
Huisregels onderwijs

Elk onderwijs heeft regels. Deze zijn er zodat iedereen die met onderwijs te maken heeft zich 

prettig en veilig voelt in de moskee.

Op tijd komen

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd komen (gebracht worden) en dat de brengende 

ouders de school weer op tijd verlaten of in de kantine plaats nemen. De lessen kunnen dan 

op tijd beginnen en de buitendeuren en schoolpleinhekken kunnen gesloten worden. Kinderen 

die te laat zijn, kunnen uitsluitend met toestemming van de docent deelnemen aan de les. 

Respectvol gedrag

Eén van de belangrijkste punten is respectvol met elkaar en het gebouw omgaan. Onze juffen 
en meesters zijn samen met jullie en jullie ouders verantwoordelijk voor het respectvol met 
elkaar omgang.

Kleding voorschriften

In het kader van islamitische opvoeding moedigen wij aan dat de meisjes tijdens de les een 

hijaab dragen en de jongens een qamis.

Pauze

Spelen is uitsluitend toegestaan binnen de hekken. Hierbij is het niet toegestaan te rennen in 

de moskee of te klimmen op het hekwerk. Vreedzaam spelen, zonder als kind onderling de 

baas over elkaar te spelen en of een ander uit te lachen. Toezicht tijdens de pauze wordt 

gedaan door de meesters en de juffen.

Mobiele telefoon

Het is niet toegestaan dat leerlingen mobiele telefoons meenemen naar de lessen, dit geldt 

voor alle leerlingen.  Als er sprake is van een calamiteit kan er altijd telefonisch contact 

worden opgenomen met het onderwijs.

Afmelding

Mocht uw kind ziek zijn of te laat komen, meld dit dan van te voren via telefoon, app en of 

mail.



Tot slot

Prachtig advies van  onze geliefde profeet:  “Vrees Allah waar je ook bent laat een goede 

daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de 

mensen om op een goede wijze.” Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze

woorden over van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).
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