
ababil
Piersonstraat 33
3119 rG schiedam 
t 010 - 449 04 90 
www.ababil.nl 

El furkan 
eduard van beinumlaan 61 
3122 tk schiedam
t 010 - 471 65 62
www.elfurkan.nl

Vanaf 2 Jaar En 6 MaanDEn
kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden zijn 
van harte welkom in onze peutergroepen. 
hier leren ze (samen) spelen en ontwikkelen 
ze zich. het is bovendien goed voor de 
ontwikkeling van hun nederlands.

naSCHOOlSE OPVanG 
beide scholen bieden ook buitenschoolse 
opvang. 

aCTiEVE En bETrOkkEn OuDErS
Zowel el furkan als ababil hebben een 
ouderkamer. er wordt van alles georgani-
seerd: taallessen, cursussen, voorlichtings-
bijeenkomsten en koffie-ochtenden met 
thema’s. het is ook een ontmoetingsplaats
voor de ouders.

buSVErVOEr
kinderen uit vlaardingen, maassluis, 
delft en schiedam kunnen tegen betaling 
gebruik maken van onze schoolbussen. 
Ze worden dan opgehaald en 
thuisgebracht.

PEUTERPLUS

 U BENT VAN HARTE
  WELKOM OP ONZE   
 SCHOLEN. BEL GERUST  
 VOOR HET MAKEN VAN  
 EEN AFSPRAAK.

 

 

 

 UW KiNd iS ONS KiNd

BASiSONdERWijS, PEUTERPLUS EN NASCHOOLSE OPVANG

GOEd ONdERWijS
EEN BETERE BASiS



EEn baSiSSCHOOl kiEzEn
bent u één van de vele ouders die een 
goede basisschool voor hun kind willen? 
of een peuterplus-groep? overweegt u 
dan om te kiezen voor islamitisch onder-
wijs. want die mogelijkheid is er! meer 
daarover leest u in deze folder. 

ababil En El furkan   
in schiedam zijn twee islamitische basis-
scholen: el furkan en ababil. beide scholen 
hebben peuterplus en naschoolse opvang. 
ababil is gestart op 1 augustus 2007. de 
school staat in de wijk nieuwland. ababil is 
een jonge, snelgroeiende school. 

el furkan staat in Groenoord. het is één 
van de eerste islamitische scholen in 
nederland: de school bestaat sinds 1990. 
het aantal leerlingen op el furkan is sta-
biel. deze leerlingen komen behalve uit 
schiedam ook uit omliggende gemeenten. 

STiCHTinG iSlaMiTiSCH COllEGE
ababil en el furkan zijn onderdeel van de 
stichting islamitisch college. de stichting 
waarborgt het islamitische karakter van de 

EEn fiJnE PlEk
onze scholen bieden de kinderen een fijne 
plek. het is er veilig en er heerst een pret-
tige sfeer. de leerkrachten voelen zich sterk 
betrokken bij onze kinderen. de kinderen 
hebben het daardoor erg naar hun zin. 

kWaliTEiTSSCHOlEn
het onderwijs dat wij op ababil en 
el furkan geven, is van hoge kwaliteit.
in groep 8 doen de leerlingen de cito-

scholen. andere taken zijn: zorgen voor de 
kwaliteit van het onderwijs en voor een 
goede organisatorische en financiële 
situatie.

nEDErlanDS 
ababil en el furkan bereiden de kinderen 
voor op alle vormen van voortgezet onder-
wijs en op deelname aan de nederlandse 
samenleving. we spreken nederlands op 
de scholen.  

toets. de uitslag bepaalt mede naar welk 
vervolgonderwijs het kind kan doorstromen. 
de cito-scores van de kinderen zijn hoog. 
veel kinderen gaan naar het havo/vwo-
onderwijs. op zaterdag kunnen de kinde-
ren hulp krijgen bij het maken van hun 
huiswerk.

Ayla Kondu, moeder van Furkan (groep 4)
‘Als ik mijn zoon naar school heb gebracht, blijf ik meestal de hele 
ochtend in de ouderkamer.’ 

EEn bETErE baSiS
op ababil en el furkan krijgen de kinderen 
een betere basis. dat zit ‘m in de sfeer en 
de hoge kwaliteit van het onderwijs, maar 
vooral in de islamitische grondslag. 

de koran en de sunnah vormen ons 
uitgangspunt. daarop is onze pedago-
gische aanpak gebaseerd. op de scholen 
heerst rust en er is orde. kinderen leren om 
elkaar en ouderen te respecteren. er wordt 
gescheiden gegymd en gezwommen. 
de scholen hebben een gebedsruimte 
waar ouders en leerlingen gebruik van 
kunnen maken. en natuurlijk vieren wij 
de islamitische feestdagen. 

de situatie op ababil en el furkan sluit dus 
aan bij de thuissituatie van moslim-kinderen. 
door ze naar een islamitische basisschool 
te laten gaan, krijgen ze alle kans om hun 
eigen identiteit te ontwikkelen. 

Asuman Koçak, moeder van Hanife (groep 2)
‘Hanife wil later juffrouw worden, ik denk omdat ze haar juf zo 
leuk vindt.’


