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Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van IKC De Vijf Pilaren. Een belangrijk document omdat het inzicht 
geeft in het reilen en zeilen van uw zoon of dochter op onze school. Een fijne, multiculturele 
islamitische basisschool midden in de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Hier zijn wij enorm trots op. 
Steeds meer kinderen willen onderwijs waarbij hun identiteit samen met onderwijskwaliteit centraal 
staat. Wij zijn dan ook enorm blij dat wij na de zomer 132 leerlingen les kunnen geven.

De islamitische, levensbeschouwelijke grondslag vormt de identiteit van onze scholen. Daarbij gaan wij 
uit van de Islam die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en soennah zijn hierin leidend. Met ons 
onderwijs ontwikkelen kinderen zich tot trotse en zelfbewuste burgers. Wij bieden een brede 
persoonlijke ontwikkeling van het kind door kwalitatief sterk onderwijs te combineren met de 
islamitische identiteit. Door deze unieke combinatie ontwikkelen kinderen zich optimaal tot actieve en 
sterk gevormde burgers. Binnen ISNO Yunus Emre staat de islamitische identiteit, kwaliteit, 
burgerschapsvorming en vakmanschap centraal.

Onze leerlingen gaan met plezier naar school en voelen zich prettig bij elkaar, bij de juffen en meester. 
Wij zijn zoals de Islam al aanduidt een Vreedzame School. Onze leerlingen leren rekening te houden 
met elkaar en praten conflicten snel uit

Op IKC De Vijf Pilaren richten wij ons op het neerzetten van een solide basis. Wij bieden kwalitatief 
goed onderwijs door ons te richten op taal, begrijpend lezen en rekenen. De leraren geven les volgens 
het EDI-model en hebben dan ook duidelijke afspraken in de klas, zodat zij goed uitleg kunnen geven. 

Wij zijn ook hartstikke blij dat wij na de strakke maatregelen van Corona weer ouders in de school 
mogen ontvangen voor leuke workshops en voor het flitsen en voorlezen in de groepen. 

Deze schoolgids helpt u thuis de weg te vinden op IKC De Vijf Pilaren. Aarzel niet met ons contact te 
leggen wanneer u toch vragen hebt. 

Met de wens om een ieder te kunnen bemoedigen, te kunnen bekrachtigen en te kunnen belonen wens 
ik alle leerlingen, hun ouders en verzorgers alsmede alle personeelsleden een uitstekend schooljaar. 

De profeet( vrede en zegeningen zij met hem) zei: 

“Voor hem die een pad volgt om kennis te zoeken, Allah zal dat pad, wat naar het Paradijs leidt, 
vergemakkelijken voor hem. “ 

Overgeleverd door Muslim

Met vriendelijke groet,

Ouahiba Sialiti

Directeur IKC De Vijf Pilaren

Voorwoord
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Contactgegevens

IKC De Vijf Pilaren
Carry van Bruggenhove 2
2717XV Zoetermeer

 0797810011
 http://www.bsyunusemre.nl
 zoetermeer@bsyunusemre.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Ouahiba Sialiti osialiti@bsyunusemre.nl

Ik ben Ouahiba Sialiti de trotse directeur van IKC De Vijf Pilaren.

Voor mij staan verbinding, veiligheid en samenwerking centraal. 

Dit zie je op IKC De Vijf Pilaren terug in de klassen, binnen het team en met externe partijen.

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Islam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
Aantal scholen: 4
Aantal leerlingen: 1.298
 http://www.bsyunusemre.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

66

2021-2022

IKC De Vijf Pilaren is in schooljaar 2020-2021 begonnen met 23 leerlingen. Op dit moment kunnen wij 
met trots zeggen dat wij 132 leerlingen in het schooljaar 2022-2023 zullen verwelkomen op IKC De Vijf 
Pilaren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer.

Kenmerken van de school

Persoonlijk groei

VerbindingSamenwerking

Veiligheid Professioneel

Missie en visie

Missie

ISNO Yunus Emre biedt kwalitatief sterk basisonderwijs binnen een veilige, door de Islam geïnspireerde, 
omgeving. De islamitische, levensbeschouwelijke grondslag vormt de identiteit van onze scholen. 
Daarbij gaan wij uit van de Islam die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en soennah zijn hierin 
leidend. Met ons onderwijs ontwikkelen kinderen zich tot trotse en zelfbewuste burgers. 

Visie 

1.2 Missie en visie
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Wij bieden een brede persoonlijke ontwikkeling van het kind door kwalitatief sterk onderwijs te 
combineren met de islamitische identiteit. Door deze unieke combinatie ontwikkelen kinderen zich 
optimaal tot actieve en sterk gevormde burgers. Binnen ISNO Yunus Emre staat de Islamitische 
identiteit, kwaliteit, burgerschapsvorming en vakmanschap centraal.

Identiteit

De islamitische identiteit is zichtbaar en herkenbaar in de samenwerking met elkaar, formeel en 
informeel. Wij koppelen onze islamitische identiteit aan De Vreedzame School. De identiteit is zichtbaar 
en herkenbaar in en rondom de schoolgebouwen. Op school starten en eindigen wij iedere dag met een 
dua, dit is een smeekbede. Ook bidden de kinderen vanaf groep 4 gezamenlijk in de rustruimte. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen
5 uur 5 uur 

Piramide Digitaal
5 uur 5 uur 

Hoekactiviteiten
5 uur 5 uur 

Creatieve vakken
5 uur 5 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7

Lezen
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 

Godsdienstonderwijs
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Rustruimte

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Op IKC De Vijf Pilaren proberen wij in eerste instantie intern de vervanging te organiseren. 

Lukt dit niet dan schakelen wij een extern bureau in. In het uiterste geval zullen klassen thuis moeten 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Op IKC De Vijf Pilaren krijgen alle groepen twee keer per week bewegingsonderwijs van een 
enthousiaste gymmeester.

De groep 3 t/m 7 krijgen één keer per week les van een godsdienstleerkracht.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
Junis.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De onderwijskundige doelen van ISNO Yunus Emre zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in 
artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs zijn omschreven. Dit is gericht op de volgende 
kenmerken: ononderbroken ontwikkeling, brede ontwikkeling, multiculturele samenleving en 
afgestemd op de behoeften van de leerling. 

Algemene doelen van de school met betrekking tot onderwijsproces/aanbod:

• alle leerkrachten geven les volgens het EDI model: op onze school gebruiken we het tour de 
France model met convergente differentiatie;

• om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen werken wij opbrengstgericht 
(OWG) en handelingsgericht (HGW); 

• we geven extra aandacht aan de kunstzinnige en beeldende vorming; 
• de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch gevolgd; 
• wij gebruiken eigentijdse methoden die aan de kerndoelen voldoen; 
• de kinderen wordt geleerd om met elkaar samen te werken en samen te spelen; 
• in de klas en op het plein heerst er een sociaal veilig en positief pedagogisch klimaat; 
• we voeren trendanalyses uit om de monitoring te verfijnen en meer zicht te krijgen op 

ontwikkeling van de leerlingen; 
• leerkrachten kunnen een effectieve differentiatie toepassen door gebruik te maken van het 

differentiatiemodel in relatie tot groepsplan.       

In het jaarplan wordt elk jaar een lijst met speerpunten opgesteld waaraan gewerkt dient te worden en 
dat wordt regelmatig gemonitord, geëvalueerd en aangepast zodat we voortdurend bezig zijn met het 
verbeteren van de kwaliteit.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

blijven.
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Wij investeren in de wijze van lesgeven door o.a. op studiedagen hier aandacht voor te vragen en door 
Ib’ers en directeuren in de klas te laten kijken, gevolgd door feedback en interne dan wel externe 
coaching. De leraren werken volgens EDI en zullen hun lessen en toetsen analyseren en op basis hiervan 
het proces borgen of bijstellen. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

IKC De Vijf Pilaren heeft een taalcoördinator. Zij zal in schooljaar 2022-2023 aan de opleiding beginnen. 
Afgelopen schooljaar hebben onze leerlingen  van groep 5 en 6 genoten van bijles van de bijlesinstituut 
PlusAcademy. De leerlingen konden tussen november 2021 en maart 2022 iedere woensdag 
deelnemen aan deze bijles. Ook dit schooljaar zullen we dit voortzetten.\

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Per 1 augustus start bij ons op school een intern begeleider die tevens orthopedagoog is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden zal een collega 
de opleiding tot taalcoördinator volgen. De intern begeleider zal zich gaan richten op het juist 
begeleiden van de leraren en leerlingen. Ook willen wij als school een nauwere samenwerking met de 
ouders en zorginstellingen.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

De intern begeleider observeert in de klas en adviseert de leerkracht en ouders bij het ondersteunen 
van de leerling.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• EHBO-ers en BHV-ers

In schooljaar 2021-2022 hebben alle leraren een EHBO of BHV cursus met succes afgerond. Het 
personeel zal hier ieder jaar een herhalingscursus voor krijgen. 

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij hebben geen aparte anti-pestprogramma.

Dit zit verwerkt in ons Sociaal Veiligheidsplan.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KindBegrip.

Tweemaal per jaar vult de leerkracht een vragenlijst in. Ook vullen de kinderen vanaf groep 5 zelf een 
vragenlijst in. Naar aanleiding van deze lijsten volgen er indien nodig kindgesprekken. Ook werken wij 
samen met de Schoolmaatschappelijkwerk.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Bij ons is dit verweven in De Vreedzame School.
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Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Mountasser fmountasser@bsyunusemre.nl
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

http://file:///C:/Users/osialiti/Downloads/Klachtenregeling%20ISNO%20Yunus%20Emre.pdf

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:De ouders op IKC De Vijf Pilaren worden via de 
e-mail, Parro en per brief geïnformeerd.

Voor IKC De Vijf Pilaren zijn ouders, naast onze leerlingen, een belangrijke doelgroep. Het contact 
tussen de school en ouders is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Door ouders bij de 
schoolactiviteiten te betrekken wordt het leerrendement van de leerlingen hoger. Met de 
betrokkenheid tussen de ouders en school, streeft de school ernaar om hand in hand met de ouders ook 
de eigen identiteit te versterken en de participatie van de kinderen in de samenleving te bevorderen. De 
basis bij het contact tussen ouders en school is wederzijds respect en vertrouwen. Hierbij wordt 
uitgegaan van het gegeven dat de ouders vertrouwen hebben in de school en ons in staat stellen om 
onze rol goed te kunnen uitoefenen. Daarbij is het belangrijk dat ouders in de thuissituatie een 
positieve houding t.o.v. de school innemen. Deze houding is van directe invloed op de leerhouding van 
het kind in de leergroep. De wijze waarop kinderen door het personeel behandeld worden op school 
dient daarbij zo positief mogelijk te zijn. Dit op zo’n manier dat de leerling bij de ontwikkeling van 
zijn/haar capaciteiten gestimuleerd wordt. Dezelfde positieve houding van het personeel dient er te zijn 
richting de ouder. Dit ter stimulering van de inzet van ouders thuis in het ondersteunen van hun kind.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

Ouderorganisatie

Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Jaarafsluiting

• Ramadan en Eid-viering

• Schoolreis

Er zijn geen overige schoolkosten.

De vrijwillige bijdrage wordt ingezet om tweemaal per jaar de religieuze feestdagen te organiseren. 
Tijdens de maand ramadan organiseert de school een Iftar, om samen het vasten te verbreken. Tijdens 
de sportdag zorgen we voor versnaperingen en door de bijdrage kunnen we extra uitpakken met de Eid-
viering. Ook gebruiken we het voor versnaperingen tijdens de tussentijdse activiteiten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Ouders worden ingezet bij de volgende activiteiten.
- inloopochtenden
- versieren van de school rondom Ramadan, islamitische vieringen
- sportdag
- schoolreisje en overige excursies.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch, via de website of de app, Parro ziekmelden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Op de website is een link naar het aanvraagformulier te vinden. Dit leveren de ouders bij de directeur in.

Op IKC De Vijf Pilaren vinden wij dat ieder kind welkom is ongeacht de religieuze en of culturele 
achtergrond. 

Ieder kind heeft recht op onderwijs en dat bieden wij.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen met veel aandacht. Tussentijds doen we dit door de 
methodetoetsen te analyseren. Ook gebruiken wij tweemaal per jaar het Leerlingvolgsysteem. Met 
deze toetsen meten we vooral of de kinderen goed vooruitgaan. Hiermee zien we meteen hoe een 
bepaalde groep of zelfs de school scoort.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven?

Er zijn voor dit onderdeel geen gegevens beschikbaar.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wij hebben begrip voor elkaar.

Wij helpen elkaar.Wij zorgen voor elkaar.

Op IKC De Vijf Pilaren leren wij kinderen vanuit De Vreedzame School om samen te werken. Voor elkaar 
te zorgen en om respectvol met elkaar om te gaan. Dit doen we door goed naar elkaar te luisteren en te 
kijken. Als islamitische school volgen wij de Soennah van onze geliefde profeet Mohammed vzmh. Dit 
betekent dat kinderen elkaar opstekers geven en elkaar motiveren om door te zetten. Kinderen zijn nog 
jong en worden gevormd door wat zij om hen heen zien. Door als volwassene je kwetsbaar op te 
stellen, leren kinderen dat ook zij dit mogen doen op school.

Wij starten op IKC De Vijf Pilaren iedere dag met een Check-in en eindigen met een Check-out. Hierbij 
geven zowel de leerlingen als de leraren aan hoe zij zich voelen. Ook starten wij de week met een De 
Vreedzame School les. Tweemaal per jaar vullen wij de vragenlijst in van KindBegrip. Deze wordt door 
de groepsleerkracht geanalyseerd en vloeien er Kindgesprekken uit voort.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Junis, buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Alle leerlingen die naar de BSO gaan, worden 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Hoorns model voor groep 1 t/m 4

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00  -  - 

Woensdag: *Groep 1 t/m 4 is na 12:00 uur vrij
Vrijdag: *zomertijd tot 13:00
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 24 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 20 augustus 2023

opgehaald door de medewerker van de BSO.
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