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1   Voorwoord  
Met veel genoegen bieden wij u onze schoolgids aan. Een veelzijdige vraagbaak voor ouders* die al 
kinderen op De Kameleon hebben en voor ouders die een basisschool willen kiezen.  
 
Al lezend zult u veel mooie facetten van De Kameleon ontdekken. Waar wij voor staan en gaan, wat we 
willen bereiken en hoe we dat aanpakken. Waar het gaat om goed onderwijs en begeleiding hebben wij 
veel te bieden.  
 
Binnen De Kameleon zijn basisschool, peuterspeelzaal geïntegreerd tot één sterk geheel. Wij zijn een 
Kindcentrum waar we trots op zijn. Onze visie en hechte samenwerking met Kanteel waarborgen de zo 
belangrijke doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Samen met kinderen en ouders werken wij aan 
onze schoolgemeenschap, waar het prettig werken en spelen is. Samen maken wij de school.  
 
In ons gebouw is ook BSO De Graaf van Kanteel Kinderopvang gehuisvest. Het gaat om naschoolse 
opvang. 
 
In deze schoolgids verantwoorden we ons naar de ouders. Daarnaast is wettelijk een schoolplan vereist, 
waarin we ons verantwoorden naar de landelijke overheid. Deze schoolgids is gebaseerd op het huidige 
schoolplan voor de periode 2019-2023 
 
Naast deze schoolgids presenteren wij jaarlijks een schoolkalender met specifieke informatie voor het 
betreffende schooljaar. Ook onze website en schoolapp - met nieuwsbrieven, maandkalenders, nieuws 
uit de groepen en nog veel meer - geeft u een breed en actueel beeld van het reilen en zeilen op De 
Kameleon.  
 
Bent u op zoek naar een basisschool, peuterspeelzaal, of BSO en bent u benieuwd of De Kameleon bij 
uw kind zal passen? Bel of mail ons voor een gesprek en een rondleiding. Graag vertellen wij u dan meer. 
U bent van harte welkom! 
 
Marieke van Roozendaal,    
Directeur  
 

 
 
* Waar in het vervolg 'ouder(s)' staat bedoelen we ook de verzorger(s). 
 



 6 

2  Schoolgegevens 

2.1  Algemene informatie 

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste gegevens over de school. 
Naam  : basisschool De Kameleon 
Richting  : katholiek 
Adres  : Graafseweg 52, 5213 AL, ‘s-Hertogenbosch 
Telefoon : 073-8519930 
Directeur : mevr. Marieke van Roozendaal 
E-mail  :  directie@dekameleon.nl 
Website  : www.kbsdekameleon.nl 
Bestuur   : Signum        
 
Indien u (actuele) informatie over de school wilt, dan kunt u onze website bezoeken. Indien u contact 
wenst op te nemen via de mail dan kan dat via bovenstaand email adres. 

 

2.2  De locaties 

De Kameleon is een basisschool die uit twee hoofdvestigingen bestaat: 

 Hoofdvestiging KBS de Kameleon 

 Hoofdvestiging KC de Kameleon 
 
Als we het in deze schoolgids hebben over De Kameleon, bedoelen we KBS de Kameleon,  locatie 
Graafseweg. Wij zijn gevestigd in Brede Bossche School (BBS) De Graaf. 

 

2.3  Brede Bossche School 

De Kameleon is onderdeel van de Brede Bossche School (BBS) De Graaf. De Brede Bossche School is 

een samenwerkingsverband, waarbinnen onderwijs-, zorg- en welzijnsvoor-zieningen integraal 

samenwerken aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op school, 

in het gezin en in hun vrije tijd. Een brede school is van en voor de wijk en levert daarmee een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken. De strategische doelen van de BBS 

richten zich op: educatie, welzijn, talentontwikkeling en zorg.  

 

Naast ons Kindcentrum (Basisschool en Kinderopvang) zijn de volgende partners aanwezig in de BBS: 

 KlupUp (aanbod naschoolse activiteiten vanuit de gemeente) 

 Buurtteam (Farent)  

 Wijkteam 

 Weekendschool 

 Bibliotheek 

 GGD 

 ’S-SPORT 

 
De Kameleon wil het aanbod van de BBS samen met partners verder ontwikkelen, omdat het aanbod 
van de BBS kan bijdragen aan de realisatie van onze eigen doelstellingen. Als Kindcentrum besteden we 
veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen en het optimaliseren van leeropbrengsten. 
Voor de leerlingen is echter een brede ontwikkeling ook op creatief, (ICT) technisch en sportief gebied 
gewenst. Het is een uitdaging om optimaal samen te werken binnen de BBS. De afstemming van de 
naschoolse activiteiten op het onderwijsaanbod is hierbij een aandachtspunt. Evenals het ontwikkelen 
van een gezamenlijke visie op het pedagogische klimaat binnen de BBS. Samen werken we aan een goed 
onderwijsaanbod en een uitdagend naschools activiteiten-aanbod (KlupUp) om te zorgen dat de 
kinderen de ontwikkelingskansen krijgen die ze verdienen. Doordat de BBS een buurtfunctie heeft 
komen er veel mensen binnen, voor informatie, activiteiten, sport en educatie. Een betrokken en 
levendige buurt is goed voor kinderen. Als school doen wij daarmee ons voordeel omdat het ons helpt 
ouders te betrekken bij onderwijs en opvang van kinderen. 
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2.4  Schooltijden 
Op De Kameleon gebruiken we het vier gelijke dagen model met een verkorte woensdag. In de praktijk 
betekent dit vier gelijke dagen van 8.30 – 14.15 uur en een woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen alle kinderen op school.  

 

2.5  Schooluren  

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de schooluren per dag. U vindt daarin de exacte tijden 
terug. Elk jaar plannen wij een aantal studiedagen in. Dit is mogelijk, omdat wij na aftrek van de vakanties 
en verplichte studiedagen nog voldoende marge-uren overhouden. Deze studiedagen worden altijd 
benut voor het verbeteren van ons onderwijs, zodat uw kind kwalitatief goed en professioneel onderwijs 
geniet op onze school. Op de studiedagen is er geen opvang voor uw kind. Op deze dagen dient u zelf 
voor opvang te zorgen. Bij calamiteiten zorgen we wel voor opvang indien we de kinderen vrij geven. In 
onderstaande schema’s ziet u de schooluren en de verdeling hiervan over de vakken. 

 
 Groep 1 t/m 8 Lesuren 

Maandag 8.30 - 14.15 5.15 uur 
dinsdag 8.30 - 14.15 5.15 uur 
woensdag 8.30 - 12.30 4.00 uur 
donderdag 8.30 - 14.15 5.15 uur 
vrijdag 8.30 - 14.15            5.15uur 
                  25 uur 
Op de lange dagen geldt 
een half uur pauze 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  Situering en schoolgrootte 
KBS de Kameleon is gelegen in de wijk Graafse Poort. De samenstelling in de wijk is een mix van 
afkomsten. De wijk kan gekenmerkt worden als een zogenaamde ‘krachtwijk‘. De Kameleon is rijk aan 
culturen. Een groot deel van onze leerlingen woont in de Graafsewijk. Ongeveer 25 % van onze leerlingen 
is afkomstig uit andere delen van de stad. De diversiteit aan achtergronden van onze leerlingen levert 
een rijke speel-leeromgeving op.   
 
De Kameleon maakt duidelijke keuzes in haar onderwijsaanbod om al haar leerlingen een evenwichtige 
leerontwikkeling aan te bieden: 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling: 
 

 Sociaal emotionele vaardigheden ontwikkelen: met behulp van de lesmethode De Vreedzame 
School stimuleren wij de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden. 
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 Gezonde omgeving: schoolgruiten, samenwerking GGD, metingen BMI + gezonde voeding, 
projecten sport en beweging. 

 Begeleid spel tijdens de middagpauze omdat goed en leuk samen spelen een vaardigheid is en 
bijdraagt aan een goede en rijke speel-leeromgeving. Deze activiteit zal worden begeleid door 
de vakdocent bewegingsonderwijs en stagiares van de opleiding daartoe. 

 Veilige omgeving: welbevinden als basis voor iedere leerling. 
 
Leerrijke omgeving: 

 Opbrengstgericht leren: maximaal leerrendement van 
iedere leerling staat centraal. Leerdoelen en leerresultaat 
staan vanaf het peuterarrangement tot en met groep 8 
centraal. Leerlijnen in ParnaSsys zijn hierin leidend voor de 
groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er o.a. 
gebruik gemaakt van het Cito leerling volgsysteem. 

 Peuterarrangement geïntegreerd in het basisonderwijs. 

 Van 2,5 tot 13 jaar bieden wij onze leerlingen een 
kwalitatieve doorgaande leerlijn aan. 

 VVE: doelgericht taalaanbod in een doorgaande lijn van 
peuters naar kleuters. 

 Ontwikkelingsgericht onderwijs en betekenisvol thematiseren 

 Schakelarrangement: extra aanbod voor groep 1-2 op woordenschat en Taal.  

 Nieuwkomersgroep: focus op het aanleren van de Nederlandse Taal voor niet-Nederlands 
sprekende leerlingen.  

 Woordenschat: door de gehele school wordt woordenschat aangeboden vanuit de didactiek 
Met woorden in de weer. 

 Leesbevordering: jaarplanning met leesbevorderende activiteiten . 

 Werken aan zelfverantwoordelijk gedrag/eigenaarschap van leerlingen en team 

 Activiteiten voor „doe“ kinderen, samen met „niet doe“ kinderen: Ondernemerschap 
stimuleren stimuleren door het opzetten van een cateringbedrijfje (gezonde voeding) in de 
groepen 7,8 m.b.v. Resto van harte 

 
 

 
Op 1 oktober 2019 telde onze school 177 leerlingen. De afgelopen jaren is het leerlingen-aantal stabiel 

gebleven rond de 170 leerlingen. Een uitzondering hierop was het  schooljaar 2017-2018 met name 

vanwege de start van een tweede nieuwkomersgroep. Nu de school net als afgelopen schooljaar ook in 

schooljaar 2020-2021 weer met één nieuwkomersgroep start, zal het leerlingenaantal naar 

verwachting rond de 165 leerlingen uitkomen op 1 oktober 2020. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Artikel/picture1.96e945.png&imgrefurl=https://www.inretail.nl/kennis-en-inspiratie/de-wereld-draait-door-diversiteit/&docid=iA0aO0Jw7yM-ZM&tbnid=c6fKx0ibgq5yVM:&w=600&h=375&bih=770&biw=1314&ved=0ahUKEwjhrdjasbTNAhWoL8AKHd-VDFIQMwhgKCMwIw&iact=mrc&uact=8
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2.7  Groepsindeling 

De school is verdeeld in de onder-, midden- en bovenbouw. Binnen de bouwen werken de 9 groepen 
regelmatig samen, bijvoorbeeld vanuit betekenisvol thematiseren.  
In de school werken we, indien nodig, groep doorbrekend op instructieniveau. 

 
We streven naar zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten voor de groepen en niet meer dan twee 
leerkrachten voor de groep. Ten tijde van ziekte van personeel is dit veelal niet haalbaar, wij vragen 
hiervoor uw begrip. Op onze site kunt u zien welke leerkrachten voor welke groepen staan. 

 

2.8  Het Bestuur 

Het bevoegd gezag: Stichting SIGNUM ‘s-Hertogenbosch  
Signum is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag. Op 24 basisscholen/kindcentra 
in ’s-Hertogenbosch en 2 scholen in Zaltbommel wordt les gegeven aan ruim 6600 leerlingen. Dagelijks 
zijn daarvoor circa 725 personeelsleden actief. Het College van Bestuur bestaat uit Jan Heijmans 
(voorzitter) en Arlène Denissen (lid).  Voor uitgebreide informatie: zie onze website 
www.signumonderwijs.nl.  
 
Het bestuurskantoor van Signum is gevestigd op landgoed Coudewater te Rosmalen.  
Postadres: Postbus 104, 5240 AC Rosmalen  
Tel.: 073 – 8507850  
E-mail: info@signumonderwijs.nl  
 
De scholen van Signum  
’t Boschveld, Campus aan De Lanen, De Duizendpoot, De Fonkelsteen, De Haren, De Kameleon, Den 
Krommen Hoek, De Kruisboelijn, De Kwartiermaker, De Masten, De Matrix, Oberon, Het Palet ’t 
Schrijverke, ’t Sparrenbos, SBO Sprankel, Het Stadshart, SBO Toermalijn, De Troubadour, ’t Ven, 
Westerbreedte, ’t Wikveld, Wittering.nl, Het IJzeren Kind, Zuiderster 

 

2.9  Samenwerking met externen 

De school vindt het belangrijk om samen te werken met externen om te zorgen dat de kinderen zich zo 
goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Vanzelfsprekend werken wij samen met de andere scholen die bij 
Signum horen. Daarnaast werken we samen met o.a. de GGD, de leerplicht van gemeente ’s-
Hertogenbosch, de instellingen voor jeugdzorg, het buurtteam, de inspectie van het onderwijs, de 
jeugdtandverzorging en Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij. In de bijlage zijn de 
adressen van deze instanties terug te vinden. 
 

3  Identiteit en uitgangspunten 

3.1  Katholieke grondslag 

De Kameleon valt onder stichting Signum die een katholieke grondslag heeft. Scholen die tot Signum 

behoren, laten zich leiden door  de volgende uitgangspunten: 

 Ieder kind is in principe welkom, ongeacht ras, godsdienst of levensbeschouwing, waarbij de 
katholieke identiteit gerespecteerd dient te worden. 

 In het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. 

 De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect voor elkaar en openheid. 

 De school biedt een fysiek en sociaal veilige omgeving. 

 
Elke Signum-school geeft op haar eigen wijze invulling aan deze uitgangspunten en de wettelijke 
doelstellingen. Hoe het onderwijs op een bepaalde Signum-school er uitziet wordt grotendeels bepaald 

http://www.signumonderwijs.nl/
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door de directie, het team en de ouders (MR) van de betreffende school. In deze schoolgids leest u hoe 
wij onze invulling aan de uitgangspunten hebben gegeven.  
 
Belangrijk is dat wij een veilige leeromgeving bieden binnen een school waar ieder kind in principe 
welkom is. We bieden daarbij passend onderwijs en gaan op een respectvolle wijze om met elkaar. 
Openheid en transparantie in communicatie vinden wij belangrijk richting alle betrokkenen: ouders, 
leerlingen en personeel. 
 

3.2  Missie 

Samen leren, zelf kunnen! 
 

3.3  Visie 

Binnen KC Kameleon De Graaf dragen professionals, ouders en kinderen samen de 

verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan de brede persoonlijkheidsontwikkeling en het geluk van de 

kinderen. Kinderen zijn de toekomst. 

Wij zijn relevant voor ouders, onderwijs en partners in wijken en buurten. 

De visie krijgt vorm en inhoud middels de vijf ankerwaarden: 
 

CREATIEF  

Talenten kennen en benutten 

Creatief denken en doen inspireert en brengt ook onze medewerkers van idee naar idee. Op onze 

school helpen wij kinderen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. 

SAMENWERKEN 

Leren van en met elkaar 

Samen spelen, leren en werken wij ten behoeve van een gezonde sociale ontwikkeling. Respectvol, 

behulpzaam, rekening houden met, zijn de essentiële kernwaarden. De kracht van het collectief. 

COMMUNICEREN   

Positief communiceren 

Aan de basis van ons kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin wij professionals en ouders als partners 

zien, staan goede communicatie en vertrouwen centraal. Samen dragen wij zorg voor de kinderen. 

COMMITMENT  

Betrokkenheid 

Onze professionals tonen zichtbaar plezier, toewijding en een betrokken houding ten aanzien van 

kinderen, ouders, externen en collega's. We werken vanuit vertrouwen dat wederzijds dient te zijn. 

Commitment is een continu proces, waaraan voortdurend gewerkt moet worden. Zo worden 

resultaten op een hoger plan gebracht. 

ZORG  

Zorgen voor elkaar 
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Een goede leeromgeving is adaptief waar alle kinderen de kans geboden wordt zich evenwichtig en 

breed te ontwikkelen vanuit interesses en talenten. Wij dragen zorg voor elkaar vanuit respect voor 

een ieders eigenheid. We zijn betrokken bij de brede samenleving. 

Als medewerkers van Signum Onderwijs laten wij ons in ons dagelijks werk inspireren door onze 

gezamenlijke visie/ missie en kernwaarden. 

De bijbehorende instrumentele waarden zijn: vertrouwen, verbinden en ondernemen. Deze waarden 

worden door alle Signum scholen (uit)gedragen en zijn helpend om onze kernwaarden te realiseren. 

 

3.4  Onderwijskundige uitgangspunten 
De Kameleon schept een onderwijsleersituatie met ruimte voor kinderen, waardoor het mogelijk is een 
continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de ontwikkeling. 
Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociale, emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. 
Op De Kameleon leveren we samen met de ouders een bijdrage aan het kunnen functioneren van elk 
kind op eigen niveau. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in 
ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. De Kameleon biedt haar onderwijs aan vanuit de 
principes van breinvriendelijk onderwijs (zie hoofdstuk 5).  
 
De Kameleon hanteert een aantal onderwijskundige uitgangspunten: 

 Ieder kind verwerft via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, kennis en 
vaardigheden die voor hem of haar nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend 
mens te worden in de samenleving.  

 We werken aan autonome ruimte en eigenaarschap in toenemende mate vanuit 
doelengesprekken 

 Ieder kind verlaat aan het eind van groep 8 de school op het voor hem of haar maximaal 
haalbare niveau.  

 Ieder kind ontvangt onderwijs op maat, daarbij is zelfstandig werken een belangrijk principe. 
Ieder klaslokaal is op dit principe ingericht. In de kleutergroep wordt er gewerkt met een 
planbord. 

 Het betekenisvol thematiseren wordt geïmplementeerd in de school. De onderbouw is 
Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) gestart in schooljaar 2017-2018. De midden-en 
bovenbouw sluiten daarbij aan voor de wereld oriënterende vakken, actief burgerschap en 
sociale integratie. We werken met betekenisvolle activiteiten, waarbij we de buitenwereld 
naar binnen halen. In schooljaar 2020-2021 zullen we voor de groepen 4 t/m 8 besluiten met 
welke methodiek we gaan werken. 

 
In hoofdstuk 5 gaan wij hier wat uitgebreider op in. Daar vindt u informatie over onze vorm en inhoud 
van het onderwijs op school. Tevens verwijzen wij naar ons schoolplan. Deze wordt opgesteld voor een 
periode van vier jaar en jaarlijks bijgesteld. In ons schoolplan verantwoorden wij ons naar de inspectie 
en Het Bestuur aangaande ons onderwijs en alle andere belangrijke zaken die de school betreffen. 
Desgewenst kunt u ons schoolplan inkijken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur. 
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Pedagogisch klimaat: 
Er is ruim aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van onze kinderen. In dit veilige 
pedagogische klimaat ontwikkelen kinderen zich op hun eigen tempo, is er aandacht voor zelfstandig 
werken en zorgverbreding. Op deze manier krijgen kinderen ruimte om de leerdoelen te behalen. We 
houden rekening met de verschillen in ontwikkeling van kinderen en zetten eenmaal opgestarte 
zorgverbreding planmatig voort. In het verlengde hiervan is de school een Vreedzame School. Hiermee 
wil de school o.a. het pedagogische klimaat verder positief beïnvloeden. 

4 De organisatie van de school 
Wij zijn een school voor kinderen van 2.5 t/m 13 jaar. We zijn een samenwerking aangegaan met Kanteel 
en vormen samen kindcentrum De Kameleon. We werken intensief samen en stellen binnen de komende 
vier jaren een gezamenlijk kindcentrumplan op.  
 
In groep 1/2 zijn kinderen bezig met spelend leren door middel van wereld oriënterende activiteiten en 
ontwikkelings- en verwerkingsmaterialen vanuit het OGO-concept. De midden-en bovenbouw sluiten 
daarbij aan voor de wereld oriënterende vakken, actief burgerschap en sociale integratie. We werken 
met betekenisvolle activiteiten, waarbij we de buitenwereld naar binnen halen. Vanaf groep 3 wordt er 
voor de vakken rekenen, lezen, spelling en taal steeds meer in aparte vakken gewerkt en komt de leerstof 
steeds centraler te staan. Het grootste deel van het onderwijs vindt plaats in vaste groepen hoewel er in 
de midden- en bovenbouw van de school indien nodig groep doorbrekend werken. Het komt dus voor 
dat kinderen in een andere groep dan hun jaargroep lessen volgen of instructie krijgen, omdat dit beter 
bij hun niveau past. Naast het groep doorbrekend werken worden onderwijsassistenten ingezet om met 
kleine groepen leerlingen verdiepend of verrijkend te werken. 
 

4.1  Samenstelling van het team 

Onze school kent een enthousiast team van mensen, die met veel inzet werken aan de realisering van 
de doelstellingen van de school. Het aantal leerkrachten hangt af van het aantal leerlingen dat de 
school telt op 1 oktober van het voorgaande schooljaar. Binnen het team onderscheiden we de 
volgende functies en functiegroepen:    
 
Directeur:                   
De eindverantwoordelijke persoon voor onderwijskundige inhoud, personeel en financiën.  

 
Het Managementteam:  
De dagelijkse leiding op onze school is in handen van de directeur. Binnen de stichting geldt een vast 
omschreven takenpakket dat is vastgelegd in een directiestatuut. De directeur wordt hierbij 
ondersteund door de IB-er. Het MT wordt, als het gaat om kindcentrum ontwikkeling, aangevuld met 
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de jonge kind coördinator/ de locatiemanager Kinderopvang. Met elkaar vormen zij het totale 
managementteam. 
 
Leerteam Onderwijs & Ontwikkeling:  
Dit leerteam houdt zich op inhoud bezig met schoolontwikkeling. Deelnemers maken samen 
beleidsvoorstellen. Zij vormen de verbinding tussen hun bouw, hun leerteam en het 
managementteam. Naast de directeur, de intern begeleider zijn de twee procesbegeleiders uit een 
leerteam, tevens bouwvertegenwoordigers, lid van dit team 
  
Intern begeleider:  
Zorgt voor de leerling- en leerkrachtbegeleiding/coaching in de school. 
 
Groepsleerkracht:      
Deze is verantwoordelijk voor het geven van de lessen in overeenstemming met de gestelde doelen 
voor het betreffende leerjaar. Deze taak omvat tevens het overzichtelijk bijhouden van de vorderingen 
van de kinderen, het onderhouden van contacten met ouders en het bespreken van de resultaten met 
hen, het bijhouden van afwezigheid van kinderen, het verzorgen van een optimaal en veilig klimaat in 
de groep, de zorg voor het materiaal en het bijwonen van vergaderingen. Vervolgens zijn er nog 
algemene schooltaken, die onder de groepsleerkrachten worden verdeeld. De leerkracht is tevens lid 
van een leerteam ten behoeve van de eigen- en de schoolontwikkeling. 
 
Onderwijsassistent:   
Ondersteunt de leerkracht in de lessen. 
De onderwijsassistent is tevens lid van een leerteam ten behoeve van de eigen- en de 
schoolontwikkeling. 
 
Leraarondersteuner: 
Ondersteunt de leerkracht in de lessen en verzorgt zelf lessen. 
De leraarondersteuner is tevens lid van een leerteam ten behoeve van de eigen- en de 
schoolontwikkeling. 
 
 
Peuterleidster:  Verzorgen het onderwijs bij de peuterarrangementen. 
 
Administratrice:  Verzorgt de leerling- en financiële administratie van de school. Zij bemant de 

telefoon en ontvangt ouders en gasten.  
 
Daarnaast worden op school en bij de opvangorganisatie verschillende vrijwilligers ingezet. Ook koopt 
de school regelmatig diensten in van externe organisaties. Verder kunnen functies in de toekomst 
veranderen als gevolg van verdere integratie. 
 

4.2  Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang 
Op onze locatie bieden wij voorzieningen voor kinderen van 2,5 tot en met 13 jaar, waarbij het peuter 
arrangement en de basisschool steeds meer geïntegreerd zijn. We werken hierbij samen met Kanteel. 
We zijn er bijzonder trots op dat we dit hebben kunnen realiseren. De doelstelling is het zorgen voor een 
doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De peuterspeelzaal en de basisschool hebben een 
gezamenlijke visie op het aanbod van taal, spel en andere ontwikkelingsactiviteiten en sluiten aan op de 
mogelijkheden en behoeften van elk kind. De natuurlijke verbinding tussen peuterspeelzaal en 
basisschool wordt zo voor peuters en kleuters vergroot. Speerpunt in het totale aanbod is steeds de 
mondelinge taal en spelontwikkeling. De aansturing van het inhoudelijke aanbod en de speciale zorg 
voor peuters en kleuters vallen onder verantwoording van de jonge kind coördinator, de VVE coördinator 
en de intern begeleider van de basisschool. 
De BSO valt onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager van Kanteel Kinderopvang. 
 

4.3  Nieuwkomers 

Aan onze school is een nieuwkomersgroep verbonden. In een nieuwkomersgroep worden kinderen 

intensief begeleid bij het leren van de Nederlandse taal. Naast de mondelinge taal  krijgt ook het leren 
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lezen en schrijven veel aandacht. Ook het rekenonderwijs wordt op maat aangeboden, denk 

bijvoorbeeld aan het al goed kunnen begrijpen van talige instructie. In de nieuwkomersgroep 

begeleiden we kinderen tussen de 6 en de 12 jaar die minder dan 6 maanden in Nederland wonen en 

minder dan 6 maanden aaneengesloten op een basisschool hebben gezeten. Kinderen zitten meestal 

een jaar in de nieuw-komersgroep. Daarna worden zij aangemeld bij een school nabij hun woonadres. 

Waar mogelijk vindt er integratie plaats met de andere groepen, denk aan bewegingsonderwijs maar 

ook groep doorbrekend rekenonderwijs. 

 
Daarnaast werken we met een schakelarrangement. Hierin wordt een extra aanbod verzorgd op gebied 
van Taal en woordenschat voor de groepen 1 en 2. 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwaSA7rbNAhVGXBQKHYLdCRoQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_31900678_multiraciale-handen-maken-een-cirkel-samen-rond-de-wereld-de-earth-wereldbol-op-blauwe-hemel-achterg.html&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNFum6lu6-_NJmJrZoXD9posL9gr4Q&ust=1466520821361713
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5 Vorm en inhoud van het onderwijs 
 

5.1  De vormen 
Wij stellen verschillende vormen centraal binnen ons onderwijs. Het onderwijs op De Kameleon wordt 
gegeven vanuit de principes van het breinvriendelijk leren. Hieronder wordt dit nader uitgewerkt en gaan 
we in op andere belangrijke aspecten binnen ons onderwijs. 
 

5.1.1 Breinvriendelijk leren 

De Kameleon biedt haar onderwijs aan vanuit de principes van breinvriendelijk onderwijs (zie figuur 1). 
Door wetenschappelijk onderzoek is steeds meer bekend over de structuur en werking van onze hersens 
en ons cognitief functioneren. Deze kennis wordt gebruikt bij het bedenken van nieuwe 
hersenvriendelijke onderwijsmethoden. Bij hersenvriendelijk leren - of breinvriendelijk leren - wordt het 
educatieve aanbod afgestemd op de manier waarop onze hersens werken. De aandacht verplaatst zich 
naar leerlinggericht onderwijs, waarbij de kwaliteit van het leren niet alleen door de leerstof wordt 
bepaald, maar ook door de informatieverwerking van het kind. We kijken naar de ontwikkeling van het 
kind en naar de wijze waarop het kind informatie verwerkt. 
 
 
 
Figuur 1: Breinvriendelijk onderwijs 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5.1.2  Het IGDI-model 

De school werkt met het IGDI-model. Dit staat voor Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie (zie 
figuur 2). Dit model kenmerkt zich door variatie in instructie en in oefening:  
Auditieve instructie wordt verrijkt door de inzet van het smartbord met o.a. filmpjes, illustraties, mind 
maps. 
(Begeleide) inoefening wordt gevarieerd door schriftelijke verwerking af te wisselen met liedjes, 
computerwerk, structureel coöperatief werken. 
Daar waar het praktisch te realiseren is leren leerlingen in alle vakken door te ervaren, te handelen.  
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In de groepen 3 t/m 8 worden alle lessen gestart met het ophalen van voorkennis volgens de principes 
van IGDI. De lessen hebben een vaste opbouw en in de meeste gevallen wordt de klas verdeeld in 3 
niveaugroepen (zie figuur 3). Door daarnaast gebruik te maken van verschillende instructie- en 
werkvormen houden de leerkrachten rekening met de behoeften van de groep en het individuele kind.  
 
 
Figuur 2: Het IGDI model 
In de groepen 3 t/m 8 wordt alle lessen gestart met het ophalen van voorkennis volgens de principes 
van IGDI. De lessen hebben een vaste opbouw en in de meeste gevallen wordt de klas verdeeld in 3 

niveaugroepen (zie figuur 3). Door daarnaast gebruik te maken van verschillende instructie- en 
werkvormen houden de leerkrachten rekening met de behoeften van de groep en het individuele kind.  
 
 

 
 
 

Figuur 3: Effectieve instructie 
In de groepen of het leerplein is een aparte instructietafel aanwezig. Aan deze tafel geeft de leerkracht 
uitleg aan kleine groepjes of individuele kinderen. Terwijl de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, 
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begeleidt de leerkracht een kind of het groepje dat extra ondersteuning nodig heeft. De andere kinderen 
weten dat zij de leerkracht op dat moment niet mogen storen. 
Door bevordering van zelfstandigheid, extra leerstof, meer tijd, extra individuele uitleg, herhaling en 
verdieping wordt tegemoet gekomen aan de individuele behoeften van het kind. Het zal duidelijk zijn 
dat we op deze manier ook aandacht schenken aan de kinderen die ‘meer aankunnen’ (zie figuur 4). Het 
ontdekkend leren, het samenwerken en de digitale leeromgeving (digibord, tablets en computers) 
vervullen een steeds belangrijkere rol in school.  
 
Figuur 4: Differentiatie 

5.1.3  Zelfstandig werken en zelfstandig leren 

Behalve het lesgeven in deze vakken wordt dagelijks aandacht besteed aan ‘zelfstandig werken’. Door 
middel van dagtaken werken kinderen individueel of samen aan opdrachten. De kinderen leren hierdoor 
prioriteiten te stellen, te plannen, overleg te plegen en strategieën te ontwikkelen. Dit wordt in de loop 
der jaren opgebouwd. De leerkracht kan tijdens het zelfstandig werken hulp bieden aan de kinderen die 
extra zorg nodig hebben. Daarnaast observeert de leerkracht en kijkt hoe kinderen leren. 

 

5.1.4 Inzet multimedia 

De school vindt het belangrijk om de leerlingen om te leren gaan met multimedia. Elk jaar kijken we hoe 
we dit het beste vorm kunnen geven. Onze school maakt daartoe gebruik van Kennisnet om zo onze 
doelen te realiseren. Daarnaast geldt voor ons het volgende: 
 

 Kinderen verzamelen informatie, ze gebruiken de PC voor het maken van 
verwerkingsopdrachten en herhaling- of remediërende taken.  

 ICT maakt het eenvoudiger en overzichtelijker om leerlingen te volgen, resultaten van kinderen 
systematisch te registreren en kinderen zelfstandig en individueel te laten werken. 

 We stroomlijnen het vak ICT met de andere vakken, bijvoorbeeld in de weektaak. 

 We leren kinderen basiskennis van en vaardigheden in het gebruik van ICT bij de verwerking 
van leerstof van andere vakken. Voorbeelden van basiskennis op dit moment zijn: 
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tekstverwerken, PowerPoint, zoekprogramma’s en internet. Op school maken de kinderen 
geen gebruik van e-mail, dan wel van andere chatprogramma’s. 

 We bieden een doorgaande lijn mediawijsheid van groep 1 t/m 8. 
 
De computer en internet op school bevatten alleen gecontroleerde en gefilterde sites.  
 

5.1.5   Spelend leren 

De leerlingen van groep 1/2 zitten bij elkaar in één groep. Deze heterogene samenstelling is een bewuste 
keuze vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Er is veel aandacht voor regelmaat 
en omgaan met elkaar. Kinderen leren van elkaar, leren rekening houden met elkaar en kunnen elkaar 
helpen. In de groepen 1/2 worden alle activiteiten aangeboden vanuit betekenisvolle OGO-thema’s of 
projecten in samenwerking met de peuterspeelzaal. 
 
 
Spel vormt een belangrijk uitgangspunt bij het leren in de kleutergroepen. Spelenderwijs maakt het kind 
zich een heleboel zaken eigen. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is en dat 
betekenisvolle activiteiten worden aangeboden ter ondersteuning van de ontwikkeling van de kleuters. 
Soms mag het kind zelf materialen kiezen, een andere keer krijgt het een opdracht. We stellen met de 
kinderen binnen thema’s veel onderwerpen aan de orde, zodat ze veel waarden/begrippen kunnen 
opnemen. Dit is belangrijk voor zowel actieve als passieve taalverwerving en als voorbereiding voor het 
latere lees-, schrijf-, taal- en rekenonderwijs. Verder wordt veel aandacht besteed aan: 
 

 taal- en rekenactiviteiten; 

 activiteiten ter bevordering van de ruimtelijke oriëntatie; 

 werken met ontwikkelingsmateriaal; 

 bewegingsactiviteiten; 

 expressieactiviteiten; 

 muziek – zang – dans – spel; 

 sociaal-emotionele vorming. 
 

We trachten de kinderen in hun totale ontwikkeling zoveel mogelijk aan te bieden en te prikkelen. 

Beginnende geletterdheid is hier een voorbeeld van. Letters en woordjes worden (het lijkt haast 

onbewust) aangeboden. Geven kinderen aan ‘ergens aan toe te zijn’, dan zullen wij ze in hun 

ontwikkeling stimuleren en uitdaging bieden. Voor het onderwijs aan het jonge kind maken wij gebruik 

van ontwikkelings- en basisgerichte methodieken. Daarnaast volgen wij de schooltv-programma’s en 

maken ook gebruik van het begeleidend materiaal. Ook het zelfstandig werken krijgt in de 

kleutergroepen volop aandacht. Hier wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling binnen onze 

school. 

5.1.6 De vakken 

In de ochtenden wordt vooral gewerkt aan de kernvakken. We gebruiken methoden voor Taal, Lezen en 
Rekenen. Daarbij hanteren we verschillende werkvormen. De vormen die wij onder andere hanteren 
zijn: kringgesprek, groepsinstructie, geleid en begeleid werken, individueel werken en in groepjes 
werken. Deze worden ook gebruikt bij de zaakvakken. De methodes die wij gebruiken voor ons lesaanbod 
zijn opgenomen in onderstaand schema. 
 

Vakgebied Methode 

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling Bewegingsonderwijs en ontwikkelings-materiaal 
Nederlandse Taal & Lezen Taal Actief, Veilig Leren Lezen (Kim versie), 

Estafette nieuw, Nieuwsbegrip 
Rekenen en Wiskunde Wereld in getallen 
Schrijven Pennenstreken 
Engelse Taal The Team 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde, 
Biologie 

De blauwe planeet, Natuurlijk, Denk, door en 
doe, Speurtocht. OGO- thema’s 
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Maatschappelijke verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting 

Speurtocht, De Vreedzame School, De blauwe 
planeet 

Expressie-activiteiten Moet je doen! 
Bevordering sociale redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer 

Wijzer door het verkeer, fietsexamen, ANWB, 
De Vreedzame School 

Bevordering van gezond gedrag  
Schoolveiligheid/welbevinden van de 
leerlingen 

De Vreedzame School 

Bevordering actief Burgerschap en sociale 
integratie 

Geïntegreerd in vakken WO, OGO-Thema’s, 
meedoen acties/ goede doelen, De Vreedzame 
School, opzetten van een onderneming/gezond 
koken met sociaal- maatschappelijke partnes 

ICT en Techniek Nationaal Media Paspoort 
 

 5.1.7 Lezen 

Het leesonderwijs start aan het begin van groep 3. Sommige kinderen die in groep 3 komen kunnen al 
een beetje lezen. Zij hebben het ‘spontaan’ geleerd. In groep 2 mogen kinderen daar ook mee bezig zijn. 
De leesmethode die wij in groep 3 hanteren is zo flexibel dat de leerkrachten daar kunnen inspelen op 
kinderen, die al enige letterkennis hebben. In de eerste jaren lezen de kinderen nog veel hardop. 
Langzaam aan maakt dat hardop lezen plaats voor ‘stil’ lezen. Al vanaf het begin besteden we aandacht 
aan het begrijpen van de teksten. Dat krijgt steeds meer accent in de hogere leerjaren evenals het 
motiverend lezen.  
 
Ieder jaar maakt onze school een activiteitenplan voor leesbevordering en lees motivatie. Projecten als 
de Kinderboekenweek, De Nationale voorleeswedstrijd en De Nationale Voorleesdagen staan (naast vele 
andere kleine activiteiten) structureel op ons activiteitenplan. 
 

 
 

5.1.8 Schrijven  

Na voorbereidende motorische activiteiten in groep 1 en 2 starten we in groep 3 met voorbereidend 
schrijven. Daarbij gaat het vooral om een goede pengreep en het oefenen van schrijfpatronen. Hierna 
leren we eerst de losse schrijfletters om vervolgens tot een verbonden licht hellend handschrift te 
komen. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. In de hogere leerjaren geven we ook nog schrijf-
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onderwijs. Het accent ligt hier op tempo en toch verzorgd schrijven, het maken van een bladspiegel, 
blokletters, et cetera. Vanaf groep 5 gaan onze kinderen met een vulpen schrijven. 
 

5.1.9 Taal 

Eindeloze invuloefeningen en spelling, spelling en nog eens spelling. Zo herinnert u zich misschien nog 
het taalonderwijs van uw eigen lagere school. Maar…taal is meer dan spelling alleen. Wij leggen meer 
dan vroeger het accent op de hoofdvaardigheden spreken en luisteren, lezen en schrijven. Precies leren 
formuleren, je mening verwoorden, goed luisteren naar 
anderen, presenteren, dat alles komt ruimschoots aan de 
orde. Het schrijven van teksten krijgt veel aandacht, ook 
tijdens het werken met betekenisvolle thema‘s. Natuurlijk 
leren de kinderen bij ons ook ontleden (grammatica) en zo 
foutloos mogelijk schrijven (spelling). Taalonderwijs wordt 
steeds meer interactief en adaptief. Een goede 
taalbeheersing is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het onderwijs en speelt een 
belangrijke rol bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. De school is gericht bezig om het taal- 
en spellingaanbod te verbeteren. 

5.1.10 Rekenen 

Rijtjes maken, tafels leren, staartdelingen uitvoeren, uit je hoofd rekenen, rekenen met breuken, ook dat 
zie je allemaal nog steeds terug in het huidige rekenonderwijs. Maar... het gaat minder om de ‘trucjes’. 
Het zelf bedenken van oplossingen en daar samen over praten, het rekenen naar aanleiding van 
praktische problemen, het lezen en maken van tabellen en grafieken zijn zaken uit ons huidige 
rekenonderwijs die het rekenen niet gemakkelijker maken, maar wel aantrekkelijker voor de kinderen 
en vooral realistischer. 
 

 

5.1.11 Wereldoriëntatie  

In de groepen 1 en 2 worden deze vakken gegeven aan de hand van OGO-thema’s uit de 
belevingswereld van het kind vanuit spel. Bijvoorbeeld ‘circus’, ‘winkels’, ‘bouwwerken’, ‘ziekenhuis’ of 
‘kleine beestjes’. Vanaf groep 4 wordt hiervoor de methode als bronnenboek gebruikt bij de 
betekenisvolle thema’s. We nemen hierbij de vragen van kinderen serieus, waardoor elk thema 
gaandeweg vorm krijgt. Naast kennis leren we de kinderen vooral onderzoek vaardigheden. De lessen 
uit ´De Buitendienst´  worden als aanvulling ingezet.  

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiujNzg8LbNAhWBPBQKHa2lAzQQjRwIBw&url=http://www.wdz.nl/agenda/algemene-ouderavond-2/&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNHQ7OZAiP9-s-CplPsMsbjbJ_L63g&ust=1466521566429059
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5.1.12 Bewegingsonderwijs 

Door ons bewegingsonderwijs willen wij het volgende bereiken: het ontwikkelen van de spierkracht, de 
coördinatie in het lichaam, het stimuleren van de lichamelijke ontwikkeling, het spelenderwijs hebben 
van plezier, het sociaal omgaan met elkaar leren via spel. Dat alles willen we stimuleren door sport en 
spel. De school beschikt over een vakleerkracht. De volgende activiteiten komen aan bod:  
 

 Buitenspel op het schoolplein: de onderbouwgroepen hebben veel buitenspel, waarin veel 
aandacht is voor de ontwikkeling van behendigheid en motoriek. Tot in de bovenbouw 
gebruiken we deze vorm van spel en beweging.  

 Speellessen en gymlessen op school: de gymzaal van de school biedt voldoende gelegenheid 
om met de onderbouw en midden- en bovenbouw te spelen, te klimmen en andere eenvoudige 
bewegingslessen uit te voeren. In de gymzaal hebben we uitgebreide mogelijkheden tot 
sporten.  

 Sportdag: ieder jaar zoeken we een mogelijkheid om met de hele school een sportieve dag te 
beleven. Afhankelijk van het thema of van de tijd van het jaar kan zo’n sportdag een ander 
gezicht hebben.  

 Bodymap: 
Vanuit bewegen de motoriek observeren en koppelen aan reflexintegratie, dat is het inslijpen 
van fundamentele beweegpatronen t.b.v. de algehele ontwikkeling van het kind 
Bodymap, het afgelopen schooljaar heeft er een pilot gedraaid in de groepen 1,2 en 3. 
Het idee is om  Bodymap in groep 1,2,3 te implementeren en op te nemen in de 
ondersteuningscyclus, waar mogelijk willen we bodymap ook invoeren in de overige groepen of 
inzetten bij individuele leerlingen.   

 

5.1.13 Burgerschap 

We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich ervan bewust worden, dat zij onderdeel zijn van de 
Nederlandse samenleving. Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen hier goed op voorbereiden. 
Kinderen leren met andere mensen samen te leven om als evenwichtige, creatieve en 
verantwoordelijke mensen in de wereld te staan en hun verantwoordelijkheden op alle niveaus vorm 
te geven. In de samenleving ontmoeten onze kinderen mensen die anders zijn dan ze gewend zijn: 
anders geloven, anders leven, anders doen en spreken. We willen de kinderen leren wie ze zijn en 
bewust keuzes te leren maken. We willen ze vormen met gevoel voor zorg en verantwoordelijkheid 
voor mens, milieu en samenleving. Dit krijgt aandacht in de OGO-thema’s en wordt besproken indien 
daar aanleiding toe is binnen andere lessen zoals vanuit de Vreedzame School. Een speciaal punt 
hierbij is de aandacht voor het ontplooien van eigen initiatief van de kinderen. De samenleving wacht 
op creatieve oplossingen en mensen die lef hebben om voor te gaan op nieuwe wegen.  
Op onze school wordt door leerlingen van de bovenbouw tijdens de pauzes gemedieerd. We streven 
o.a. naar het vergroten van verantwoordelijkheid van kinderen voor de groep en de school. Mediatie is 
het meest tastbare resultaat hiervan. 
Bij mediatie bemiddelen leerlingen op school bij elkaars conflicten. Binnen de Vreedzame School 
worden leerlingen hiervoor opgeleid. 
Kinderen uit de groepen 7 en 8 mediëren. Deze kinderen hebben een training van zes middagen 
gevolgd. Er zijn zes mediatoren die om de week dienst hebben. 
Elke dag lopen er twee mediatoren op het schoolplein. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen bij een 
ruzie of een conflict. Ze zijn herkenbaar door speciale gele hesjes. Er hangt een foto van hen op het 
prikbord bij alle drie de ingangen, zodat ze voor iedereen herkenbaar zijn.  
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De meditaties vinden plaats in het BSO lokaal van de school. De mediatoren werken met een 
stappenplan. Na afloop wordt er een mediatieformulier over het, opgeloste, conflict ingevuld. 

 
Kinderraad 
De school heeft sinds schooljaar 2018-2019 een kinderraad, bestaand uit leerlingen van de groepen 6,7 
en 8. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen, die de groep vertegenwoordigen totdat de groep 
de school verlaat. De kinderraad denkt steeds meer mee over de school en over de school in de wijk. 
Meedenken en meedoen door leerlingen, zij verdienen een stem, zij wonen in de wijk en gaan er naar 
school. De komende jaren zullen we de kinderraad steeds meer een doelgerichte plek geven in de 
school/wijk. Er wordt naar hen geluisterd. 
 

 
 

5.1.14 Creatieve vakken 

Muzikale vorming (zingen, musiceren en genieten van muziek), dans en drama, tekenen en 
handvaardigheid zijn vanaf groep 1 opgenomen in ons weekprogramma. In de onderbouw is dit veelal 
gerelateerd aan de thema’s waarmee gewerkt wordt. Vanaf groep 3 komen deze vakken aan bod, 
waarbij van verschillende methodieken gebruik wordt gemaakt. Vaak via liedjes (met cd), instrumenten 
en indien mogelijk gecombineerd met uitstapjes buiten de deur. 
 

 

5.1.15 Sociaal emotionele vorming 

De sociaal emotionele vorming speelt een belangrijke rol binnen onze school. We willen de kinderen 
motiveren voor goed gedrag. Kinderen mogen leren om daarvoor te kiezen. Daarin willen wij hen 
steeds weer trainen. We leggen het accent op het volgende:  
 

 Voor goed gedrag kun je kiezen, dat weten de kinderen vaak niet. 

 Goed gedrag houdt ook in goede woorden gebruiken. 

 Goed gedrag heeft een goed gevoel tot gevolg. 
 
Er zijn kinderen die toch nog een andere benadering nodig hebben. Daar zijn geen algemene regels op 
te maken. Per geval wordt gekeken wat nodig is voor dat kind. Belangrijk daarbij is, dat het voor iedereen 
helder is dat het gaat om een speciale benadering geldig voor dat ene kind. 
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Kinderen waar we ons zorgen om maken voor wat betreft hun sociaal emotionele ontwikkeling krijgen 
extra aandacht. Indien nodig raden we sociale vaardigheid- weer baarheidstrainingen aan, waarbij de 
school u naar de juiste instanties kan doorverwijzen. 
 

5.1.16 Culturele vorming   

Samen met de overige basisscholen in de gemeente nemen wij deel aan projecten van het SKV. Deze 
projecten omvatten activiteiten rond drama, dans, film en muziek. Eenmaal per jaar bezoeken alle 
groepen voorstellingen en/of tentoonstellingen in of buiten  de school. Ter voorbereiding, verwerking of 
ondersteuning kunnen verschillende activiteiten in de groep worden uitgevoerd. Daarnaast bezoeken de 
groepen in het kader van thema’s verschillende maatschappelijk en culturele activiteiten. 

5.1.17 De Vreedzame School 

Bepaalde aspecten binnen bovengenoemde vakgebieden komen terug binnen ons concept van De 
Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 
voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Kameleon heeft bewust 
gekozen om dit concept in te voeren op school. Binnen De Vreedzame School streven we er naar om 
kinderen te leren: 
 

 Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. 

 Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen. 

 Constructief conflicten op te lossen. ( bijvoorbeeld door mediatie) 

 Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. 

 Open te staan voor verschillen tussen mensen. 
 

We willen onze kinderen niet alleen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een 
positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrags-regulerende 
werking van uitgaat.  
 

6  De resultaten van ons onderwijs 

6.1 Het bepalen van de resultaten 
De school maakt gebruik van het Cito LOVS en de Parnassys leerlijnen in de onderbouw van de school 
om de vorderingen van de leerlingen bij te houden. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op in gegaan. Samen 
met de behaalde resultaten bij de methode gebonden toetsen, het overzicht van de gegevens van onze 
leerlingenzorg en het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, zijn deze gegevens voor ons 
aanwijzingen of wij onze doelen hebben bereikt.  
 
In alle groepen worden methode gebonden toetsen afgenomen. Daarnaast nemen we Cito toetsen af en 
de eindtoets in groep 8.  
 

6.2 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs 

Elk jaar doen wij ons best om de kinderen op de juiste school te krijgen. We onderhouden daarom ook 
goede contacten met het Voortgezet Onderwijs. Voordat leerlingen uitstromen, vindt nog een goede 
overdracht plaats tussen de school en de leerkracht van groep 8. 
 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht: 
het is leidend voor de toelating in het Voortgezet Onderwijs. De score op de eindtoets is 
aanvullend en is voor de toelating een onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het 
Voortgezet Onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de Eindtoets. Bovendien 
mogen de scholen van het Voortgezet Onderwijs bij de toelating - naast de eindtoets - geen 
andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat entreetoets of 
andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/toelating-vo/schooladvies-leidend/
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/toelating-vo/schooladvies-leidend/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioloyC8bjNAhWjKMAKHQz-CUoQjRwIBw&url=http://www.bargerpaske.nl/School/Overgang-VO&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNFLAZK0hORqbnXSZLHviooPG9cRUw&ust=1466590322868991
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voor de toelating. De vervolgschool bepaalt uiteindelijk of uw kind wordt toegelaten op basis van het 
schooladvies. 
 
Het schooladvies wordt, zoals de naam al zegt, door de school opgesteld. Het is gebaseerd op de 
prestaties van het kind tijdens de schoolloopbaan. De school gaat bij het opstellen van het advies uit van 
rapporten, toetsen en testen. Tevens wordt gekeken naar inzet, motivatie en gedrag. Dit advies komt tot 

stand in overleg met de leerkrachten van de bovenbouw, de ib-er en de directeur. Om tijdig te adviseren 

en verwachtingen af te stemmen wordt er gewerkt met een preadvies.  
Dit houdt in dat leerlingen in groep 7 al een voorlopig advies krijgen, zodat men al weet wat men kan 
verwachten als ze in groep 8 zitten. Op onze school wordt gedurende het gehele schooljaar speciale zorg 
besteed aan de overstap naar het vervolgonderwijs en worden er doelengesprekken gevoerd met de 
leerlingen en hun ouders in de bovenbouw van de school om nog beter voorbereid naar het voortgezet 
te gaan. We stimuleren hiermee het eigenaarschap van de kinderen. Zij werken in periodes van 3 
maanden aan een leer- en gedragsdoel. 
 
Het stroomschema om te komen tot een passend schooladvies is als volgt: 
 
 

Wat  Wanneer Beschrijving proces 

Pre advies groep 7   
Groepsgewijs 
IQ onderzoek 
NIO 

november Kinderen voor wie een verwachte uitstroom 
praktijkonderwijs of VMBO BB geldt, maken na 
intern overleg een mogelijkhedentest. Na dit 
onderzoek wordt door school bepaald of zij 
deelnemen aan de Cito eindtoets in april. 

Vaststellen 
preadvies in groep 
7 

februari In een vergadering stellen de leerkrachten van 
groep 6, 7, 8 samen met de directeur en ib-er het 
pre advies voor iedere leerling vast. Dit wordt 
vastgesteld aan de hand van de resultaten op de 
hoofdvakken, leerlingkenmerken  en de 
toelatingseisen van het voortgezet onderwijs 
(VO).  
 

Pre advies 
bespreken met 
ouders 

februari De leerkracht van groep 7 bespreekt het 
vastgestelde pre advies met ouders en leerling.  
Het pre advies wordt schriftelijk vastgelegd en aan 
ouders gegeven. Ouders kunnen hun reactie op 
het pre advies op het formulier schrijven. Verder 
moeten ouders tekenen voor het feit dat ze het 
advies gezien hebben.  

Wat Wanneer Beschrijving proces 
Definitief advies 
groep 8 

  

Definitief advies 
vaststellen 

Schriftelijk 
advies februari 
 

In een vergadering stellen de leerkrachten van 
groep 6, 7, 8 samen met de ib-er en de directeur 
het advies voor iedere leerling vast.  
Het advies wordt vastgesteld op basis van 
resultaten, leerlingkenmerken en uitstroomeisen 
VO. Het advies wordt vastgelegd in LDOS, waarin 
het advies naast diverse andere gegevens is 
opgenomen. Ouders kunnen dit online inzien en 
hier akkoord op geven.  

Advies bespreken 
met leerling en 
ouders 

februari Leerkracht groep 8 bespreekt het vastgestelde 
advies met leerling en ouders. 
Het advies wordt schriftelijk vastgelegd in LDOS en 
aan ouders gegeven.  

Eindtoets april Groep 8 doet de Eindtoets. 
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N.a.v. Eindtoets 
eventueel advies 
herzien 

mei Indien de uitslag van de Cito hoger uitvalt dan 
heroverwegen we als school het schooladvies. Als 
school kunnen we dan het advies van de leerling 
naar boven (hoger) aanpassen. Dit aanpassen 
vindt plaats in overleg met dezelfde personen als 
voor het definitieve advies. Vervolgens wordt dit 
besproken met ouders. Als school zijn we niet 
verplicht om het advies aan te passen, we zijn 
alleen verplicht om het advies te heroverwegen. 

 
 
 

De uitstroomgegevens van de school waren de afgelopen jaren als volgt: 

 
Jaar:  2016-2017 2017-2018 2018-2019 20192020 

Praktijkonderwijs   
 

 4 2 

VMBO – b  3 3 3 5 

VMBO – b/k   2   

VMBO – k  2 3 6 3 

VMBO – k-t   1 3 1 

VMBO – g      

VMBO – g/t  3    

VMBO – t  3 5  7 

VMBO / HAVO  1 2 1  

HAVO  1 4 2 2 

HAVO / VWO  1  2  

VWO   2  1 
*Geen advies 
mogelijk 

 1    

Totaal  15 22 21 21 

 

6.3  Eindresultaat 
Elk jaar doet de school met groep 8 de Eindtoets. De school wordt daarbij ingedeeld in een bepaalde 
categorie, die bepaald wordt door de samenstelling van de school. Daarnaast wordt ook altijd gekeken 
naar het landelijk gemiddelde. We spreken dan van een score met correctie (dus rekening houdend met 
de schoolpopulatie) en een score zonder correctie. De school heeft de laatste jaren de volgende scores 
behaald: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De school werkt continu aan het 

optimaal realiseren van goede 

leeropbrengsten. De leerlingpopulatie 

vraagt om een meer specifieke aanpak 

waar de school zich in verdiept. De school stelt alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen 

onderwijs krijgen op maat en dat ze uitstromen op het verwachte niveau. In de schoolgids wordt 

Schooljaar Landelijk gemiddelde 
zonder correctie 

School 
gemiddelde 

zonder correctie 

2016 - 2017 535.1 527.6 

2017 - 2018 534.9 528.9 

2018 - 2019 535.7 528.2 

2019 - 2020 Vanwege de 
maatregelen ten tijde 
van Covid-19 zijn de 

eindtoetsen voor het 
basisonderwijs 

landelijk komen te 
vervallen 
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weergegeven hoe wij daar zorg voor dragen (organisatorisch, vakinhoudelijk, zorg, nieuwkomers, 

brede school, et cetera). We blijven investeren in verdere verbeteringen, waarbij we zelf evaluaties als 

uitgangspunten nemen en punten ter verbetering bespreken met inspectie en hoofd kwaliteit, 

innovatie en ontwikkeling van onze stichting . 
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7  Zorg voor kinderen 

7.1  Basiszorg  
Zorg voor uw kind vinden wij heel belangrijk. We willen dat uw kind is wie hij/zij moet zijn: gelukkig, vrij, 
zeker van zichzelf, ontwikkelend in zijn gaven en talenten en sterk in het leven staand. Als ouders en 
school mogen we functioneren als een team dat uw kind helpt naar volwassenheid. Daarom is er ook 
snel een overleg met ouders om hen te betrekken. De aandacht die op het kind gericht wordt hangt af 
van de soort van belemmering. Misschien is aanpassing van de leerstof of de leertijd al voldoende of 
extra oefening thuis. Bij niet gewenst gedrag kunnen we met een kind gesprekken voeren vanuit 
verschillende invalshoeken.  
 
De school heeft een kwaliteitszorgplan waarin precies beschreven staat wat, wanneer en hoe te 
handelen met betrekking tot de ondersteuning van de leerlingen. In dit hoofdstuk wordt dit nader 
uitgewerkt. Overigens werken wij ook op dit gebied met de peuterspeelzaal samen, immers we vormen 
samen een integraal kindcentrum. De aansturing van het inhoudelijke aanbod en de speciale zorg voor 
peuters en kleuters vallen onder verantwoording van de jonge kind coördinator en de intern begeleider 
van de basisschool. 
 

7.1.1 Extra hulp 
Het kan voorkomen dat een gesprek niet voldoende is. We hebben dan echter 
wel meer zicht gekregen op het kind of inzicht in de problemen van het kind. 
Extra aandacht tijdens de lessen, meer beurten, meer bemoediging zullen 
positieve invloed kunnen hebben op het functioneren en presteren van het 
kind. Als dat niet voldoende is, zoekt de leerkracht naar mogelijkheden om 
extra lestijd in te zetten door gebruik te maken van bijvoorbeeld verlengde 
instructie. Ook kan de leerkracht besluiten om een handelingsplan te schrijven 
om het gedrag of het resultaat positief om te buigen. Dit handelingsplan wordt 
altijd met de ouders/verzorgers besproken. Voor de kinderen die doubleren 
wordt ten alle tijden een handelingsplan gemaakt. 
 

7.1.2 Toelatingsprocedure voor kinderen met extra zorg 

In het kader van Passend Onderwijs hebben wij als school een zorgplicht. Uiteraard willen wij aan onze 
zorgplicht voldoen. Toch gaan we in het belang van het kind (maar ook de andere kinderen) bij een 
aanmelding van kinderen die extra zorg nodig hebben zorgvuldig te werk. Dat geldt voor kinderen met 
leer- en/of gedragsproblemen en in ieder geval voor kinderen die: 

 Een ondersteuningsarrangement toegekend hebben gekregen van het 
samenwerkingsverband.  

 Worden teruggeplaatst van een speciale school. 
 
Aan de hand van de verschillende onderwerpen worden de (onderwijskundige) vragen van het kind 
doorgenomen. Dit betreft de specifieke vragen van (on)mogelijkheden op het gebied van: pedagogisch 
klimaat, didactisch klimaat, de leerlingenzorg, de professionaliteit van leerkrachten, de benodigde 
(extra) ondersteuning, de contacten met ouders, de eisen aan het gebouw en benodigde (extra) 
materialen. Vervolgens wordt aan de hand van deze vragen bezien of de school in staat is de passende 
antwoorden te bieden. Centraal in die beantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden 
van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, het belang van de andere 
kinderen en uiteindelijk of de leerkracht de verantwoordelijkheid voor deze zorg aan kan. De school zal 
bij die beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van externen. Het MT, in samenspraak met 
de intern begeleider en de leerkrachten, besluit uiteindelijk of een kind wel of niet wordt toegelaten. 
Aan de toelating kunnen eisen gesteld worden, bijvoorbeeld een voorlopige toelating. Deze afspraken 
worden door beide partijen ondertekend. Het ontwikkelingsproces van het kind wordt in overleg met de 
ouders tussentijds geëvalueerd. Mochten we onvoldoende mogelijkheden hebben dan gaan we samen 
op zoek naar een andere plek om aan onze zorgplicht te voldoen. Hierbij benaderen wij actief andere 
scholen en treden in overleg met het SWV en het bestuur indien nodig. Samen doen we er alles aan om 
ieder kind op de juiste plek te krijgen. 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiemfyqrbnNAhXkCcAKHX9-D-gQjRwIBw&url=https://www.benza.nl/slogan-spreukenborden/4317-druk-op-de-knop-voor-hulp-.html&psig=AFQjCNGx1_tvs1Tx7tJjHNMsnefJR0bjiw&ust=1466606441491030
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7.1.3 Kleuterverlenging en/of doubleren  

Binnen onze school streven wij een ononderbroken ontwikkeling na (Artikel 8 lid 1 WPO). Dit betekent 
dat kinderen in principe niet doubleren. Wanneer dit toch de beste oplossing is voor het kind, zal de 
leerkracht dit tijdig bespreken met de ouders. School neemt hierin de eindbeslissing. Er ligt altijd een 
plan onder dat besproken is met de ouders op de ontwikkelingsgebieden waarvoor doubleren 
noodzakelijk is. In principe stromen de kinderen die zijn ingestroomd tot 1 januari na de zomervakantie 
door als oudste kleuter mits er geen specifieke ontwikkelingsproblemen zijn.  
Dat een kind oudste kleuter is, wil echter nog niet zeggen dat het kind een jaar later automatisch 
doorstroomt naar groep 3.  
De leerkracht baseert de beslissing over het al dan niet doorstromen naar groep 3 op de volgende 
aspecten:  
- Taak- en werkhouding: kan een kind langere tijd doorwerken, is het kind gemotiveerd en zoekt het kind 
uitdaging in het werk?  
- Sociale en emotionele ontwikkeling: onder andere bij welke leeftijdsgroep vindt het kind aansluiting?  
- Spelontwikkeling: is er sprake van gevorderd rollenspel, zoekt het kind uitdaging in spel?  
- Motorische ontwikkeling: is de fijne motoriek voldoende om te starten aan het schrijfproces?  
- Belangstelling en motivatie  
- Taal- en denkontwikkeling: spreekt het kind in goede zinnen, heeft het kind een rijke woordenschat, 
beheerst het kind de leesvoorwaarden?  
- Rekenontwikkeling: zijn de rekenvoorwaarden voldoende aanwezig?  
 

 
 

7.2   Passend Onderwijs  
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De wet passend onderwijs heeft 
als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende 
onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt 
aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te 
bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan 
organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het 
samenwerkingsverband. 

7.3  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Kameleon behoort tot het 

Samenwerkingsverband PO de Meierij. Dit samenwerkingsverband beslaat de gemeenten ’s-
Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit 
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verband zitten alle basisscholen (113), de scholen voor speciaal basisonderwijs (4) en de scholen voor 
speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7 scholen). Ons samenwerkingsverband heeft 
als missie: 
 

We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 
jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij 
streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-
14 jaar. 

 
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen 
uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met 
professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide 
informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl. 
 
Ondersteuningseenheden ’s-Hertogenbosch: 
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken, waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en 
school een netwerk hebben dat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het 
te verdelen in 10 deelgebieden. Dit worden ondersteuningseenheden genoemd. Op deze manier kan er 
daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, 
professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, 
ondersteuning gegeven. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is verdeeld in 6 ondersteuningseenheden. De 
Kameleon valt onder de ondersteuningseenheid Centrum-Zuid. De zes Bossche ondersteunings-
eenheden worden aangestuurd door één ondersteunings-manager. Indien voor een kind speciaal 
onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover in samenspraak met 
specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. 
 

7.4  Schoolondersteuningsprofiel 

De ondersteuning die scholen kunnen bieden aan hun leerlingen bestaat uit drie onderdelen: 
1. Basiskwaliteit: Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.  
2. Basisondersteuning: De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool binnen ons 

samenwerkingsverband moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod 
van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de 
leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en 
samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.  

3. Extra ondersteuning: Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om 
individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan 
een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te 
kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het kernteam van 
de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het 
samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist 
welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is 
wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. 
Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het 
handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of 
maatschappelijk werk een onderdeel is van de ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen 
dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) 
oplossing is.  

Het hebben van een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijke verplichting bij de invoering van 
Passend Onderwijs. In de wet staat wat het profiel inhoudt en hoe het tot stand moet komen (samen 
met het team en voorgelegd aan de MR). Daarnaast is in de wet vastgelegd dat het 
samenwerkingsverband een ondersteuningsplan moet indienen, waarin het samenwerkingsverband 
aantoont en zichtbaar maakt dat er een dekkend netwerk is en dat zij dit onder andere doet op basis van 
de ondersteuningsprofielen van de scholen.  
 

http://www.demeierij-po.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.avs.nl/sites/default/files/afbeeldingen/Artikel aanmaken/cartoonfebruari2012.png&imgrefurl=http://www.avs.nl/artikelen/joscollignonoverbezuinigenoppassendonderwijs&h=480&w=393&tbnid=2-gUlHpAiYw9sM:&docid=LWIX6jfB8___tM&ei=DOzmVcS7HYPuUPmuoeAL&tbm=isch&ved=0CFUQMygZMBlqFQoTCMTxxbqt2McCFQM3FAodeVcIvA
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In het ondersteuningsplan staat exact beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. 
Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. De inspectie houdt hierop toezicht. In dit profiel staat 
beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de 
mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan 
bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt 
uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Het schoolondersteuningsprofiel dient 
ook andere doelen: 
 

 Voor de ouders: wat voor ondersteuning biedt de school mijn kind? 

 Voor de school: als strategisch ontwikkelingsinstrument: wat heb ik in huis, wat kan ik en waar 
wil ik naar toe? 

 Voor het bestuur: het is een inventariserend overzichtsinstrument van schoolonder-
steuningsprofielen van alle scholen. Het geeft het ambitieniveau van de scholen weer, het geeft 
een beeld van de ‘witte vlekken’ en het helpt om te kiezen waar ondersteuning en scholing 
noodzakelijk is. 

 Voor het samenwerkingsverband: het toont de ‘witte vlekken’ in de ondersteuningsstructuur 
en het biedt hulp bij het maken van keuzes ten behoeve van de ondersteuning van scholen en 
het faciliteren van scholen. 

 
De Kameleon heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. We willen benadrukken dat we altijd 
per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen 
variëren. Het ondersteuningsprofiel is in te zien op school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 
ib-er of de directeur. In het schooljaar 2020-2021 wordt het schoolondersteuningsprofiel herzien en 
opnieuw vastgesteld. 
 

7.5  Zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Natuurlijk kan het voorkomen dat het niet goed gaat met een kind op school. Het is dan belangrijk dat 
de leerkracht en de ouders met elkaar in gesprek gaan. Soms is daar de intern begeleider van onze school 
bij betrokken. Onze visie is dat we op De Kameleon rekening houden met de eigenheid van kinderen, 
hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. We gaan uit van verschillen. 
Toch kan het zijn dat een kind extra begeleiding en aandacht nodig heeft. We hebben een 
kwaliteitszorgplan opgesteld, waarin exact onze ondersteuning (zorg) beschreven staat.  
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7.5.1 Extra zorg binnen de groep 

De meeste kinderen doorlopen de basisschool zonder 
problemen. Er zijn echter op elke school kinderen die 
problemen kunnen hebben of krijgen. Dat kan van allerlei 
aard zijn, zoals problemen m.b.t. het leren, maar ook op 
lichamelijk of sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast zijn er 
kinderen, die extra uitdaging in het aanbod van de leerstof 
nodig hebben. Tijdens de reguliere besprekingen tussen 
leerkracht en ib-er kan het duidelijk worden dat een leerling 
bepaalde zorg nodig heeft. Dit kan zijn n.a.v. de 
observaties en ervaringen van de leerkracht tijdens de lessen of n.a.v. de toetsresultaten.  
De leerkracht zal zijn zorg eerst met de ouders bespreken. Het kan ook zijn dat de ouders zelf een signaal 
geven over het probleem. Allereerst probeert de leerkracht zelf of in overleg met de ib-er oplossingen 
te vinden om die leerling zo goed mogelijk te begeleiden binnen de groep. Het kan zijn dat de leerling 
voor een bepaald leerstofonderdeel extra uitleg of uitdaging nodig heeft. Dit extra’s krijgt de leerling dan 
individueel of wanneer er meer kinderen in de groep 
dit nodig hebben, in een klein groepje, terwijl de andere leerlingen zelfstandig werken. Deze kortdurende 
extra zorg wordt in het groepsplan beschreven.  
Aan het einde van een dergelijke periode wordt bekeken of de doelstellingen bereikt zijn. Als de extra 
hulp en aandacht binnen de groep niet tot voldoende resultaten heeft geleid, wordt de situatie opnieuw 
bekeken en besproken met de betrokkenen. 
 
Het kan ook zo zijn dat op een of meerdere leerterreinen een eigen leerlijn uitgezet wordt. We spreken 
dan van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het welbevinden van de leerling staat altijd voorop en 
besluiten hierover worden pas genomen na overleg met alle betrokkenen. 
 

7.5.2  Extra zorg (van) buiten de school 

Het kan voorkomen, dat de mogelijkheden van de school niet toereikend zijn om de probleemsituatie 
goed aan te pakken of te begeleiden. We vragen dan hulp van buitenaf. Meestal schakelen we na overleg 
met de ouders de hulp in van samenwerkingsverband PO De Meierij. Een mogelijk vervolg kan zijn dat 
een onderzoek volgt door een psycholoog of een orthopedagoog. Er kan ook ambulante begeleiding 
ingeschakeld worden. De leerkracht krijgt dan regelmatig adviezen van een deskundige om de leerling 
zo optimaal mogelijk te begeleiden. 
 
Het kan ook zijn dat na alle extra zorg en hulp het de beste oplossing is om het kind te verwijzen naar 
een andere basisschool of naar speciaal onderwijs. Wij kunnen het kind op onze school niet verder 
helpen. De ouders zijn in dit traject niet alleen belangrijke gesprekspartner, zij zijn bepalend voor de 
eindbeslissing. 
 

7.6  Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Een ontwikkelingsperspectief is een hulpmiddel om ons onderwijs goed af te kunnen stemmen in een 
doorgaande leerlijn, zodat ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun 
mogelijkheden (zoals past in onze ambitie: onderwijs op maat voor iedereen). Ouders krijgen beter 
inzicht in eind- en tussendoelen van hun kind.  
 
Leerlingen die in aanmerking komen: 

 Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die voortkomt uit een stoornis (taal, visueel, 
auditief, verstandelijk beperkt of gedragsstoornis) en die daardoor een leerachterstand hebben. 

 Leerlingen die voor één of meerdere vakken, maximaal het eindniveau van groep 7 zullen halen 
en voor dat vak niet perse de leerstof van groep 8 aangeboden zullen krijgen. Voor hen wordt 
gekeken naar doelen zoals bijvoorbeeld Passende Perspectieven. 

 Leerlingen met een verwachtte uitstroom praktijkonderwijs. 
 

Vanaf eind groep 4 (dus na minimaal drie Cito-meetmomenten) wordt gesignaleerd voor welke kinderen 
het opstellen van een OPP zou kunnen gaan gelden, door leerlingbespreking en analyse van Cito-
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resultaten. Er volgt een dossieronderzoek door de intern begeleider. Uitgebreidere informatie kunt u 
lezen in ons kwaliteitszorgplan. 
 

7.7  Leerlingenzorg 

Op onze school heeft de interne begeleider o.a. de volgende taken: 
 

 Leerlingenzorg: 

 Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van de kinderen. 

 Ze is het aanspreekpunt voor ouders met een hulpvraag over hun kind. 

 Het analyseren en interpreteren van toetsgegevens met de leerkracht. 

 Voorbereiden van en leiding geven aan besprekingen. 

 Toezien op het nakomen van gemaakte afspraken betreffende de leerlingen. 

 Ondersteunen van groepsleerkrachten bij het afnemen van didactische toetsen. 

 Begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van groeps- en handelingsplannen. 

 Actualiseren van het leerlingendossier. 

 Eventuele aanwezigheid bij gesprekken met ouders en/of externe deskundigen over de 
leerlingen die problemen hebben. 

 Contacten onderhouden tussen de school en alle externe instanties, die betrokken zijn bij de 
leerlingenzorg. 

 Participeren in het zorgteam. 

 Agenderen en voorzitten van de kindbesprekingen 

 Teamcoach 
 
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen blijven volgen bespreken de groepsleerkrachten 
regelmatig de vorderingen en resultaten van alle leerlingen met de intern begeleider. 
 

7.7.1 Toetsing  

Regelmatig worden de leerlingen getoetst. Bij de lesmethodes horen methode gebonden toetsen, 
meestal is dit na een bepaald hoofdstuk of les blok. Dit geldt niet alleen voor de vakken 
Taal, Lezen en Rekenen, maar ook voor de wereld oriënterende vakken en Verkeer. 
Daarnaast nemen wij ook regelmatig Cito toetsen af. Dit zijn methode onafhankelijke 
toetsen met een landelijke normering. Hier kan de school zien op welk niveau een kind 
presteert in vergelijking met andere leerlingen in het land. Op basis van de uitslagen 
wordt een groepsplan opgesteld door de leerkracht. De ib-er ondersteunt hierbij. 
 
Voor leerlingen die tijdelijk extra hulp nodig hebben en voor leerlingen die doubleren, wordt een 
handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt in een periode van 6 – 8 weken een specifiek probleem 
geremedieerd.  

 

7.7.2 Toetskalender 

Op onze school maken we gebruik van een toetskalender. Op deze kalender staat van maand tot maand 
aangegeven welke Cito toetsen in de verschillende groepen afgenomen moeten worden.  
 

7.7.3 Leerlingvolgsysteem 

Om de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen op onze basisschool goed te kunnen volgen 
wordt gebruik gemaakt van een digitaal leerlingendossier. In deze map worden belangrijke persoonlijke 
gegevens opgenomen, toetsresultaten, rapportoverzichten, verslagen van interne en externe 
onderzoeken, dyslexieverklaringen, handelingsplannen, belangrijke afspraken en verslagen van 
gesprekken met ouders. Wanneer het kind naar een andere school gaat wordt toestemming aan ouders 
gevraagd om de gegevens uit dit dossier door te geven aan de nieuwe school. De toetsuitslagen worden 
ook in een computer-programma ingevoerd, zodat deze de gehele schoolperiode beschikbaar is. Het 
dossier is na afspraak voor ouders in te zien. 
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7.8  Zieke kinderen 

Vanzelfsprekend meldt u aan ons wanneer uw kind ziek is. Indien uw kind langere tijd niet naar school 
kan komen gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, 
kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen 
opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten 
van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft 
het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 
 
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek 
is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens 
zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden 
met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en 
ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren 
van het onderwijs aangepast aan de problematiek is onder andere 
belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en 
sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u 
meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de intern 
begeleider van onze school.  
 

7.9 De schoolarts  

In groep 2 en groep 7 wordt een algeheel onderzoek van het kind door de schoolarts gedaan. In groep 4 
worden de leerlingen gewogen en gemeten. De doktersassistent voert de onderzoeken uit op de eigen 
school en bespreekt daarna de resultaten met de jeugdarts en/of de verpleegkundige. Adresgegevens 
vindt u in de bijlage. 
 

7.10  Een veilige school 

Veiligheid is een voorwaarde voor groei. Denk hierbij aan veiligheid in en rond de school. Een grondige 
verbouwing zorgt voor een betere klimaatbeheersing. Met de kinderraad wordt nagedacht hoe we de 
speelomgeving gezelliger en veiliger kunnen maken. Met de werkgroep ‘Een gezonde veilige school’ is 
gerealiseerd dat de lunchtrommels gezond zijn en de tussendoortjes uit fruit of groenten bestaan. De 
BHV-ers zorgen voor het (on)aangekondigd oefenen van de vluchtroutes bij alarm. In samenwerking met 
de GGD, bureau Halt, de gemeente en de politie zijn de eerste stappen gezet richting een nieuw 
veiligheidsplan. 

Denk bij veiligheid in de school ook aan regelmatige inspectie van het schoolgebouw op: 

 Brandveiligheid: op de locatie is een ontruimingsinstallatie aangebracht. Minimaal één keer per 
jaar wordt het ontruimingsplan geoefend, zodat bij calamiteiten de kinderen weten hoe ze de 
school snel en rustig kunnen verlaten. 

 Risico’s voor ongelukken: een risico-inventarisatie geeft eventuele tekortkomingen aan, zowel 
in de gebouwen als op het speelplein, zodat de school deze tekortkomingen kan verhelpen.  

 Hygiëne: het schoonmaakpersoneel zorgt er voor dat onze school schoon is. Het 
zandbakkenzand wordt regelmatig vervangen. 

 
Veiligheid buiten school wordt nu tijdens methode verkeerslessen, verkeersexamen groep 7, uitstapjes 
en OGO kleuterthema’s onder de aandacht gebracht van de leerlingen.  
Deze verbinding tussen vakken èn tussen de binnen- en buitenwereld wordt ook in betekenisvolle 
thema’s voor de midden- en bovenbouwgroepen uitgewerkt.  
 

7.11  Antipestcoördinator/beleid 

De school heeft een opgeleide anti pest coördinator en antipestbeleid. Hiervoor verwijzen we naar de 
website van de school.  
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7.12  Branbants Veiligheids label (BVL) 

De Kameleon is gecertificeerd middels het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL).  
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De 
leerlingen krijgen verkeerslessen met behulp van de methode ‘Wijzer door het verkeer’. Verder is er 
aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast is 
er een verkeersouder betrokken bij verkeerseducatie. 
Via de nieuwsbrief houden wij ouders op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het 
gebied van verkeersveiligheid. 
Door het schooljaar heen wordt er schoolbreed gewerkt aan het thema Verkeer. 
Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Om 
de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief. Veiligheid 
buiten school wordt nu tijdens methode verkeerslessen, verkeersexamen groep 7, uitstapjes en OGO-
thema’s onder de aandacht gebracht van de leerlingen.   
 

7.13  Schorsing en verwijdering 

Soms kunnen er op schoolsituaties ontstaan die lijken uit te draaien op schorsing 
en/of verwijdering van leerlingen. Het is dan van groot belang zorgvuldig te handelen 
volgens de wettelijke bepalingen. De school werkt dan met de zorgvuldigheid die de 
omgang met mensen in moeilijke situaties vereist, waardoor veel onnodig leed kan 
worden voorkomen. Mocht het eventueel tot een beroepszaak komen dan geeft een 
zorgvuldige procedure een mogelijkheid tot een positief resultaat. De school heeft 
een schorsings- en verwijderingsprotocol, waarin alle stappen zorgvuldig zijn 
uitgewerkt. 

     

7.14  Naar het Voortgezet Onderwijs 

In het laatste schooljaar geven wij u advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw 
kind past. Dat advies geven wij op basis van het Leerling-Onderwijs-Volgsysteem dat niet alleen het 
laatste jaar omvat, maar de gehele schoolloopbaan. Daarnaast heeft de school kennis over de 
verwachtingen va3 het vervolgonderwijs.  
In januari verneemt de school graag uw voorkeur met betrekking tot de schoolkeuze.  

De Eindtoets wordt in de periode rond de meivakantie afgenomen. Er wordt gedurende drie dagen 
getoetst. De toets vindt plaats na advies en aanmelding op een school voor Voortgezet Onderwijs. 
Hierover is voor de afname al een gesprek geweest met de ouders waar de voorlopige keuze bepaald is. 
De opgaveformulieren van het vervolgonderwijs moeten op tijd ingevuld worden en gedurende de 
toelatingsprocedure van het Voortgezet Onderwijs houden we contact met elkaar en de scholen. In het 
vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen hoe wij hiermee om gaan en welke 
procedures wij hanteren met daarbij een concreet tijdspad. 
 

7.15  Verwijsindex risicojongeren (VIR) 

Het kan voorkomen dat gedurende de schoolloopbaan van uw kind zorgen 
ontstaan. Bijvoorbeeld zorgen over de leerprestaties of het gedrag. Indien er 
zorgen zijn bespreken we die binnen onze interne zorgstructuur en natuurlijk 
met u als ouder. Een hulpmiddel binnen de zorgstructuur is de Verwijsindex 
(VIR). De verwijsindex is een hulpmiddel voor school (en ouders) om bij zorgen rond een kind snel contact 
te kunnen leggen met eventuele overige betrokkenen. De interne begeleider van onze school maakt van 
de Verwijsindex gebruik, evenals andere instanties. Zo kunnen krachten sneller gebundeld worden.  
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8  Personeel 

8.1  Personeelsbeleid 

Het Bestuur voert een actief personeelsbeleid dat gericht is op de kwaliteit van de school, de 
leerkrachten en de directie. Goed onderwijs wordt bevorderd door deskundig personeel, dat zowel 
verplicht als vrijwillig veel nascholingscursussen volgt.  
 
Ook heeft het bestuur aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Een gezonde, prettige en veilige 
omgeving is voor onderwijsgevenden een voorwaarde om goed te functioneren. In verband hiermee 
wordt onder meer werkverdelingsbeleid gevoerd, waarbij de eerlijke verdeling van het werk en de 
taakbelasting speerpunten zijn. Elke leerkracht heeft aanvullende taken op school, die hij/zij naast haar 
of zijn lesgevende taken uitvoert. 
 

8.2  Nascholing 

Behalve nascholing van individuele leerkrachten bespreekt het team ook de interne organisatie en 
inhoud van ons onderwijs. Per schooljaar worden hiervoor studiedagen gepland. De kinderen zijn dan 
vrij. Er is tijdens die dagen geen mogelijkheid om kinderen op school op te vangen. De data voor deze 
studiedagen staan vermeld in de schoolkalender, die aan het begin van het jaar wordt uitgedeeld. 
 

8.3  Wijze van vervanging 

Als een personeelslid ziek is proberen we een zo goed mogelijke oplossing te vinden. In principe komt er 
een invalkracht. Indien geen vervanger beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing door een 
onderwijsassistent/leraarondersteuner voor de groep te vragen, een groep te combineren of kinderen 
over meerdere groepen te verdelen. Als dat ook niet lukt dan krijgt een groep vrij. In een begeleidende 
brief staat de reden vermeld en hoe de opvang is geregeld voor kinderen waarvan niemand thuis is. 
 

8.4  Stagiaires 

Op onze school leren studenten van diverse hogescholen het leraarsvak. In de verschillende groepen 
maken ze kennis met de dagelijkse gang van zaken. Niet alleen het werken met de kinderen in de klas, 
maar ook een enkele vergadering hoort hierbij. De leerkracht treedt op als mentor.  
 
Vakleerkrachten gym in opleiding (LIO) zijn aan de school verbonden. Zij voeren alle reguliere taken uit 
onder verantwoordelijkheid van de betreffende vakgroepsleerkracht. Ook zijn stagiaires die in 
opleiding zijn voor onderwijsassistent of klassen assistent aan onze school verbonden.  
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9      Ouders  

9.1  Ouderbetrokkenheid 

Kinderen vinden het fijn als van thuis uit belangstelling bestaat voor het werk op school. Dat kan al 
door te luisteren naar de verhalen die ze over de school vertellen en ze positief te stimuleren. Een goed 
contact tussen school en thuis is heel belangrijk voor een goede begeleiding. Uw betrokkenheid bij de 
school komt ook tot uiting in het bezoeken van de ouderavonden, presentatiemiddagen en de 
individuele gesprekken met de leerkracht.  
Wij hechten zeer veel waarde aan ouderbetrokkenheid en verlangen dan ook van u als ouder dat u zich 
actief opstelt richting de school. Uiteraard binnen uw mogelijkheden, want wij begrijpen als school ook 
dat u andere (werk)verplichtingen heeft. 
 
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Daarnaast 
worden de ouders van peuters en de groepen 1, 2 en 3 ook uitgenodigd om een ochtend in de groep 
mee te kijken.  
Onze ouders worden betrokken bij de OGO thema’s en worden  uitgenodigd voor de afsluiting van de 
thema’s wanneer de kinderen hun presentatie doen. 
De kinderraad van de school heeft ouderbetrokkenheid ook op de agenda gezet. 
 
Sinds januari 2015 komen de ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 8 niet meer mee naar de klas. 
Deze maatregel is bedoeld om meer aandacht te kunnen geven aan de kinderen, kinderen zelfstandiger 
te maken en tijdig te kunnen starten met de lessen. Wel kunt u uiteraard altijd een speciale boodschap 
met betrekking tot uw kind door geven aan de leerkracht dan wel de directie.  
 

9.2  Hulpouders 

Op onze school spelen ouders een belangrijke rol. Wij zijn als school erg blij dat we bij allerlei activiteiten 
de hulp van ouders mogen en kunnen inroepen.  
 

9.3  OR  

De belangrijkste taken van de OR (ouderraad) zijn:  
 

 Het behartigen van de belangen van de ouders. 

 De ouderraad kan fungeren als een brug tussen de ouders onderling, leerkracht en ouders en 
school en ouders.  

 Het deelnemen aan werkgroepen om samen met de teamleden activiteiten voor de kinderen 
te organiseren zoals Sint, Pasen en Kerst. 

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGwN_AsbnNAhUqJMAKHTwJBhAQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/bedankt-kaarten/zoen-voor-het-helpen&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHI3U6vqgoUVrsx2Sn3wh1Dp9dp3Q&ust=1466607637698690
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9.4  MR  

Een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, is voor elke (basis)school verplicht. De geleding 
ouders en de geleding personeel hebben een gelijk aantal leden. Een MR-lid heeft een zittingsperiode 
van 3 jaar en is daarna weer herkiesbaar. 
 
Doelstelling van de MR: 
De belangrijkste taak van de MR is de directie/het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken, die van 
belang zijn voor onze school. Voor een aantal besluiten die de directie/het schoolbestuur wil nemen, 
moet zij vooraf advies of soms zelfs instemming vragen aan de MR. Deze rechten en plichten en het 
functioneren van de raad zijn geregeld in het MR-reglement. Verder mag de MR alle zaken betreffende 
de school bespreken en daarover voorstellen doen aan de directie/het schoolbestuur. De directeur 
adviseert de medezeggenschapsraad. 
 
Werkwijze van de MR: 
Voor de MR is een reglement vastgesteld waarin de samenstelling van de raad, de verkiezingen van de 
leden, de werkwijze en de bevoegdheden zijn vastgelegd. In het reglement is bepaald voor welke 
besluiten de instemming of het advies van de MR nodig is. De MR kan ook ongevraagd advies geven en 
voorstellen doen. Het vergaderrooster is vastgesteld op één keer per zes weken. De vergaderingen van 
de MR zijn toegankelijk voor het personeel en de ouders van de school. Een samenvatting van de 
besproken zaken worden in de nieuwsbrief vermeld. Verder staan de goedgekeurde notulen op onze 
website.  
 
De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en de 
leerkrachten van de school. Zij bevordert de openheid, het onderling overleg 
en de gelijke behandeling (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het 
bedrijfsleven) binnen de school. De communicatie met de directie is open en 
daar waar nodig woont deze de vergaderingen bij. De directie voert namens 
het College van Bestuur van Signum het overleg met de MR. Op verzoek van 
de directie of op verzoek van de MR kan het College van Bestuur de directie 
ontheffen van de taak om een bespreking namens het College van Bestuur 
te voeren. Op verzoek van de MR voert het College van Bestuur in bijzondere 
gevallen zelf de besprekingen met de MR. 
 

9.5  GMR  

Binnen de Stichting Signum functioneert een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). 
Vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten van de scholen die tot Signum behoren, nemen 
deel in de bovenschoolse medezeggenschapsraad. De taken van de GMR zijn dezelfde als die van de 
MR maar dan op bestuursniveau. De leden van de GMR worden gekozen uit en door 
vertegenwoordigers van de MR-en, die zijn gekozen in de verkiezingsplatforms voor personeel en 
ouders.  
 

9.6  Ouderkamer 

De ouderkamer is een ontmoetingsplaats voor alle ouders. De bedoeling is om ouders meer bij de school 
te betrekken om de kansen van kinderen te vergroten. Daarnaast mag het natuurlijk ook leuk zijn. De 
thema’s worden steeds samen met u vastgesteld. De data van de bijeenkomsten staan in de 
schoolkalender. De onderwerpen staan op de affiches die op school en in de wijk komen te hangen. 
 

10  Informatievoorziening 

10.1  Schoolgids 

Deze schoolgids wordt online gepubliceerd. Hierin kunt u alles vinden wat met de school te maken heeft. 
Dit betreft dus niet alleen onderwijsinhoudelijke zaken, maar ook alle praktische zaken van de school. 
De schoolgids beschrijft onder andere waar we als school voor staan, wat we willen bereiken en wat we 
verwachten van u als ouder.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXt8WvsrnNAhVlGsAKHULtC0gQjRwIBw&url=http://www.cmo.nl/vnarena-vo/economie/basisopdrachten/arbeidsconflicten/bron-ondernemingsraad&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNFtpt1qfHGl3fpVyHxDIxfSajuEyw&ust=1466607877045691
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10.2  Website 

Op de website www.kbsdekameleon.nl treft u ook veel informatie aan. We doen ons best om de inhoud 
hiervan actueel te houden. De website van onze school geeft informatie over de school, de groepen, de 
activiteiten en andere belangrijke zaken.  
 

10.3  Gesprek met leerkrachten of directeur 

Ouders kunnen op eigen verzoek of op verzoek van de leerkracht een afspraak maken om tussentijds 
over (de vorderingen van) hun kind te praten. Voor specifieke informatie over een onderwerp, waarvoor 
u niet bij de groepsleerkracht terecht kunt is de directeur beschikbaar. Zaken die het gebeuren in de klas 
van uw kind betreffen, dienen te allen tijde eerst met de groepsleerkracht besproken te worden. Komt 
u er na herhaaldelijke gesprekken niet uit, dan kunt u een gesprek aanvragen met de directeur. 
 

10.4  Informatieavond groep 8 

In groep 8 wordt er een informatieavond gehouden om u te begeleiden in het traject van verwijzen en 
een bewuste keuze te maken richting het voortgezet onderwijs. 
 

11  Financiën 

11.1  Ouderbijdrage 

De school vraagt om een vrijwillige ouderbijdrage. Met het geld van de ouderbijdragen bekostigen we 
onze extra’s. U moet hierbij denken aan de excursies in het kader van de thema’s, schoolgruiten, de 
cadeautjes rondom sint en kerst. De uitgaven uit het ouderfonds worden afgestemd op de inkomsten. 
Meer geld betekent meer mogelijkheden voor schoolactiviteiten. Helaas geldt dit ook bij minder 
inkomsten, want dan kunnen we minder doen voor de kinderen.  
 
De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt: €20,- per leerling. 
Daarnaast vraagt de school  een bijdrage van €25,- voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 voor 
buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld een schoolreis. 
Het kamp voor groep 8 wordt apart betaald en de bijdrage daarvoor wordt jaarlijks vastgesteld. De 
bedragen worden tegelijkertijd geïnd na de herfstvakantie. 
 
Indien u moeite heeft om het bedrag ineens te betalen, kunt u contact opnemen met school. Wij kunnen 
dan een regeling treffen, zodat u in termijnen kunt betalen. Tevens verwijzen wij u naar Stichting 
Leergeld. Mocht u hierover meer willen weten, kunt u contact opnemen met de school en eventueel 
hulp krijgen via een medewerker van Farent. 
 

11.2  Giften 

Indien wij een gift ontvangen voor de school en deze niet voor een bepaald doel gespecificeerd is, gaat 
deze naar het schoolfonds waar ook de ouderbijdragen heen gaan.  
 

11.3  Sponsoring  

De school wordt niet gesponsord door bedrijven of instellingen. De school draait op 
overheidsbekostiging die aangevuld wordt door het bestuur indien nodig. We voeren een strikt beleid 
aangaande sponsoring conform het beleid van Signum. 
 
Soms zijn er speciale projecten waar geld voor nodig is. Dat kunnen zaken zijn zoals sportshirts of een 
speeltoestel. Als we visie hebben om ons met elkaar voor één bepaald object in te zetten, zullen we een 
vraag doen uitgaan om sponsors te werven.  

http://www.obsmeander.nl/
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12  Diverse (praktische) zaken 

12.1  Aanmelding en opvang nieuwe leerlingen 

Veel ouders willen van tevoren graag wat meer weten over onze school. Dat kan onder andere door 
middel van deze schoolgids of het bezoeken van onze website.  
 
Voor kinderen die ingeschreven staan en voor het eerst naar de basisschool gaan geldt dat met u contact 
wordt opgenomen op het moment dat uw kind drie jaar en tien maanden is. U maakt dan kennis met de 
leerkracht bij wie uw kind geplaatst is. Deze maakt met u een afspraak voor een aantal ‘wen’ dagen. Als 
uw kind vier jaar is mag het op school komen. In de eerste periode ligt het accent nog volledig op het 
wennen aan de nieuwe omgeving. Uw kleuter wordt daarbij gesteund door de leerkracht en de kinderen 
die al langer in de groep zitten. Kinderen in hogere leerjaren die voor het eerst bij ons komen, mogen 
ook een ochtend of middag komen wennen. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is, stellen we 
het wel zeer op prijs als het kind vooraf even kennis komt maken met de nieuwe leerkracht. Natuurlijk 
komt u als ouder de eerste dag zelf even mee. Ook bij de oudere kinderen ligt het accent de eerste weken 
op het vertrouwd worden met de nieuwe school.  
 
Wie een nieuwe leerling wil aanmelden of kennis wil maken met de school kan terecht bij de directeur. 
Het is prettig als u hiervoor een afspraak maakt. Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden. Indien 
gewenst ontvangt u een inschrijvingsverklaring. 
 

 
 

12.1.1 Opgave van leerlingen met broertjes of zusjes 

Als u al kinderen op De Kameleon hebt is een gesprek zoals hierboven beschreven niet meer nodig. U 
kunt bij de directeur inschrijfformulieren vragen. Wel is het mogelijk dat wegens bijzonderheden 
betreffende het aan te melden kind een gesprek belangrijk is. Dat kunt u bij inlevering van de formulieren 
vermelden. 
 

12.1.2 Opgave van leerlingen tussentijds 

We hebben een gesprek met iedereen die zijn/haar kind aanmeldt. In het gesprek leren we elkaars visie 
kennen en kunnen de ouders beoordelen of ze deze school hun vertrouwen kunnen geven. Vervolgens 
vragen wij u zoveel mogelijk informatie over uw kind te geven. Bij tussentijdse instroming wordt altijd 
contact gezocht met de directeur of intern begeleider van de school waar uw kind op dat moment 
verblijft. Om een goede voortgang van het onderwijs te realiseren is het noodzakelijk om 
onderzoekgegevens en testresultaten uit te wisselen. 
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12.2  Rapporteren  
Vanaf groep 1 ontvangt u twee keer per jaar een rapportfolio. Hierin vindt u 
een totaal verslag van de ontwikkeling van uw kind in de voorafgaande 
periode. We bespreken het rapportfolio met de ouders tijdens een gesprek. 
De eerste twee keren nodigen we u daarvoor nadrukkelijk uit. We bespreken 
de algehele ontwikkeling van uw kind en zijn/haar welbevinden en het 
algemene functioneren in de groep. Bij het verlaten van onze school krijgen 
de scholen waar de kinderen heengaan een onderwijskundig rapport. Dat kan 
naar voortgezet onderwijs zijn, maar ook een andere basisschool of speciale 
school. De ouders krijgen daar een afschrift van. 
 

12.3  Ziekmelding 

Wanneer uw kind door ziekte of een andere reden niet in staat is om op school 
te komen, moet u dit vóóraf aan de leerkracht melden. We willen tijdig weten dat uw kind afwezig zal 
zijn, want we maken ons natuurlijk zorgen als uw kind onverwachts ’s morgens niet op school komt. 
Hoewel het niet altijd mogelijk is, verzoeken wij u toch om afspraken met dokter en tandarts zoveel 
mogelijk buiten schooluren te laten plaatsvinden. 
 

12.4  Leerplicht, verlof en (ongeoorloofd) verzuim 

Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool, maar zijn pas vanaf hun 5e verjaardag leerplichtig. We 
verwachten natuurlijk wel dat het kind in groep 1 dagelijks naar school gaat. Ook hier geldt: mocht uw 
kind moeten verzuimen, dan gaan we ervan uit dat u ons hiervan vóóraf op de hoogte stelt. 
 
Vanaf 5 jaar zijn de kinderen volledig leerplichtig. Dan mogen we slechts bij hoge uitzondering 
toestemming verlenen voor een extra gezamenlijke gezinsvakantie buiten de schoolvakanties. Extra 
vakantieverlof is slechts mogelijk als dit door het beroep van een van de ouders beslist niet anders kan. 
In zo’n geval moet u dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring. Eenmalig kan 
dan voor maximaal 10 schooldagen extra verlof worden verleend. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste 
twee weken van het schooljaar. Voor het aanvragen van verlof kunt u bij de directeur een formulier 
halen. Voorbeelden van niet-geldige reden voor extra verlof zijn:  
 

 Afspraken met collega’s. 

 Eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden. 

 Vervroegen van vakantie vanwege lagere prijzen. 
 
Vanwege de leerplichtwet is de school verplicht ongeoorloofd schoolverzuim direct 
te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de 
leerplichtambtenaar wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim. De school 
controleert dagelijks de aanwezigheid van leerlingen en houdt bij wanneer 
leerlingen afwezig zijn, te laat komen en of hiertoe een geldige reden is. Contact 
wordt rond 8.45 uur opgenomen met ouders indien leerlingen niet afwezig worden 
gemeld en niet op school verschijnen. Ouders worden geïnformeerd wanneer 
melding zal worden gedaan bij de leerplicht. Hieraan voorafgaand vindt altijd eerst 
één of meerdere gesprekken plaats met de ouders en de directeur. 
 
U kunt zelf ook contact opnemen met Bureau Leerplicht indien u informatie wilt of 
vragen heeft. Het telefoonnummer is 073-6155840. 
 
 

12.5  Vieringen en activiteiten  

In de loop van het jaar vieren we veel leuke feesten en hebben we (buitenschoolse) activiteiten op ons 
programma staan. U kunt hierbij denken aan: Sinterklaas, Pasen, sportdagen, schoolreis en 
sporttoernooien. Sommige activiteiten zijn verplicht (onder schooltijd), sommige niet (na schooltijd). We 
stellen hulp van ouders hierbij altijd op prijs. 
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12.6  Eten en drinken  

Onze school maakt sinds 2008 gebruik van Schoolgruiten, omdat er weinig fruit gegeten werd door de 
kinderen. Sinds het gruiten lusten heel veel kinderen fruit en nemen ze het ook vaak zelf mee naar school.  
 
Op de Kameleon hebben we een continurooster. Heel veel kinderen namen ongezond eten mee naar 
school. In samenwerking met de GGD en de vakleerkracht gym werd bij de kinderen een test afgenomen. 
Uit de test bleek dat veel kinderen bij ons overgewicht hebben en slecht bewegen. Dit geeft bij kinderen 
meer kans op gezondheidsproblemen. Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen gezond eten, 
waardoor ze goed kunnen groeien, spelen, sporten en leren. Alle kinderen hebben nu dan ook een bidon 
op school, waarvan ze de hele dag gebruik mogen maken. We stimuleren daarmee het water drinken. 
Voor de toekomst willen we zover komen, dat de kinderen voor de lunch bruin/volkoren brood bij zich 
hebben. In de kleine pauze (10.00 uur) krijgen de kinderen drie keer in de week gruiten van school, voor 
de overige dagen vragen we de kinderen fruit of een kale peperkoek mee te nemen. Tevens krijgen onze 
kinderen extra sportactiviteiten aangeboden om zo bij te dragen aan een gezonder leven. 
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12.7  Schoolverzekering en aansprakelijkheid 

De school heeft een ongevallenverzekering voor alle ingeschreven kinderen. De verzekering geldt voor 
ongevallen binnen schooltijd en activiteiten in schoolverband buiten schooltijd, evenals de tijd die nodig 
is om van huis naar school te gaan en terug te keren naar huis. Uitgesloten hiervan zijn het deelnemen 
aan vechtpartijen, besturen van een motorvoertuig of indien een ernstige ziekte of aandoening de 
oorzaak is van het ongeval. Spullen die van thuis worden meegenomen naar school worden niet vergoed. 
Als uw kind een schade veroorzaakt bij anderen is het van belang, dat ouders zelf een goede 
aansprakelijkheidsverzekering hebben. 
 

12.8  Schoolreizen en excursies 

Elk jaar gaan we met de kinderen op schoolreisje. We gaan naar wisselende bestemmingen en elk jaar 
weer kijken de kinderen hier naar uit en met veel plezier op terug. Ook kunnen we excursies maken met 
een groep kinderen. Vaak is dat gerelateerd aan een thema. Kortom: we proberen ook een aantrekkelijk 
aanbod te bieden naast de cognitieve vakken. 

 

12.9  Huiswerk 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis wat schoolwerk verrichten. Vanaf groep 4 krijgen de 
kinderen huiswerk mee. Dit doen we enerzijds ter verrijking van kennis en vaardigheden, anderzijds om 
de kinderen zelfstandig met leerstof om te laten gaan. Studievaardigheden die bijvoorbeeld nodig zijn in 
het Voortgezet Onderwijs. In alle groepen houden de kinderen een ‘Ik’ spreekbeurt, in de bovenbouw 
houden alle kinderen een spreekbeurt met een eigen onderwerp, een boekenbeurt of presentatie en 
maken een werkstuk. 

 

12.10 Verjaardagen 

Uw kind wordt op zijn/haar verjaardag even in ‘het zonnetje’ gezet. Natuurlijk mogen de kinderen 
trakteren als zij dat willen. Aan een traktatie zijn geen voorwaarden verbonden, wel beperken tot 1 ding. 
Wij geven er wel de voorkeur aan als kinderen op gezonde dingen trakteren.  

12.11 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing 
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken 
die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we 
de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons 
de kans er iets aan te doen. 
In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op 

het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen. 

12.12 Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, 

discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school 

benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. 

De vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke 

vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere 

ondersteuning. 

 Liesbeth Revet 

 073 8519930 

 Marlien Stroo 

 073 8519930 
 

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als 

objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u 

in de stappen naar de door u gekozen oplossing. 
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 Stichting Signum 
Mevrouw Mabel van der Laag (voor ouders), tel. 06-38162603,  

e-mail: vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl  

De heer Hans Asbreuk (voor medewerkers), tel. 06-38162598, 

e-mail: vertrouwenspersoon.personeel@signumonderwijs.nl  

 

 Vertrouwenswerk.nl, mevrouw Irma van Hezewijk (voor ouders) 
Tel.: 06 5464 7212, e-mail irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

Vertrouwenswerk.nl, de heer Bart van Summeren (voor medewerkers) 

Tel.: 06 8369 3709, e-mail bartvansummeren@vertrouwenswerk.nl  

Meldplicht seksueel geweld 

Bij het geringste vermoeden van een zedenmisdrijf moeten personeelsleden, interne- en externe 

vertrouwenspersonen dit melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is vervolgens verplicht 

contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur beslist over het wel of 

niet aangifte doen bij de politie. De politie overlegt over de aangifte met de Officier van Justitie. 

2. Overige klachten en problemen 
Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het 
schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de 
schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste 
oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur:  

 Stichting Signum 
College van Bestuur 

Postbus 104, 5240 AC Rosmalen 

Tel.: 073 850 78 00 
 
Onafhankelijke klachtencommissie 

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een 
bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze 
klachtencommissie van de Stichting KOMM 
T.a.v. Ambtelijk secretaries Regio Midden/Oost 
Mevr. mr. M.A.M. Arends-Deurenberg 
Postbus 1040 
5602 BA Eindhoven 
Telefoon: +31(0)6 158 849 73 
Email: m.arends@komm.nl 

 
Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het 
bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben 
onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De 
volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij 
de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl  
 

12.13 Inspectie 
U kunt contact opnemen met de onderwijsinspectie indien u vragen heeft of informatie wilt inwinnen. 

Bovendien kunt u op de site van de onderwijsinspectie de schoolrapporten inzien, die zijn opgesteld 

naar aanleiding van de schoolbezoeken die de inspectie heeft afgelegd op De Kameleon. 

E-mail:         info@owinsp.nl 
Internet:  www.onderwijsinspectie.nl 
Telefoon:  0800 – 8051 (gratis) 
 

mailto:vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
mailto:vertrouwenspersoon.personeel@signumonderwijs.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:bartvansummeren@vertrouwenswerk.nl
tel:+31615884973
mailto:m.arends@komm.nl
http://www.komm.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 44 

12.14 ARBO 

De school moet voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot de veiligheid van personeel, leerlingen 
en overige mensen die gebruik maken van de school. Daartoe wordt tweejaarlijks een risico-
inventarisatie opgemaakt, die alle onderdelen binnen de school evalueert en actiepunten opstelt indien 
gewenst. Mocht u zelf iets constateren waarover u niet geheel tevreden bent, dan stellen wij het op prijs 
indien u hierover informeert. Wij kunnen dan actie ondernemen om dit te verbeteren. De rapportage 
wordt overigens beoordeeld en inspecties worden gehouden om te controleren of de school voldoet aan 
de gestelde eisen.  
 

12.15 Geschillencommissie Passend Onderwijs 

Nieuw sinds 1 januari 2014 is de (tijdelijke) Geschillencommissie Passend Onderwijs, onderdeel van 
Onderwijsgeschillen. Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het 
(voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een 
geschil indienen tegen het schoolbestuur over: 
 

 (De weigering van) toelating van leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

 De verwijdering van leerlingen. 

 De vaststelling en bijstelling van het ontwikke-
lingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. 

 
Deze commissie wordt ingeschakeld bij (voorgenomen) 
verwijdering van leerlingen. Het adres is: 

Gebouw Woudstede 
Zwarte Woud 2 
3524 SJ Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 95 90 

Email: info@onderwijsgeschillen.nl 
 

12.16 Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Op 1 januari 2019 is de verbeterde wettelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
ingevoerd voor alle beroepskrachten in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de 
(jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie. Het is in feite een stappenplan 
dat beroepskrachten ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn 
vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De 
beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden neemt de professional. Het 
stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast. 
 
De 5 stappen die we nemen: 

1. Is er een vermoeden geconstateerd van huiselijk geweld en kindermishandeling, breng 

signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstappen 

objectief en feitelijk vast in het dossier. Voer indien nodig de kindcheck uit. 

2. Overleg met een deskundige collega (meestal de vertrouwenspersoon-aandacht functionaris 

en/of de IB-er/directeur) en eventueel Veilig Thuis. 

3. Ga in gesprek met ouders en/of kind. Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de ouders en 

met het kind zelf. Alleen als jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een 

gesprek kan je hiervan afzien. 

4. Weeg het geweld. Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van 

de informatie uit stap 1 t/m 3. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. 1. Blijft je vermoeden 

bestaan? Indien nee: afsluiten meldcode. 2. Zo ja, is sprake van (een vermoeden van) acute of 

structurele onveiligheid 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB9cfMvbnNAhUF5xoKHUk4DPIQjRwIBw&url=http://www.blonkjachtexpertise.nl/deskundige-conflicten-geschillen-arbitrage-rechtszaken-pleziervaartuigen-boten&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNEw60_r3t9zmHThenzH8R5GEIvwCQ&ust=1466610889980429
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5. Neem twee beslissingen: 

1. Is melden noodzakelijk? 

Als je acute of structurele onveiligheid vermoedt, doe je een melding bij Veilig Thuis en 

beoordeel je gezamenlijk of hulp bieden of organiseren ook tot de mogelijkheden behoort. 

2. Is hulp (ook) mogelijk? 

Beantwoord de volgende vragen: 

Ben je in staat effectieve hulp te bieden of organiseren? 

Werken betrokkenen mee aan de geboden hulp? 

Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid en welzijn van alle 

betrokkenen? 

Indien ‘nee’ (alsnog) melden bij Veilig Thuis. 

Mocht zich onverhoopt een vermoeden voordoen dan zal altijd intern overlegd worden, waarbij de 
bovengenoemde stappen doorlopen worden met interne en externe betrokkenen.  
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13  Bijlagen 

13.1   Adressen 

KBS De Kameleon 
Graafseweg 52 
5213 AL ’s-Hertogenbosch 
Tel.: 073-8519930 
 

Stichting Signum   
Landgoed Coudewater 
Gebouw Mariënwater 
Berlicumseweg 8G 
5248 NT Rosmalen 
Postbus 104 
5240 AC Rosmalen 
Tel.: 073 - 850 78 50 
info@signumonderwijs.nl 
www.signumonderwijs.nl 
                
Inspectie van het onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrechti 
www.onderwijsinspectie.nl 
Loket onderwijsinspectie: 088 6696060 
Vertrouwensinspecteur : 0900 – 111 3 111 
 
Jeugdgezondheidszorg 
GGD Hart voor Brabant 
Vestiging ’s-Hertogenbosch 
Pettelaarpark 10 
5216 PD ’s-Hertogenbosch 
Tel: 0900 4636443 
www.ggdhvb.nl 
 
GGD Hart voor Brabant 
Locatie:  Palmboomstraat 127 
5213 VG, ‘s-Hertogenbosch 
schoolarts: Jur van Berkel 
088 368 6670 
Jeugdverpleegkundige: Ellis Hoogveldt 
088 3686537 
 
Jeugdtandverzorging 
Eekbrouwersweg 4, 5233 VG ’s-Hertogenbosch 
Tel.: 073 – 6416565 
 
Leerplicht , Gemeente ´s-Hertogenbosch 
Postbus 12345,  5200  GZ ´s-Hertogenbosch 
Tel.:  073-6155155 
Leerplichtambtenaar: Cindy Spijkers 

www.’s-hertogenbosch.nl 

Peuterarrangement  en BSO De Graaf 
Graafseweg 52 
5213 AL ’s-Hertogenbosch 
Tel.: 073 – 6158050 

 

 
 

mailto:info@signumonderwijs.nl
http://mc-lan-mw01test-digidact-signum2-localhost.educatienet.com/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdhvb.nl/
mailto:leerplicht@s-hertogenbosch.nl
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Veilig Thuis Noord-Brabant Noord 
Oude Vlijmenseweg 112 
5223 GS ‘s Hertogenbosch 
088-2439300 
http://www.veiligthuisbno.nl/ 
 
Farent, sociaal werk 
Rogier v.d. Weydenstraat 2 
5213 CA ’s-Hertogenbosch 
Postbus 17, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch 
Tel: 088 0237500 
Schoolmaatschappelijk werker: Nathalie Cosentino 
www.farent.nl 
 
Babel Den Bosch 
Hinthamerstraat 72-74 | 5211 MR 's-Hertogenbosch 

Tel: 073 680 29 00 

info@babeldenbosch.nl 

Kanteel Kinderopvang 
Berlicumseweg 8g 
5248 NT  Rosmalen 
Tel.: 073 – 8507850  
www.kanteel.nl 
 
Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch 
Kooikersweg 2, 5223 KA ‘s-Hertogenbosch 
Tel.: 073 – 6149472  
info@leergelddenbosch.nl 

 

 

http://www.veiligthuisbno.nl/
http://www.farent.nl/
mailto:info@babeldenbosch.nl

