
Esselamu aleikoum, beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals jullie weten zijn wij gezegend met een nieuwe school in Maassluis, IBS De Reiziger,

per 1 augustus 2023. Op 15 februari hebben wij een informatieavond gehouden op de

locatie waar wij inshaAllah de komende jaren in zullen groeien. Tijdens deze avond hebben

wij jullie een terugkoppeling beloofd op een aantal onderwerpen. In deze brief hopen wij

iedereen te informeren op die onderwerpen.

Welke groepen
Wij hebben ons de afgelopen periode druk bezig gehouden met de ruimte die we binnen de

school krijgen. Op verzoek van de gemeenschap op 15 februari hebben wij gekeken naar de

mogelijkheden om groep 5 toe te voegen. Gezien het aantal klaslokalen die de gemeente

ons aan wil bieden, kunnen wij helaas niet starten met een groep 5. Dat betekent dat in het

schooljaar 2023/2024 onderwijs aangeboden zal worden aan de groepen 1 tot en met 4.

Aantal aanmeldingen
Het gaat, alhamdoullillah, goed met de aanmeldingen. Hoe het er nu uitziet hebben we

genoeg aanmeldingen voor de groepen 1 en 3. In de groepen 2 en 4 is er nog wel ruimte

voor aanmeldingen. Wij hopen dat ook deze groepen de komende periode uitgroeien tot

volwaardige klassen. Wij zijn natuurlijk nog niet overgegaan op definitieve inschrijvingen,

meld je daarom vooral nog aan!

Van aanmelden naar inschrijven
Nu we meer helderheid hebben over het aantal én welke groepen, kunnen we werken aan

de aanmeldingen. Dat betekent dat een medewerker van het Islamitisch College in de eerste

twee weken na de meivakantie contact met u op kan nemen om het een en ander te

bespreken. Tevens zullen we als school contact opnemen met de vorige school, indien van

toepassing, om het dossier te bespreken. Na deze contactmomenten krijgt u als

ouder(s)/verzorger(s) te horen of uw kind definitief ingeschreven wordt.



Voorrangsregels
Tijdens de informatieavond hebben wij het een en ander verteld omtrent de voorrangsregels.

Er kwamen wat vragen hierover, onder andere als het ging om het verplaatsen van kinderen

van El Furkan naar De Reiziger. Binnen de stichting hanteren we voorrangsregels voor

kinderen met broertjes/zusjes en kinderen die instromen vanuit NOAH. Het kan zijn dat

specifieke casussen vragen om een andere blik of een extra gesprek. Het Islamitisch

College staat hier altijd voor open. We willen echter wel benadrukken dat we de afgesproken

voorrangsregels in de eerste plaats zullen hanteren.

Vacatures
Een nieuwe school vraagt om nieuwe talenten, ook als het gaat om personeel. Op dit

moment zijn wij nog op zoek naar leerkrachten, onderwijsassistenten en een administratief

medewerker/conciërge. Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand in de omgeving wie

goed zou passen bij De Reiziger Verwijs dan naar onze website www.ibsdereiziger.nl.

Wij zijn voornemens om u ook in de toekomst te informeren indien zich nieuwe

ontwikkelingen voordoen. Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen via

ibsdereiziger@gmail.com. Voor nu hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met hartelijke groet,

Mert Özekici

Directeur IBS De Reiziger
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