkaars 

hulp en medewerking zullen wij de resultaten die we nastreven niet 

bereiken. De communicatie met ouders/verzorgers is dus cruciaal. We 

staan open voor alle vragen vanaf de dag van de inschrijving tot de dag 

van de diploma-uitreiking. De school is te bereiken via de administratie,  

leerkrachten, gebruik van de schooltelefoon, e-mail of WhatsApp.  

Al-Madrassa organiseert ook informatiebijeenkomsten en ouderavonden om de voortgangsresultaten van 

uw kind(eren) te bespreken.  

U kunt in de nabije toekomst ook u verzoeken richten aan de nog op te richten ouderraad.  
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Deze zal als taak hebben om o.a. aanbevelingen aan te dragen. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers ook 

helpen bij het organiseren van schoolfeesten en het uitvoeren van buitenschoolse activiteiten.   

 

De onderwijsbegeleider (OB) 

Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.  

De OB spreekt de leerling over zijn/haar 

studiebehoeften, houding en over zijn/haar 

problemen op school. Hij helpt de leerkracht bij het 

omgaan met uitblinkende leerlingen of leerlingen met 

speciale (onderwijs)behoeften in de klas.  

De OB luistert eveneens naar de leerkracht om de 

uitdagingen van zijn/haar lespraktijk te identificeren. 

Ten slotte zal hij de leerkracht helpen door 

pedagogische en didactische methoden aan te reiken 

om houdingsaspecten, kennis en vaardigheden op een 

effectieve wijze over te dragen. 

 

Het lesrooster op zaterdag en zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Begin Einde Pauze 

Ochtendsessie  10:00u 13:00u 20 min 

Middagsessie 13:30u 16:30u 20 min 
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