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Voorwoord
De	schoolgids	is	een	jaarlijks	informatief	boekje	voor	
(toekomstige)	ouders	en	leerlingen	waarin	de	werkwijze	
van	de	school	voor	het	komend	jaar	wordt	beschreven*. 
De	schoolgids	bevat	praktische	en	inhoudelijke	informa-
tie	voor	ouders	en	leerlingen.	Enkele	onderwerpen	zijn	
vanwege	de	omvang	kort	beschreven,	met	een	verwijzing	
naar	relevante	websites	en/of	de	contactpersoon.	
*Wijzigingen die tijdens het schooljaar optreden worden 
via de website, de basisschoolapp en via de mail bekend 
gemaakt.
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De school
Schoolbestuur 
De	Kameleon	maakt	deel	uit	van	stichting	Bestuur	Open-
baar	Onderwijs	Rotterdam	(BOOR).	Stichting	BOOR	ver-
zorgt	het	openbaar	(speciaal)	basisonderwijs,	voortgezet	
onderwijs	en	(voortgezet)	speciaal	onderwijs	in	Rotter-
dam.	In	totaal	gaat	het	om	zo’n	75	scholen,	waar	dagelijks	
aan	ongeveer	30.000	leerlingen	wordt	lesgegeven.

Profi el van de school
De	Kameleon	is	een	openbare	en	sportieve	basisschool	
met	twee	locaties	gelegen	in de	wijk	Carnisse	in	
Rotterdam-Zuid.	Met	4	schakelklassen	1e	opvang	aan	
nieuwkomers,	2	peutergroepen	en	17	reguliere	groepen	
biedt	de	school	jaarlijks	onderwijs	aan	480	leerlingen	
van	52	nationaliteiten.	Onderwijs	waarbij	niet	alleen	de	
cognitieve,	maar	ook	de	sociaal-emotionele,	brede,	mo-
torische	en	fysieke	ontwikkeling	van	de	leerling	centraal	
staan.

Missie en visie
De	Kameleon	is	een	school	met	een	goede	kwaliteitscul-
tuur	die	voortdurend	de	eigen	praktijk	onderzoekt	om	zo	
haar	onderwijs	aan	leerlingen	te	optimaliseren.	
De	school	heeft	de	ambitie	om	uitstekend	onderwijs	te	
bieden	dat	op	maat,	toekomstgericht	en	oplossingsge-
richt	is.	Onderwijs	dat	uitgaat	van	diversiteit	en	wordt	
gegeven	vanuit	de	passie	voor	de	leerling.	Deze	ambitie	
realiseert	het	team	door	uitdagend,	ondersteunend	en	
kansrijk	onderwijs	te	bieden	dat	uitgaat	van	het	talent	
van	ieder	kind	en	door	de	leerling	als	mede-eigenaar	van	
zijn	leerproces	te	beschouwen.	
Het	motto	van	De	Kameleon	is	‘Samen	verder	komen’.	In	
het	motto	staan	de	beginletters	van	de	kernwaarden	van	
de	school,	namelijk	vertrouwen,	verantwoordelijkheid	en	
verbondenheid.	De	kernwaarden	vormen	het	uitgangs-
punt	voor	de	inrichting	van	het	onderwijscurriculum	op	
De	Kameleon.	Vertrouwen	is	de	basiswaarde.	Vertrouwen	
in	de	talenten	en	de	ontwikkelmogelijkheden	van	alle	
leerlingen.	
De	leerlingen	worden	uitgedaagd	om	verantwoordelijk-
heid	te	nemen	voor	hun	eigen	leerproces	en	om	kritisch	

democratische	burgers	te	zijn,	waarbij	de	leerling	auto-
nomie	en	kritisch	denken	combineert	met	sociale	betrok-
kenheid:	‘Zorg	goed	voor	jezelf,	voor	de	ander	en	voor	je	
omgeving.’	Hier	liggen	de	kernwaarden	verantwoordelijk-
heid	en	verbondenheid	aan	ten	grondslag.		
Het	onderwijscurriculum	op	De	Kameleon	kenmerkt	zich	
door	diepte,	variatie	en	rijke	ervaringsmogelijkheden	in	
verbinding	met	situaties	in	en	buiten	de	school.	Het	team	
handelt	vanuit	de	kernwaarden	vertrouwen,	verant-
woordelijkheid	en	verbondenheid	en	draagt	bij	aan	de	
vorming	van	de	persoonlijkheid	van	de	leerling.	De	leer-
ling	krijgt	de	ruimte	en	verantwoordelijkheid	om	zich	te	
vormen.	Het	team	biedt	de	leerling	hierbij	veiligheid	en	
ondersteuning,	passend	bij	zijn	behoeften	en	talenten.	
Het	team	neemt	ook	verantwoordelijkheid	voor	de	eigen	
ontwikkeling	door	van	en	met	elkaar	te	leren	en	onder-
zoeksmatig	te	werken.	

Huisregels 
Handelend	vanuit	de	kernwaarden	vertrouwen,	verant-
woordelijkheid	en	verbondenheid	werkt	De	Kameleon	
aan	de	basiswaarden	van	de	democratische	samenle-
ving	als	vrijheid	van	meningsuiting,	gelijkwaardigheid,	
wederzijds	respect,	begrip	en	verdraagzaamheid.	Al	deze	
waarden	liggen	ten	grondslag	aan	de	omgang	met	elkaar	
en	aan	het	pedagogisch	klimaat	van	de	school.	Deze	
waarden	zijn	voor	de	school	niet	onderhandelbaar	en	zijn	
geformuleerd	in	concrete	gedrags-	en	omgangsregels.	
Deze	regels	gelden	voor	leerlingen,	ouders,	personeel	en	
een	ieder	die	de	school	binnenstapt.

zoeksmatig	te	werken.	
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Gedrags- en omgangsregels

•	Er	wordt	niet	gepest,	gediscrimineerd	of	gevochten;
	•		Kwetsend	en	grof	(schunnig)	taalgebruik	is	niet	

toegestaan;
	•		Het	onderwijs	wordt	niet	onderbroken	of	verstoord	

door	grensoverschrijdend	gedrag	(onder	grensover-
schrijdend	gedrag	verstaat	de	school	gedrag	dat	ten	
koste	gaat	van	een	ander);

	•		Er	worden	geen	spullen	van	een	ander	vernield	of	
zoekgemaakt.	Dit	geldt	ook	voor	eigendommen	van	
de	school	en	voor	het	schoolgebouw;

	•		Problemen	worden	op	basis	van	gelijkwaardigheid,	in	
dialoog	en	met	respect	voor	elkaar	aangepakt;

	•		Leerlingen,	ouders	en	personeel	dragen	zorg	voor	
een	schoon	en	opgeruimd	schoolgebouw.

Regels omtrent telefoongebruik, het maken van 
foto’s en video’s voor leerlingen en/of ouders

	•		Het	gebruik	van	mobiele	telefoons	en	geluidsappara-
tuur	is	onder	schooltijd	niet	toegestaan;

	•		Het	is	nadrukkelijk	verboden	om	zonder	toestem-
ming	foto’s,	fi	lmpjes	en/of	geluidopnames	te	maken	
van	personeelsleden	en/of	leerlingen	om	deze	al	dan	
niet	op	internet	te	plaatsen.

De organisatie
Het schoolgebouw
De	Kameleon	is	gehuisvest	aan	de	Carnissedreef	en	in	de	
dependance	aan	de	Fazantstraat.	In	beide	gebouwen	is	
een	peutergroep	aanwezig.	In	het	hoofdgebouw	zijn	de	
groepen	4	tot	en	met	8	gevestigd	en	de	4	schakelklassen	
voor	nieuwkomers.	In	de	dependance	zijn	de	groepen	1	
tot	en	met	3	gevestigd.	Ook	heeft	de	Kameleon	een	eigen	
bibliotheek.	Deze	is	gehuisvest	in	de	dependance.	



8 Schoolgids 2020|2021

Peuterschool De Kameleon
Op	beide	locaties	van	De	Kameleon	is	een	peutergroep	
gevestigd,	waar	de	peuters	5	dagdelen	per	week	welkom	
zijn.	De	peuterschool	is	een	samenwerking	tussen	school	
en	welzijnsorganisatie	Peuter	&	Co.	In	deze	groepen	
worden	de	peuters	spelenderwijs	gestimuleerd	om	
stappen	te	zetten	in	hun	ontwikkeling.	Het	Rotterdamse	
onderwijsbeleid	vormt	hierbij	het	uitgangspunt:	Een	
vliegende	start	voor	elke	Rotterdamse	peuter.	Opvoeden	
en	het	ondersteunen	van	kinderen	in	hun	ontwikkeling	is	
primair	de	verantwoordelijkheid	van	ouders.	De	peuter-
school	is	dan	ook	een	aanvulling	op	de	thuissituatie	en	
biedt	de	peuters	extra	ontwikkelingsmogelijkheden.	De	
peuters	stromen	met	4	jaar	door	naar	De	Kameleon.	Door	
de	intensieve	samenwerking	tussen	de	leidsters	van	de	
peutergroepen	en	de	leerkrachten	van	de	kleutergroepen	
verloopt	de	overgang	soepel	en	maken	de	peuters	een	
goede	doorstart	in	groep	1.	
Voor	meer	informatie	kunt	u	de	website	van	de	
Rotterdamse	Peuterschool	bekijken:	
www.derotterdamsepeuterschool.nl 

Organisatie
De	school	is	organisatorisch	onderverdeeld	in	vier	
bouwen:
De	onderbouw	(groepen	1,	2	en	3),	de	middenbouw	
(groepen	4,	5	en	6),	de	bovenbouw	(groepen	7	en	8)	en	
de	schakelbouw	(groepen	voor	nieuwkomers).	Iedere	
bouw	heeft	zijn	eigen	bouwcoördinator,	intern	begeleider	
en	co-teachers.	
In	alle	groepen	wordt	gewerkt	met	een	plan	van	aanpak	
en	groepsdoorbroken	lessen,	waarbij	leerlingen	van	het-
zelfde	leerjaar	in	instructiegroepen	worden	geclusterd	
om	onderwijs	op	maat	te	bieden.	Dit	wordt	het	maat-
werkprogramma	genoemd.	Voor	het	maatwerkprogram-
ma	worden	per	bouw	co-teachers	ingezet.	Co-teachers	
zijn	leerkrachten	met	een	expertise	die	op	de	cognitieve	
vakgebieden	zoals	taal	en	rekenen	extra	worden	ingezet	
in	de	bouwen.	De	co-teachers	worden	dan	gekoppeld	aan	
een	instructiegroep,	zodat	de	leerlingen	meer	effectieve	
instructie	en	feedback	krijgen	tijdens	hun	leerproces.	
Dus	meer	onderwijs	op	maat.		
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Onderbouw
In	de	onderbouw	zitten	de	jongste	en	oudste	kleuters	
apart.	De	jongste	kleuters	in	groep	1	en	de	oudste	kleu-
ters	in	groep	2.	De	kleuters	leren	vooral	spelenderwijs.	
De	leerkracht	organiseert	het	onderwijs	waarbij	hij/zij	
afwisselend	instructie	geeft	aan	de	hele	groep	of	groep-
jes	leerlingen	van	het	zelfde	leerjaar.	De	leerkrachten	
van	groep	1	en	2	worden	4	dagdelen	ondersteund	door	
onderwijsassistenten.	In	groep	3	wordt	het	spelender-
wijs	leren	afgewisseld	met	formeel	leren	en	worden	de	
instructies	op	dezelfde	werkwijze	gegeven.		
Alle leerlingen die starten in groep 1 of 2 dienen 
zindelijk te zijn. 

Midden- en bovenbouw
De	middenbouw	bestaat	uit	de	groepen	4,	5	en	6.	De	
bovenbouw	bestaat	uit	de	groepen	7	en	8.	Elke	leerling	
ontwikkelt	zich	anders.	De	verschillen	tussen	leerlingen	
in	cognitieve	en	sociaal-	emotionele	ontwikkeling	lopen	
in	de	midden-	en	bovenbouw	meer	uiteen.	De	verschillen	
worden	ook	veroorzaakt	door	de	tussentijdse	instroom,	
de	zogenaamde	zij-	en	neveninstroom.	Zij-instromers	
zijn	de	leerlingen	die	van	een	andere	basisschool	komen	
en	de	neveninstromers	zijn	de	leerlingen	die	vanuit	de	
schakelklassen	doorstromen.	
Om	in	de	uiteenlopende	onderwijs-	en	ondersteunings-
behoeften	van	de	leerlingen	te	kunnen	voorzien,	wordt	
er	in	de	midden-	en	bovenbouw	met	een	uitgebreider	
plan	van	aanpak	gewerkt	(zie	onder	Onderwijsaanbod).	
Ook	zijn	er	meer	groepsdoorbroken	lessen	ingeroosterd	
op	het	gebied	van	rekenen	en	taal.	De	bovenbouw	werkt	
tevens	met	een	keuzewerkuur,	waarbij	de	leerlingen	van	
de	groepen	7	én	8	met	elkaar	lessen	volgen	aan	de	hand	
van	verschillende	thema’s.	
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De schakelklassen voor nieuwkomers
In	deze	groepen	wordt	onderwijs	gegeven	aan	kinderen	
tussen	de	6	en	12	jaar	die	recent	vanuit	het	buitenland	
in	Nederland	zijn	komen	wonen.	Deze	kinderen	volgen	
doorgaans	tien	maanden	onderwijs	in	de	schakelklas-
sen.	De	focus	van	het	onderwijsaanbod	ligt	op	de	taal-
verwerving.	Dit	gebeurt	met	het	programma	Wereld	vol	
woorden.	Gedurende	2	blokken	is	het	doel	om	de	leerlin-
gen	een	voldoende	woordenschatniveau	bij	te	brengen,	
zodat	de	leerlingen	succesvol	kunnen	doorstromen	naar	
de	reguliere	groep.	
De	leerlingen	worden	bij	instroom	in	de	schakelklassen	
naar	leeftijd	en	niveau	ingedeeld.	Ook	deze	groepen	wer-
ken	groepsdoorbroken,	waarbij	zo	veel	mogelijk	leerlin-
gen	met	dezelfde	onderwijsbehoeften	worden	geclusterd	
in	instructieniveaus	voor	Wereld	vol	woorden,	lezen	en	
rekenen.	Naast	de	cognitieve	vorming	wordt	ook	aan-
dacht	besteed	aan	de	sociaal	emotionele	en	brede	vor-
ming	van	de	leerlingen.	Hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	
van	hetzelfde	aanbod	als	in	reguliere	groepen,	namelijk	
gym,	drama,	muziek,	zwemmen	en	Kanjertraining.		

Ontwikkeling van het onderwijs
De	Kameleon	heeft	de	ambitie	om	onderwijs	op	maat	te	
bieden	dat	toekomstbestendig	is.	Het	beoogde	doel	is	
het	verhogen	van	het	percentage	leerlingen	dat	voldoet	
aan	de	landelijke	ambitie	op	de	referentieniveaus	taal	en	
rekenen.	
Uit	de	eerste	fase	van	het	onderzoek	zijn	de	onderstaan-
de	punten	als	essentiële	gebieden	voor	de	leerlingenpo-
pulatie	van	De	Kameleon	naar	voren	gekomen.	Deze	zijn	
als	eerste	speerpunten	opgenomen	in	het	jaarplan:
	 ·		basiswoordenschat	vastgelegd	in	een	doorgaande	

leerlijn;
	 ·		mondelinge	taalvaardigheid	vastgelegd	in	een	door-

gaande	lijn;
	 ·	automatiseren	vastgelegd	in	een	doorgaande	lijn;
	 ·	rekentaal	vastgelegd	in	een	doorgaande	leerlijn;
	 ·		beheersingsdoelen	op	het	gebied	van	werkhouding	

en	zelfstandigheid	vaststellen.
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Plan van aanpak
Voor	ieder	leerjaar	wordt	een	plan	van	aanpak	opgesteld.	
In	dit	plan	worden	op	basis	van	analyses	de	instruc-
tieniveaus	en	de	bijbehorende	aanpak	van	leerlingen	
beschreven,	waarbij	leerlingen	met	dezelfde	onderwijs-
behoeften	zo	veel	mogelijk	worden	geclusterd.	In	overleg	
met	directie,	intern	begeleider,	specialisten,	bouwcoör-
dinator	en	de	groepsleerkrachten	van	het	leerjaar	wordt	
het	plan	van	aanpak	voor	een	bepaalde	periode	opge-
steld.	Dit	plan	wordt	tussentijds	geëvalueerd	en	bijge-
steld	tijdens	het	werkoverleg	van	de	groepsleerkrachten	
en	de	co-teachers.	Afhankelijk	van	het	leerjaar	zijn	er	
meerdere	plan	van	aanpak-overleggen	opgenomen	in	de	
jaaragenda.	Ook	wordt	er	tussentijds	een	overleg	belegd	
als	daar	vanuit	de	leerkrachten,	ib,	gedragsspecialist	of	
directie	behoefte	aan	is.	

Per	vakgebied	zijn	de	volgende	opdrachten	geformuleerd	
die	deels	borgingsactiviteiten	behelzen:	

Woordenschat
Tien	leerkrachten	worden	aangemeld	voor	de	training	
‘Met	woorden	in	de	weer’.	Drie	nieuwe	leerkrachten	vol-
gen	eerst	de	interne	training	van	de	woordenschatcoör-
dinator.	Het	essentiële	woordenschataanbod	per	leerjaar	
wordt	vastgesteld	door	het	ontwikkelteam	taal.	

Mondelinge Taalvaardigheid
De	nulmeting	van	leerkrachtvaardigheden	op	het	gebied	
van	taalonderwijs	wordt	gecontinueerd	met	als	doel	om	
bewustzijn	te	creëren	bij	de	leerkrachten	over	hun	rol	
in	het	taalonderwijs	en	inzichten	te	geven	in	effectief	
gedrag	en	essentiële	vaardigheden.	Er	wordt	een	door-
gaande	lijn	ontworpen	voor	mondelinge	taalvaardigheid	
door	het	ontwikkelteam	taal.

Rekenen
Er	vindt	een	oriëntatie	plaats	op	de	rekenmethode	die	
beter	aansluit	bij	het	referentiekader,	de	didactische	
modellen	en	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen-
populatie.	Het	opzetten	van	een	doorgaande	lijn	voor	re-
kentaal	en	het	automatiseren	worden	als	eerste	ontwerp	
speerpunten	opgepakt	in	2020-2021	en	uitgewerkt	in	het	
werkplan	van	het	ontwikkelteam	rekenen.	

Sociaal emotionele ontwikkeling
Dertien	leerkrachten	volgen	de	nascholing	voor	het	beha-
len	van	hun	B-	of	C-licenties.	Drie	leerkrachten	starten	
met	de	basistraining.	Het	opzetten	van	beheersingsdoe-
len	op	het	gebied	van	werkhouding	en	zelfstandigheid	
in	een	doorgaande	lijn	van	groep	1	tot	en	met	8	wordt	
gedaan	door	het	ontwikkelteam	sociaal	emotioneel.

Het onderwijsaanbod
Op	De	Kameleon	is	veel	aandacht	voor	de	

Nederlandse	taalontwikkeling.	Er	wordt	in	alle	
groepen	extra	ingezet	op	begrijpend	lezen	en	
luisteren,	technisch	lezen	en	woordenschat.	
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Maatwerkprogramma
De	Kameleon	biedt	het	zogenaamde	maatwerkpro-
gramma	aan,	om	de	zeer	uiteenlopende	instructieniveaus	
binnen	een	groep	te	kunnen	voorzien	van	een	passend	
aanbod.	Bij	het	maatwerkprogramma	wordt	een	extra	
leerkracht	ingezet	als	co-teacher.	Elke	bouw	heeft	eigen	
co-teachers.	De	groepsleerkrachten	en	de	co-teachers	
bepalen	in	overleg	hoe	en	welke	ondersteuning	er	wordt	
geboden	aan	de	groepen	binnen	de	bouw.	Hierbij	is	de	
ondersteuningsbehoefte	van	de	groep(jes)	leidend.	

Plusklas
De	Kameleon	heeft	een	plusklas	voor	meerbegaafde	
leerlingen.	Vanaf	leerjaar	5	kunnen	leerlingen	in	aanmer-
king	komen	voor	de	Plusklas.	Dit	beslaat	1	dagdeel	per	
week.	De	leerlingen	worden	in	overleg	met	de	leerling,	
de	ouder(s),	de	intern	begeleider,	de	groepsleerkracht	en	
de	leerkracht	van	de	Plusklas	geplaatst.	

Dagprogrammering
De	Kameleon	biedt	met	inzet	van	gemeentelijke	subsidie-
middelen	al	jaren	extra	leertijd	(dagprogrammering)	aan	
leerlingen,	om	hun	kansen	op	schoolsucces	te	vergro-
ten.	De	dagprogrammering	wordt	in	de	vorm	van	leer-
tijduitbreiding	ingezet	voor	groep	1	tot	en	met	8	en	de	
schakelklassen	voor	nieuwkomers.	In	de	groepen	1	en	2	
wordt	de	dagprogrammering	ook	als	leertijdintensivering	
ingezet.	Met	inzet	van	groepsleerkrachten	en	vakleer-
krachten	biedt	de	school	tien	uur	extra	leertijd	voor	haar	
leerlingen.	Grotendeels	is	de	extra	leertijd	verweven	in	
het	rooster	waarbij	de	groepen	vaste	activiteiten	hebben	
zoals	gym,	techniek,	drama,	muziek,	handvaardigheid,	
Engels,	taal	en	rekenen.	Een	deel	wordt	als	naschools	
programma	aangeboden,	waarbij	de	leerlingen	kunnen	
kiezen	uit	diverse	sporten,	ict,	techniek,	art,	studieklas,	
dans,	koken,	drama	en	vakantiescholen.	

Studieklas 
Voor	de	groepen	6,	7	en	8	worden	er	naschoolse	studie-
klassen	aangeboden.	De	leerlingen	werken	in	blokken	
van	6	weken	aan	bepaalde	vakgebieden	waar	zij	moeite	
bij	ondervinden.	De	studieklas	duurt	1	uur	per	week	en	
wordt	na	schooltijd	aangeboden.	De	leerlingen	kunnen	
zich	hiervoor,	met	toestemming	van	hun	ouder(s),	aan-
melden	bij	de	groepsleerkracht.	

Dubbele dosis-aanpak
De	Kameleon	neemt	deel	aan	de	pilot	Meesterlab	in	het	
kader	van	het	Nationaal	Programma	Rotterdam	Zuid,	
waarbij	de	zogenaamde	dubbele	dosis-aanpak	gefaseerd	
wordt	geïmplementeerd	om	extra	leertijd	te	creëren	voor	
leerlingen	die	dat	nodig	hebben.	Het	gaat	om	het	creëren	
van	extra	leertijd	op	het	gebied	van	taal	of	rekenen	
voor	een	groep	leerlingen	die	met	deze	ondersteuning	
de	essentiële	leerdoelen	van	het	leerjaar	beter	kunnen	
behalen.	
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Kanjertraining
Vertrouwen	is	de	basis	voor	het	creëren	van	rust	in	de	
klas,	het	stimuleren	van	sociale	veiligheid	en	een	prettig	
schoolklimaat.	Daarom	worden	er,	naast	het	cognitieve	
aanbod	in	alle	groepen,	Kanjertrainingslessen	gegeven.	
In	de	Kanjertrainingslessen	is	er	specifi	ek	aandacht	voor	
de	sociaal	emotionele	ontwikkeling	van	de	leerlingen.	
In	de	Kanjertraining	staan	5	basisafspraken	centraal:

Burgerschapsvorming
De	Kameleon	wil	bevorderen	dat	leerlingen	zich	ontwik-
kelen	tot	kritisch-democratische	burgers.	Hierbij	gaat	het	
om	participeren	in	de	maatschappij,	autonoom	kunnen	
zijn	gecombineerd	met	sociale	betrokkenheid	en	een	
kritische	houding.	
Handelend	vanuit	de	kernwaarden	vertrouwen,	verant-
woordelijkheid	en	verbondenheid	legt	De	Kameleon	
de	focus	op	de	volgende	doeldomeinen	en	integreert	
burgerschapsvorming	in	haar	onderwijscurriculum:	
	 •	 	Kwalifi	catie:	focus	op	kennis	en	vaardigheden	die	

leerlingen	kwalifi	ceren	voor	participatie	aan	de	
samenleving.	Deze	komen	aan	bod	in	de	lessen	van	
de	Kanjertraining,	nieuwsbegrip,	wereldoriëntatie	
en	projecten.		

	 •	 	Socialisatie:	focus	op	normen,	waarden,	cultuur	
en	tradities,	met	als	doel	sociaal	en	ecologisch	

bewustzijn	te	ontwikkelen.	Naast	het	aanbod	in	bo-
vengenoemde	lessen	worden	er	jaarlijks	activiteiten	
ingepland	om	deze	kennis	en	vaardigheden	gericht	
te	oefenen.	Activiteiten	zoals	de	Kanjersportdag,	
goede	doelenactie,	debattoernooien,	vaste	uitstap-
jes	naar	educatieve	instellingen,	activiteiten	met	en	
voor	de	buurtbewoners	,	deelname	aan	activiteiten	
in	de	buurt	en	de	stad	en	het	Internationaal	Kinder-
feest.	

	 •	 	Identiteitsontwikkeling:	focus	op	het	geven	van	
ruimte	aan	de	leerling	om	de	persoonlijkheid	te	
vormen.	Dagelijks	heeft	de	leerkracht	hier	aandacht	
voor	en	oefenen	de	leerlingen	in	allerlei	praktijk-
situaties.	Tevens	wordt	hier	tijdens	de	Kanjertrai-
ningslessen	expliciet	aandacht	aan	besteed.	

Leerlingenraad
De	school	vindt	inspraak	van	leerlingen	belangrijk.	De	
leden	van	de	leerlingenraad	zijn	door	hun	eigen	klas	
gekozen	en	vergaderen	met	de	directeur	over	een	aantal	
zaken	binnen	de	schoolorganisatie.	De	leerlingen	maken	
op	deze	manier	spelenderwijs	kennis	met	de	democrati-
sche	beginselen	en	actief	burgerschap.
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ICT
De	Kameleon	vindt	dat	kinderen	moeten	leren	goed	
gebruik	te	maken	van	de	digitale	toepassingen	die	
beschikbaar	zijn	en	zich	moeten	voorbereiden	op	de	
digitale	toekomst	op	school,	de		vervolgopleiding,	op	het	
werk,	als	consument,	in	het	sociale	verkeer	en	als	burger	
ten	opzichte	van	de	overheid.	De	huidige	maatschappij	
vraagt	om	digitale	geletterdheid.	Tijdens	de	sluiting	van	
de	scholen	in	de	coronacrisis	is	dit	overduidelijk	gewor-
den.	Dit	betekent	dat	de	elementen	van	digitale	gelet-
terdheid	geïntegreerd	dienen	te	worden	in	het	onderwijs,	
rekening	houdend	met	de	doeldomeinen	kwalifi	catie,	
socialisatie	en	persoonsvorming.	Deze	elementen	van	
digitale	geletterdheid	kunnen	goed	worden	geïntegreerd	
met	taal	en	in	samenhang	met	de	zaakvakken.	
De	devices	die	tijdens	de	coronacrisis	beschikbaar	zijn	
gesteld	door	fondsen,	mag	de	school	behouden.	De	
school	ziet	dit	in	combinatie	met	de	leerkrachtvaardig-
heden	die	in	de	lockdown	een	enorme	vlucht	hebben	ge-
nomen	als	een	unieke	kans	om	het	klassenmanagement	
verder	te	ontwikkelen	en	onderwijs	op	maat	te	bieden.	
Google	Classroom	en	het	opnemen	van	instructiefi	lmpjes	
zullen	worden	ingezet	voor	pre-	en	post-teaching	onder	
en	na	schooltijd.	

Sport 
De	Kameleon	is	een	sportieve	basisschool.	In	alle	groe-
pen	wordt	er	gym	gegeven	door	een	vakleerkracht	en	is	
er	vijf	dagen	per	week	sportpauze	voor	alle	leerlingen.	
Voor	de	leerlingen	van	de	groepen	5	en	6	en	de	schakel-

groepen	voor	nieuwko-
mers	wordt	ook	zwemles	
aangeboden.	
In	het	kader	van	de	
SchoolSportVereniging	
(SSV)	en	Lekker	Fit!	
worden	er	ook	naschoolse	
sportactiviteiten	aange-
boden.	Zo	wordt	er	voor	
de	leerlingen	extra	gym	
aangeboden	na	schooltijd.	
Onder	extra	gym	vallen	
ook	de	kennismakingsles-
sen	met	nieuwe	sporten,	verdiepingslessen	en	trainingen	
voor	sporttoernooien.	De	leerlingen	kunnen	zich,	met	
toestemming	van	hun	ouder(s),	hiervoor	opgeven.	
Daarnaast	kunnen	de	leerlingen	zich	opgeven	voor	proef-
trainingen	vanuit	de	SSV.	Zij	volgen	dan	na	schooltijd	3	
trainingen,	met	als	einddoel	dat	de	leerlingen	lid	kun-
nen	worden	van	een	vereniging.	Aan	het	begin	van	het	
schooljaar	ontvangen	de	leerlingen	van	de	gymleerkrach-
ten	een	aanmeldingsformulier	voor	deze	proeftrainingen.	
De	Kameleon	faciliteert	ook	de	deelname	van	de	leerlin-
gen	aan	activiteiten	en	sporten	die	niet	binnen	het	SSV-
programma	vallen.	Informatie	kan	opgevraagd	worden	bij	
de	gymleerkrachten.

De leerlingen kunnen dit 
jaar proeftrainingen volgen 
voor de volgende sporten 
& activiteiten:
✔ PlayFit	voetbal	(gr	2	en	3)
✔ Streetdance	(gr	2	t/m	8)
✔ Aikido	(gr	3	t/m	8)
✔ Korfbal	(gr	4	t/m	7)
✔ Voetbal	(gr	4	t/m	8)
✔ Kickboksen	(gr	5	t/m	8)
✔ 	Flag	voetbal/American	

Football	(gr	6	t/m	8)
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het	Jeugdfonds	Sport	&	Cultuur	betaalt	de	contributie	of	
het	lesgeld	voor	leerlingen	en	jongeren	uit	gezinnen	waar	
te	weinig	geld	is	voor	voetbal,	muziekles,	dans,	judo,	
theater,	zwemmen	of	een	andere	sportieve	of	creatieve	
les.	Ouders	kunnen	zelf	geen	aanvraag	doen.	Aanvragen	
voor	een	bijdrage	worden	gedaan	door	dhr.	Leo	Foussom	
(vakleerkracht	gym).	

Jeugdeducatiefonds
De	Kameleon	is	aangesloten	bij	het	Jeugdeducatiefonds.	
Het	Jeugdeducatiefonds	wil	dat	de	talenten	van	kinderen,	
ondanks	een	financiële	belemmering,	zo	goed	mogelijk	
benut	worden.	Door	mee	te	kunnen	doen	op	school,	maar	
ook	met	naschoolse	activiteiten	zoals	een	schoolkamp	
of	een	stage	of,	net	zoals	andere	klasgenoten,	te	werken	
met	een	computer.	Extra	inzet	tijdens	onderwijstrajecten	
voor	kinderen	uit	gezinnen	met	een	sociaal	minimum	en	
waar	sprake	is	van	een	achterstandssituatie,	bevordert	
de	ontplooiingsmogelijkheden	en	levert	daardoor	een	
bijdrage	aan	de	sociale	en	maatschappelijke	integratie.	
Het	Jeugdeducatiefonds	helpt	om	de	ontwikkelingskan-
sen	van	kinderen	die	opgroeien	vanuit	een	achterstand	te	
vergroten.	Aanvragen	voor	het	fonds	lopen	via		
mw.	Adrie	Notenboom.	

Inspectie, schooladvies & 
uitstroomgegevens groep 8
Beoordeling inspectie 
De	inspectie	heeft	vertrouwen	in	het	onderwijs	op	De	Ka-
meleon.	De	school	heeft	een	zogenaamd	basisarrange-
ment.	Van	de	dertig	onderzochte	indicatoren	voor	goed	
onderwijs	kregen	er	elf	de	hoogste	kwalificatie	(goed)	
van	de	inspectie,	waaronder	vijf	van	de	zeven	zogenoem-
de	‘normindicatoren’.	Dat	zijn	indicatoren	die	voor	goed	
onderwijs	cruciaal	zijn.	Dit	geldt	voor	de	indicatoren	met	
betrekking	tot	het	didactisch	handelen	van	leraren,	de	
begeleiding	en	de	leerlingenzorg.	In	feite	zegt	de	inspec-
tie	met	deze	beoordeling	dat	de	organisatie	van	de	zorg	
voor	leerlingen	en	de	uitvoering	daarvan	optimaal	is	op	
De	Kameleon.	

Zie voor het rapport van bevindingen
www.onderwijsinspectie.nl. 

Het schooladvies en de OverstapRoute
De	basisscholen	in	Rotterdam	en	omstreken	werken	met	
De	Overstaproute.	Hierin	zijn	afspraken	over	de	advise-
ring	vastgelegd,	zodat	ieder	kind	op	de	juiste	school	en	
het	juiste	niveau	terecht	komt.
Het	onderwijsniveau	van	de	leerling	wordt	bepaald	door	
een	combinatie	van	competenties*	die	de	leerling	be-
heerst,	en	de	vaardigheidsscores	op	de	Cito-toetsen	van	
de	leerling	op	de	kernvakken	begrijpend	lezen,	rekenen,	
spelling	en	technisch	lezen.	Begrijpend	lezen	en	rekenen	
wegen	het	zwaarst	bij	het	bepalen	van	het	schooladvies.	
Het	schooladvies	wordt	vastgesteld	door	het	adviesteam	
van	de	school	bestaande	uit	de	groepsleerkrachten,	di-
recteur,	intern	begeleider	en	bouwcoördinator.	De	direc-
tie	is	eindverantwoordelijk	voor	het	basisschooladvies.
*zelfstandig werken, werkhouding, samenwerken, in-
zicht, reflectie, huiswerkattitude.
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In	groep	7	krijgen	de	leerlingen	een	voorlopig	schoolad-
vies	voor	het	voortgezet	onderwijs,	namelijk	het	pré-ad-
vies.	In	groep	8	krijgt	de	leerling	zijn	defi	nitieve	school-
advies.	Dit	advies	is	leidend.	Het	defi	nitieve	schooladvies	
vindt	plaats	voor	de	afname	van	de	eindtoets.	

De	Kameleon	neemt	de	IEP	als	eindtoets	in	groep	8	af.	
Mocht	het	advies	van	de	eindtoets	hoger	liggen	dan	het	
schooladvies,	dan	is	de	school	verplicht	om	het		school-
advies	van	de	leerling	te	heroverwegen.	Na	de	herover-
weging	kan	het	schooladvies	naar	boven	worden	bijge-
steld.	Hierover	gaan	de	leerkrachten	van	groep	8,	intern	
begeleider,	directeur	en	de	bouwcoördinator	met	elkaar	
in	overleg.	Wanneer	het	advies	van	de	eindtoets	lager	is	
dan	het	schooladvies,	blijft	het	schooladvies	staan.	

Voor meer informatie kunt u terecht op www.koersvo.nl 

Resultaten van het onderwijs
Met	ingang	van	dit	schooljaar	beoordeelt	de	inspectie	
de	leerresultaten	aan	het	einde	van	de	basisschool	aan	
de	hand	van	een	nieuw	onderwijsresultatenmodel.	In	het	
nieuwe	onderwijsresultatenmodel	wordt	de	gemiddelde	
schoolweging	van	drie	schooljaren	gebruikt	als	maat	
voor	de	leerlingenpopulatie.
De	Kameleon	heeft	een	gemiddelde	schoolweging	van	
36	en	valt	daarmee	in	de	categorie	hoge	schoolweging.	
De	hoge	schoolweging	houdt	in	dat	de	leerlingenpopu-
latie	een	complexe	samenstelling	heeft.	De	school	heeft	
daarnaast	te	maken	met	een	toenemend	aantal	neven-	
en	zij-instromers.	Het	afl	ezen	van	de	resultaten	dient	
daarom	altijd	in	samenhang	met	de	instroomgegevens	te	
gebeuren	(zie	onderstaand	schema).

 Kengetallen groepen 8 2019-2020 

Aantal	leerlingen	in	groep	8																										
Percentage	leerlingen	vanaf	groep	1	/	2		
Percentage	zij-instroom																															
Percentage	neveninstroom																								

52
31%
21%
48%

Bovenstaand	fenomeen	geeft	een	vertekend	beeld	van	de	
onderwijsresultaten	op	schoolniveau.	De	school	brengt	
daarom	de	eindresultaten	van	alle	leerlingen	in	kaart	en	
maakt	daarnaast	een	splitsing,	waarbij	de	resultaten	van	
de	leerlingen	die	vallen	onder	de	ontheffi	ngsgronden	
buiten	beschouwing	worden	gelaten(herberekening).	Dat	
ziet	er	schematisch	zo	uit:

Alle leerlingen Score Norm Ambitie 

gemiddelde	1F 85% 85% 86%

gemiddelde 1S/2F 33% 35,7% 36%

Herberekening Score Norm Ambitie

gemiddelde	1F 93% 85% 93%

gemiddelde	1S/2F 41% 35,7% 40%

De	leerlingen	van	groep	8	hebben	afgelopen	jaar	de	
volgende	adviezen	gekregen	betreffende	het	vervolgon-
derwijs:

Praktijkonderwijs	(PRO)																													
VMBO	Basisberoepsgerichte	
leerweg	en	Kaderberoepsgerichte	
leerweg	(BBL-KBL)																																						
VMBO	Kaderberoepsgerichte	
leerweg	en	Theoretische
leerweg	(KBL-GL-TL)																																					
VMBO	Theoretische	leerweg	/	HAVO						
HAVO																																																															
HAVO/VWO
VWO

10		leerlingen

26	leerlingen

7			 leerlingen
2			 leerlingen
2			 leerlingen
3			 leerlingen
2			 leerlingen

Gemiddelde	IEP-score:	geen	IEP-toets	afgenomen	in	
verband	met	de	coronacrisis
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De zorg voor leerlingen
Passend onderwijs en PPO Rotterdam
Per	1	augustus	2014	is	de	wet	op	Passend	Onderwijs	en	
daarmee	de	zorgplicht	van	kracht.	Dat	betekent	dat	de	
school	de	verantwoordelijkheid	heeft	om	iedere	leerling	
die	extra	ondersteuning	nodig	heeft	die	al	op	school	
zit	of	schriftelijk	is	aangemeld,	een	passende	plek	te	
bieden.	Wanneer	de	school	zelf	geen	passende	plek	kan	
bieden,	zoekt	de	school	in	overleg	met	de	ouders	binnen	
maximaal	10	weken	(incl.	vakanties)	een	passende		plek	
op	een	andere	school.	Het	samenwerkingsverband	kan	
de	school	daarbij	ondersteunen.	Het	samenwerkingsver-
band	is	een	samenwerking	tussen	schoolbesturen	die	de	
wettelijke	taak	van	het	Passend	Onderwijs,	samen	met	
de	scholen	uitvoert.	In	Rotterdam	is	dit	PPO	Rotterdam.	
De	contactgegevens	staan	onder	het	kopje	PPO		
Rotterdam.	

Passend onderwijs op de Kameleon
De	Kameleon	biedt	goede	ontwikkelingskansen	aan	
leerlingen.	De	inspectie	van	het	onderwijs	heeft	de	
zorg	voor	leerlingen	met	de	hoogste	kwalificatie	‘goed’	
beoordeeld.	Binnen	het	onderwijssysteem	van	de	school	
wordt	van	de	leerlingen	verwacht	dat	zij	de	leerstof	na	
uitleg	door	de	leerkracht	zelfstandig	kunnen	verwerken.	
Het	leidt	tot	goede	resultaten	als	leerlingen	daarbij	
vanuit	zichzelf	gemotiveerd	zijn,	blijk	geven	van	een	mate	
van	zelfdiscipline	en	zich	verantwoordelijk	voelen	voor	
andere	leerlingen	en	materiaal	in	de	groep.	Natuurlijk	
voldoen	niet	alle	leerlingen	aan	deze	optimale	beschrij-
ving.	Elk	kind	heeft	van	tijd	tot	tijd	extra	hulp	nodig	om	
tot	voldoende	prestaties	te	komen.	
Deze	hulp	is	in	de	school	aanwezig	met	het	zogenaamde	
maatwerkprogramma.	Daarnaast	wordt	er	extra	hulp	
geboden	voor	leerlingen	die	op	bepaalde	leeronderdelen	
achterblijven,	die	moeite	hebben	met	het	verwerven	van	
een	zelfstandige	werkhouding	of	die	tijdelijk	problemen	
in	hun	gedrag	ondervinden.	Hulp	bestaat	dan	uit	het	
geven	van	pre-teaching,	verlengde	instructie,	het	voeren	
van	kindgesprekken	en/of	het	volgen	van	speciale	pro-
gramma’s,	zowel	binnen	als	buiten	de	groep.	
Op	De	Kameleon	stromen	regelmatig	leerlingen	in	

en	uit	van	andere	basisscholen	en	de	schakelklassen	
voor	nieuwkomers	(zie	hoofdstuk	onderwijsresulta-
ten).	Dit	heeft	zijn	weerslag	op	de	afstemming	van	het	
onderwijs(aanbod)	in	de	groepen.	Om	deze	reden	vindt	
de school	het	onverantwoord	om	hiernaast	nog	leer-
lingen	met	ernstige	of	meervoudige	gedrags-	en	leer-
problematiek	te	plaatsen.	Criterium	bij	het	bepalen	van	
de	plaatsing	is	dat	het	functioneren	van	de	groep	en	de	
leerkracht	niet	in	het	gedrang	mogen	komen.	De	school	
heeft	een	schoolondersteuningsprofiel(SOP)*	waarin	
staat	welke	ondersteuning	zij	wel	kan	bieden.	
*Het SOP is te vinden op de website van de school

Volgen en sturen van de ontwikkeling
Kinderen	ontwikkelen	zich	geleidelijk,	maar	soms	ook	
met	sprongen.	De	vorderingen	van	alle	leerlingen	worden	
aan	de	hand	van	verschillende	instrumenten	bijgehou-
den	in	het	leerlingvolgsysteem	(lvs).	Voor	rekenen,	taal,	
lezen,	wereldoriëntatie	en	de	sociaal	emotionele	ontwik-
keling	wordt	regelmatig	gemonitord	en	geëvalueerd	of	
de	leerlingen	de	aangeboden	leerstof	beheersen.	Bij	de	
leerlingen	in	groep	1	en	2	worden	BOSOS	en	het	lvs	van	
de	Kanjertraining	als	instrumenten	gehanteerd.	In	de	
groepen	3	tot	en	met	8	worden	naast	een	aantal	metho-
degebonden	toetsen	ook	methode	onafhankelijke	toet-
sen	(Cito)	en	het	lvs	van	de	Kanjertraining	gehanteerd.	
Regelmatig	vindt	er	overleg	plaats	over	de	ontwikke-
ling	van	de	leerlingen.	Wanneer	leerlingen	hulp	dan	wel	
uitdaging	nodig	hebben,	wordt	de	lesstof	aangepast	
(voor	zover	dit	mogelijk	is	binnen	de	organisatie).	Deze	
gebeurt	door	de	groepsleerkrachten	in	de	vorm	van	extra	
of	verrijkende	instructie	of	door	de	co-teachers.	De	aan-
passingen	gebeuren	in	werkoverleggen,	maar	ook	tijdens	
het	overleg	met	de	co-teachers,	de	plan	van	aanpak	
gesprekken	en	leerlingbesprekingen.	

Het zorgteam 
De	school	draagt	zorg	voor	een	vroegtijdige	signalering	
van	problemen	bij	leerlingen	op	het	gebied	van	motori-
sche	ontwikkeling,	spraak-	en	taalontwikkeling,	sociaal	
emotionele-	en	cognitieve	ontwikkeling.	Hoe	eerder	er	
gesignaleerd	en	aangepakt	wordt,	des	te	groter	de	kans	
op	succes	voor	de	leerling.	Hiervoor	heeft	de	school	een	
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zorgteam	bestaande uit	interne	en	externe	specialisten.	
Het	interne	zorgteam	bestaat	uit	de	intern	begeleider,	
gedragscoach,	schoolmaatschappelijk	werkster,	school-
verpleegkundige	en	contactpersoon	PPO	Rotterdam.	

Intern begeleider 
De	intern	begeleiders	coördineren	de	activiteiten	op	het	
gebied	van	extra	zorg	aan	leerlingen.	De	intern	begelei-
ders	zijn	mw.	Ilse	Kuipers	(groep	1,	2	en	3),		dhr.	Kees	
Liekens	(groep	4	tot	en	met	8)	en	mw.	Ellen	Roomer	
(schakelklassen).	Zij	houden	zowel	intern	als	extern	con-
tact	met	verantwoordelijken	en	deskundigen.	

Gedragscoach 
Mw.	Marloes	Icke	begeleidt	leerlingen	die	problemen	
ondervinden	bij	hun	sociaal	emotionele	ontwikkeling	
en/of	hun	welzijn	en	welbevinden.	Zij	begeleidt	en	
ondersteunt	ook	leerkrachten	die	vragen	hebben	over	
de	gewenste	aanpak	van	leerlingen	of	groepen	die	op	dit	
gebied	problemen	ondervinden.	Zij	doet	dit	op	maandag	
en	dinsdag.	

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Schoolmaatschappelijk	werk	is	een	preventieve,	laag-
drempelige	vorm	van	hulpverlening	voor	leerlingen,	hun	
ouders	en	de	school.	Schoolmaatschappelijk	werk	helpt	
en	ondersteunt	bij	vragen	over	kinderen	en	opvoeden.	
Via	SMWR	is	de	schoolmaatschappelijk	werkster,	mw.	
Nadia	Ben	Haddou	op	woensdag	aan	de	locatie	Fazant-
straat	en	op	donderdag	(de	hele	dag)	en	vrijdagochtend	
aan	de	Carnissedreef.	Leerlingen	en	ouders	kunnen	
rechtstreeks	contact	met	haar	zoeken	of	via	een	van	de	
teamleden	in	contact	worden	gebracht.	Zij	is	via	het	tele-
foonnummer	van	de	school	bereikbaar.	

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het	CJG	is	de	plek	voor	vragen	over	opvoeden,	opgroeien,	
verzorging	en	gezondheid. Mw.	Linda	Flower	is	de	
schoolverpleegkundige	en	neemt	deel	aan	overleg	op	
school.	

SchoolContactPersoon(SCP) PPO Rotterdam 
De	SCP	heeft	een	adviserende	rol	aan	de	school	bij	leer-
lingen	die	extra	zorg	behoeven. Bij	sommige	leerlingen	
zal	de	zorg	opgeschaald	moeten	worden,	zodat	de	juiste	
zorg	voor	de	leerling	ingezet	kan	worden.	De	directeur	
vraagt	dan	met	fiat	van	de	SCP	ondersteuning	aan	bij	het	
OnderwijsArrangeerTeam	(OAT)	van	PPO	Rotterdam. De	
SCP,	dhr.	Bob	van	den	Heerik	en	mw.	Sylvia	van	Es,	zijn	
de	verbindende	schakel	tussen	de	school	en	het	OAT.	

PPO	Rotterdam	-	Centrale	locatie	Zuid
Adres:		Postbus	22171	,		3003	DD	Rotterdam	
Telefoon:	010-3031400
Website:		www.pporotterdam.nl	
Algemene	vragen	en	opmerkingen:	
info@pporotterdam.nl	
Oudersteunpunt:		oudersteunpunt@pporotterdam.nl	
Ombudspersoon:		ombudspersoon@pporotterdam.nl
Ondersteuningsplanraad:	opr@pporotterdam.nl			

Leerplicht 
Mw.	Priscilla	Chantre	is	de	verantwoordelijke	leerplicht-
ambtenaar	voor	de	school.	Zij	houdt	een	aantal	keer	per	
jaar	spreekuur	op	school	en	‘te	laat	kom	acties’.	Zij	heeft	
geregeld	overleg	met	de	schoolleiding	om	lopende	zaken	
te	bespreken	en	haar	te	adviseren	op	het	gebied	van	
voorkomen	van	ongeoorloofd	verzuim.	

Wijkteams 
De	school	werkt	samen	met	het	wijkteam	aan	betere	om-
standigheden	voor	de	leerlingen.	Het	wijkteam	biedt	op	
vrijwillige	basis	hulp	en	zorg	aan	leerlingen	en	gezinnen.	
Op	school,	thuis	en	op	straat.	De	intern	begeleider	of	
SMW	kan	de	ouder	in	contact	brengen	met	het	wijkteam.	
De	schoolcontactpersoon	van	het	wijkteam	is	mw.	Marjo-
lein	Rolloos.
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Uw kind aanmelden
Wanneer	u	uw	kind	wilt	aanmelden,	maakt	u	hiervoor	
eerst	een	afspraak.	Bij	de	intake	vraagt	de	school	
informatie	over	het	kind	en	gezin.	De	ouders	dienen	het	
inschrijfformulier	te	ondertekenen	en	dus	bij	de	aanmel-
ding	aanwezig	te	zijn.	
Bij	de	aanmelding	zijn	de	volgende	gegevens	nodig:
•	 	Het	Burgerservicenummer	(BSN)*
•	 	De	verzekeringsgegevens	van	het	kind
Bij	aanmelding	van	een	nieuwe	leerling	neemt	de	direc-
teur	in	overleg	met	de	intern	begeleider	een	beslissing	
over	de	plaatsbaarheid	van	de	leerling.	Bij	leerlingen	
waar	een	zorgplicht	voor	geldt,	volgt	de	school	de	pro-
cedures	zoals	opgenomen	onder	stuk	over	het	Passend	
onderwijs.	
Bij	de	kleutergroepen	(groep	1	en	2)	hanteert	de	school	
een	maximum	groepsgrootte	van	25	leerlingen.	Dit	om	de	
kwaliteit	van	het	onderwijs	en	de	zorg	te	kunnen	waar-
borgen.	Voor	de	andere	groepen	geldt	dat	de	plaatsing	
afhankelijk	is	van	de	complexiteit	van	de	onderwijs-	en	
zorgbehoefte	van	de	groepen.	Leerlingen	uit	de	schakel-
klas	voor	nieuwkomers	hebben	voorrang	bij	plaatsing	in	
de	reguliere	groepen.
* De school is wettelijk verplicht om naar het BSN te 
vragen en deze in de administratie te verwerken. 

Contact met ouders
De	school	hecht	grote	waarde	aan	regelmatig	en	goed	
contact	met	ouders	van	de	leerlingen	met	als	doel	het	le-
ren,	de	motivatie	en	de	ontwikkeling	van	de	leerlingen	te	
bevorderen.	Aanwezigheid	van	juiste	telefoonnummers	
en	e-mailadressen	maakt	dit	contact	makkelijker.	Het	is	
dus	van	groot	belang	dat	de	actuele	telefoonnummers	en	
e-mailadressen	bij	de	administratie	bekend	zijn.	Ook	in	
verband	met	noodsituaties.		

Informatievoorziening 
De	school	houdt	de	ouders	op	de	hoogte	van	lopende	
zaken	en	ontwikkelingen	middels	de	basisschoolapp,	de	
mail	en	de	website.	De	basisschoolapp	kunt	u	downloa-
den	op	uw	smartphone.	Op	het	plaatje	hieronder	ziet	
u	wat	de	mogelijkheden	van	de	app	zijn.	Mocht	u	vra-
gen	hebben	over	de	app,	dan	kunt	u	zich	richten	tot	de	
groepsleerkracht	van	uw	kind.		
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Kennismakingsgesprekken 
Bij	aanvang	van	het	schooljaar	worden	kennismakingsge-
sprekken	gehouden.	Dit	gesprek	dient	als	kennismaking	
en	informatie-uitwisseling	tussen	ouder(s)	en	de	nieuwe	
leerkracht.	Deze	gesprekken	worden	ook	gehouden	met	
ouders	van	leerlingen	die	later	in	het	jaar	instromen.	

Voortgangsgesprekken & rapporten
Afhankelijk	van	het	leerjaar	worden	de	ouders	één	of	
twee	keer	op	gesprek	uitgenodigd	om	het	rapport	en/
of	de	vorderingen	van	de	leerling	te	bespreken.	Deze	
gesprekken	hebben	een	verplicht	karakter.	Tijdens	dit	ge-
sprek	komen	niet	alleen	de	leerresultaten	aan	bod,	maar	
wordt	ook	gesproken	over	de	inzet	en	het	gedrag	van	uw	
kind.	

Oudervoorlichtingen
Afhankelijk	van	het	leerjaar	worden	de	ouders	uitgeno-
digd	voor	een	voorlichting.	Zo	vindt	er	aan	het	eind	van	
groep	2	een	voorlichting	plaats	over	de	overstap	naar	
groep	3.	In	groep	7	wordt	voorlichting	gegeven	over	het	
schooladvies	en	het	voortgezet	onderwijs.	

Inloopochtenden
De	groepen	1	t/m	4	hebben	een	keer	per	week	een	vaste	
inloopochtend.	Deze	wordt	door	de	groepsleerkracht	
gecommuniceerd.	Tijdens	een	inloopochtend	ziet	u	wat	
uw	kind	zoal	leert	en/of	mag	u	samen	met	uw	kind	deel-
nemen	aan	een	activiteit.	De	aanwezigheid	van	ouders	
wordt	zeer	gewaardeerd.

Hulp in de groepen
Onze	leerlingen	maken	regelmatig	educatieve	uitstapjes.	
De	school	doet	een	beroep	op	de	ouders	voor	de	bege-
leiding.	Dit	is	niet	verplicht,	maar	wanneer	er	te	weinig	
begeleiding	beschikbaar	is	kan	het	zijn	dat	een	uitstapje	
moet	worden	afgezegd.	Ook	kan	de	leerkracht	de	ouders	
benaderen	voor	hulp	tijdens	een	les	of	project	in	de	
school.

Individuele afspraken 
Indien	daaraan	de	behoefte	bestaat,	kunnen	de	ouders	
te	allen	tijde	een	afspraak	maken	voor	een	gesprek	met	
de	leerkracht,	intern	begeleider,	een	managementteam-
lid	of	de	schoolleiding.	Om	een	afspraak	te	maken	kunt	u	
bellen	naar	de	school,	mailen	naar	de	groepsleerkracht	
of	na schooltijd	langslopen	bij	de	groepsleerkracht.

Ouderactiviteiten 
De	school	organiseert	diverse	activiteiten	voor	ouders:	
koffieochtenden,	cursussen	en	educatieve	ouder-	en	
kindactiviteiten.	De	activiteiten	worden	van	tevoren	
aangekondigd.	

Ouderraad 
De	Ouderraad	(OR)	probeert	vanuit	betrokkenheid	een	
bijdrage	te	leveren	aan	de	school.	De	OR	houdt	zich	
bezig	met:	
•	 	Het	organiseren	van	en	invulling	geven	aan	speciale,	

niet	lesgebonden	activiteiten	in	samenwerking	met	de	
leerkrachten	en	directie

•	 	Het	meedenken	en	helpen	bij	het	organiseren	van	
feesten,	evenementen,	tentoonstellingen	en	schoolrei-
zen.

•	 	Het	bijwonen	van	ouderraadsvergaderingen
•	 	Het	beheren	van	uitgaven	van	het	schoolfonds
OR-lid worden? 
Lidmaatschap	van	de	OR	staat	open	voor	iedere	ouder	
die	zich	wil	inzetten	voor	school	en	zich	kan	vinden	in	de	
uitgangspunten	van	de	OR.	Voor	meer	informatie	kan	de	
ouder	zich	richten	tot	mw.	Adrie	Notenboom.	
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Medezeggenschapsraad 
Op	grond	van	de	Wet	Medezeggenschap	Onderwijs	
heeft	de	school	een	Medezeggenschapsraad	(MR).	De	
MR	heeft	instemmingsrecht	of	adviesrecht	in	een	groot	
aantal	beleidsvoornemens	van	de	schoolleiding.	Ook	
kan	de	MR	vragen	stellen,	ongevraagd	advies	geven	en	
initiatiefvoorstellen	doen	met	betrekking	tot	het	beleid	
van	de	school.	
De	MR	vergadert	zes	keer	per	jaar.	Suggesties	van		
ouders	voor	agendapunten	kunnen	via	de	mail,		
medezeggenschapsraad@osbsdekameleon.nl,	worden	
doorgegeven.	De	MR	is	samengesteld	uit	leerkrachten	en	
ouders.	

De ouderbijdrage  
Het	primair	onderwijs	in	Nederland	is	gratis,	maar	toch	
vraagt	elke	school	een	vrijwillige	ouderbijdrage:	het	
schoolfonds.	Deze	vrijwillige	ouderbijdrage	is	bestemd	
voor	activiteiten	die	de	overheid	niet	betaalt,	maar	die	de	
school	toch	belangrijk	vindt	voor	de	leerlingen.	Hier-
bij	valt	te	denken	aan	het	sinterklaasfeest,	kerstfeest,	
paasviering,	excursies,	sporttoernooien,	schoolreisjes,	
verzekering,	enz.
Aangezien	het	hier	geld	van	ouders	betreft,	beslist	de	ou-
dergeleding	van	de	MR	hoe	het	geld	wordt	besteed.	De	
ouderbijdrage	per	kind	voor	de	schakelgroepen	en	groep	
1	tot	en	met	7	is	e	50	per	schooljaar.	De	ouderbijdrage	
per	kind	voor	groep	8	is	hoger	vanwege	de	werkweek*,	
namelijk	e	110.	
De	ouderbijdrage	is	vrijwillig,	maar	toch	is	het	belangrijk	
dat	alle	ouders	meebetalen	aan	het	schoolfonds.	Wan-
neer	het	betalen	onoverkomelijke	problemen	oplevert,	
kan	de	ouder	dit	op	school	kenbaar	maken	zodat	er	
samen	een	betalingsregeling	kan	worden	getroffen.	
*Werkweek groep 8 en kamp groep 7 vormen een 
verplicht onderdeel van ons onderwijscurriculum. Alle 
leerlingen nemen hieraan deel. 

De	bijdrage	kan	worden	overgemaakt	op	rekening-
nummer	

IBAN	NL	90	INGB	0000	923586

ter	attentie	van	‘Ouderraad	osbs	De	Kameleon’

Vermeld	hierbij	ook	de	naam	en	groep	van	uw	kind.	
De	bijdrage	kan	ook	in	termijnen	en	contant	worden	
betaald	aan	dhr.	Dion	Ista.
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Teamgegevens en organisatie
Schoolleiding 
Directeur		 mw.	Firdevs	Durgut 
Directie-ondersteuner	 mw.	Danielle	Corral
Managementteam		 	mw.	Ellen	Roomer,		

mw.	Joyce	Visser,		
mw.	Cora	Langstraat,		
mw.	Mariska	de	Vries,		
dhr.	Kees	Liekens	

Groepsleerkrachten locatie Fazantstraat: 
Groep	Nul  mw.	Sanne	Driessen,		

mw.	Gülü	Açiyurek,	en		
mw.	Marel	Willems

Groep	1a	 	mw.	Paula	Bakker	en		
mw.	Cora	Langstraat	

Groep	1b	 	mw.	Eva	Gevaerts	en		
mw.	Jody	Bolier

Groep	2a	 mw.	Jessica	van	den	Berg
Groep	2b	 	mw.	Kaoutar	Tahtah
Groep	2c		 mw.	Yasmin	Mouden
Groep	3a	 mw.	Annette	Compier
Groep	3b	 	mw.	Elvi	Sadloe	en		

mw.	Kirsten	Schuurs

Groepsleerkrachten locatie Carnissedreef:
Groep	nul	 	mw.	Sylvia	de	Ruyter,		

	mw.	Saïda	Allouch	en	
mw.	Marel	Willems

Groep	4a	 mw.	Robin	Pelzer				
Groep	4b	 mw.	Sharida	Dijkshoorn
Groep	5a	 	dhr.	Sven	Verberne
Groep	5b	 	mw.	Intan	Samsuria	en		

mw.	Marcella	Lede
Groep	6a	 	mw.	Carola	van	der	Vorm	en		

mw.	Joyce	Visser	
Groep	6b	 	mw.	Louise	Lodder
Groep	7a	 	mw.	Geraldine	Jongejan	en		

mw.	Laura	van	Veen*	
Groep	7b	 mw.	Kathy	Bakker
Groep	8a	 dhr.	Gert	Jan	de	Wit
Groep	8b	 dhr.	Hans	Eichhorn	

Schakelgroep	1	 	mw.	Anja	Leeuwenburg		en		
mw.	Sarodjenie	Hoeseni

Schakelgroep	2	 	mw.	Althea	Tournier	en		
mw.	Adrie	Notenboom

Schakelgroep	3	 	mw.	Gaby	Bouwmeester	en		
mw.	Karin	Edel

Schakelgroep	4	 	mw.	Jetske	Steenstra	en		
mw.	Ellen	Roomer

*mw.	Laura	van	Veen	vervangt	mw.	Marloes	Icke	tijdens	
het	zwangerschapsverlof.

Onderwijsassistenten:	 	groep 1, 2 en 3:		
mw.	Khadija	Ben	Hamdouch,	
mw.	Claudia	Hietbrink	en		
mw.	Sunita	Amanh	

  Schakelklassen:		
dhr.	Lisandro	Sousa	Vera	Cruz

Ondersteuning	op	maat:	 	groep 1-2-3:		
mw.	Cora	Langstraat,		
mw.	Eva	Gevaerts,		
mw.	Lia	Ista,		
mw.	Ilse	Kuipers,		
mw.	Jennifer	van	der	Waal	

  Groep 4-5-6:		
mw.	Carlijn	Post,		
mw.	Raisa	Huysmans,		
mw.	Anne	Marie	Dorenbos

  Groep 7-8:		
dhr.	Eddie	Bisschop,		
mw.	Mariska	de	Vries,		
mw.	Laura	van	Veen

  Schakelklassen:		
mw.	Ellen	Roomer	en		
mw.	Anja	Leeuwenburg

	 Maatwerkleerkracht:	
	 	mw.	Karin	Schaeffer,		

mw.	Mila	Bindraban
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Stagiair(e)s 
De	school	biedt	elk	jaar	weer	plek	voor	stagiair(e)s	van	
de	Academische	PABO	en	de	PABO	om	ze	de	kneepjes	van	
het	vak	te	leren.	Zij	geven	onder	toeziend	oog	of	begelei-
ding	van	de	leerkracht	les	aan	een	groep	(leerlingen).	De	
leraar	in	opleiding	(LIO-er)	is	bevoegd	om	les	te	geven.	

Vervanging bij ziekte 
Bij	ziekte	van	een	leerkracht	is	vervanging	niet	altijd	
mogelijk.	In	dit	geval	worden	de	volgende	maatregelen	
genomen:
•		De	groep	wordt	met	werk	verdeeld	over	de	andere	

groepen;
•		Een	ambulante	leerkracht	neemt	de	groep	over.	

In	principe	worden	leerlingen	niet	naar	huis	gestuurd,	
tenzij	er	meerdere	zieke	leerkrachten	zijn	of	als	er	sprake	
is	van	bijzondere	omstandigheden.	De	school	neemt	dan	
contact	op	met	de	ouders.	

Bereikbaarheid van de school
Locatie:		 Fazantstraat	105-107,	3083	ZG	Rotterdam	
	 T:	010-4808568		
Locatie:		 Carnissedreef	2-4,	3084	NN	Rotterdam
	 T:	010-4817135
E:	info@osbsdekameleon.nl
W:	www.osbsdekameleon.nl
F:	www.facebook.nl/osbsdekameleon	
Basisschoolapp:	te	downloaden	via	de	Appstore	of	
Google	Play	op	uw	smartphone	of	tablet.

U	kunt	de	leerkracht	van	uw	kind	bereiken	via	de	mail.	
Gebruik	daarvoor	de	voornaam	van	de	leerkracht	gevolgd	
door	@osbsdekameleon.nl

Lijst van andere teamleden:
ICT-coördinator:		 vacature
Projectcoördinator:		 mw.	Danielle	Corral	
Vakleerkracht	techniek:		 	mw.	Kirsten	Schuurs	en	stichting	Slagplug	dhr.	Mark	Jolly	en		

dhr.	Mark	Deerenberg
Vakleerkracht	drama:		 dhr.	Wim	Paul	van	der	Plas
Vakleerkracht	muziek:		 mw.	Sjharlie	Vos
Vakleerkracht	Engels:		 mw.	Stella	Freelink
Vakleerkrachten	gymnastiek:		 dhr.	Leo	Fossum,	dhr.	Mark	Koops	en	mw.	Patricia	Paardenkoper
Intern	begeleiders:		 dhr.	Kees	Liekens,	mw.	Ilse	Kuipers,	mw.	Ellen	Roomer
Gedragscoach:		 mw.	Marloes	Icke	
Taalcoördinator:		 mw.	Carola	van	der	Vorm
Leescoördinator:		 mw.	Althea	Tournier
Rekencoördinator:		 mw.	Karin	Edel

Administratief	medewerkster:		 mw.	Hellen	van	Spijk	
Leraarondersteuner:		 mw.	Nathalie	Bouman
Medewerker	Ouderbetrokkenheid:		 mw.	Adrie	Notenboom
Conciërge:		 dhr.	Dion	Ista
Schoolmaatschappelijk	werkster:		 mw.	Nadia	Ben	Haddou	
Schoolcontactpersoon	wijkteam:		 mw.	Marjolein	Rolloos	(aanmelding	via	school)
Schoolcontactpersoon	PPO	Rotterdam:		 dhr.	Bob	van	den	Heerik,	mw.	Sylvia	van	Es
Leerplichtambtenaar:		 mw.	Priscilla	Chantre
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In de eerste week van het schooljaar 

ontvangt u een jaarplanner op posterformaat. 

Hierin staan alle vakanties, studiedagen en 

activiteiten gepland. Gedurende het jaar 

komen er nog activiteiten bij en mogelijk 

wijzigen er nog andere data. Daarom is 

het erg belangrijk dat u de basisschoolapp 

in de gaten houdt voor de meest actuele 

jaarplanner. 

Schooltijden 
De	Kameleon	hanteert	het	5	gelijke	dagen	model.	Dit	
houdt	in	dat	de	leerlingen	van	groep	1	tot	en	met	groep	
8	en	de	schakelklassen	voor	nieuwkomers	maandag	
tot	en	met	vrijdag	starten	om	08.10	uur	en	eindigen	om	
14.20	uur.	Voor	de	peutergroepen	worden	andere	tijden	
gehanteerd.	
Schooltijden groep 1 t/m 8 en schakelklassen: 
maandag t/m vrijdag van 08:10 - 14:20 uur.

Schooltijden	peuterschool	locatie
Fazantstraat	en	Carnissedreef

Groep 1

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag	

Groep 2

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

12:00uur	tot	14:55/15:10	uur

08:10	uur	tot	11:05/11:20	uur

12:00	uur	tot	14:55/15:10	uur

12:00	uur	tot	14:55/15:10	uur

08:10	uur	tot	11:05/11:20	uur	

08:10	uur	tot	11:05/11:20	uur

12:00	uur	tot	14:55/15:10	uur

08:10	uur	tot	11:05/11:20	uur	

08:10	uur	tot	11:05/11:20	uur

12:00	uur	tot	14:55/15:10	uur		

start	

8.10	uur

einde	

14.20	uur
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Vakanties & studiedagen

Schoolvakanties 2020 - 2021

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Pasen	

Koningsdag
Meivakantie

Hemelvaart	
Pinksteren	
Zomervakantie

Maandag	19	oktober	t/m	
vrijdag	23	oktober
Maandag	21	december	t/m	
vrijdag	1	januari
Maandag	22	februari	t/m	
vrijdag	26	februari
Vrijdag	2	april	t/m	
maandag	05	april
Dinsdag	27	april
Vrijdag	03	mei	t/m	
vrijdag	14	mei
Donderdag	13	mei
Maandag	24	mei
Maandag	19	juli	t/m	
vrijdag	27	augustus

Studiedagen, de leerlingen zijn vrij

Studiedag	1
Studiedag	2
Studiedag	3
Studiedag	4
Studiedag	5

Maandag	12	oktober
Vrijdag	20	november
Maandag	8	februari
Donderdag	01	april*
Dinsdag	25	mei*

*	Let	op:	Deze	studiedagen	zijn	gekoppeld	aan	de	
schoolvakanties.

Eten en drinken
De	Kameleon	vindt	naast	de	cognitieve	en	brede	ontwik-
keling	van	leerlingen	een	gezonde	leefstijl	erg	belangrijk.	
Daar	hoort	naast	sport	en	bewegen	ook	gezonde	voeding	
bij.	Het	houdt	het	lichaam	gezond,	voorkomt	hoofdpijn	
en	heeft	een	positief	effect	op	de	concentratie.	Het	
drinken	van	water	en	het	eten	van	groente	en	fruit	wordt	
op	De	Kameleon	daarom	gestimuleerd.	Op	woensdag,	
donderdag	en	vrijdag	krijgen	de	leerlingen	extra	fruit	
van	school	met	dank	aan	de	Rabobank.	Op	maandag	en	
dinsdag	is	het	de	bedoeling	dat	de	leerlingen	zelf	fruit	
meenemen.	De	leerlingen	dienen	ook	een	gezonde	lunch	
en	een	fl	es	water	mee	te	nemen	voor	de	pauzes.	Uw	kind	
mag	de	hele	dag	door	water	drinken.	

Traktaties
De	school	stimuleert	het	trakteren	van	gezonde	trak-
taties	met	de	slogan	‘één	is	genoeg	en	klein	is	oké!’.	
Gezonde	traktaties	worden	ook	op	de	facebookpagina	
gedeeld	als	inspiratie	voor	andere	ouders.	Hiermee	wil	
de	school	ouders	ervan	bewust	maken	dat	calorierijke	
traktaties	kunnen	worden	vervangen	door	‘gezondere’	
alternatieven	in	kleinere	hoeveelheden.	
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Regels en protocollen 
Schoolverzuim
Wanneer	een	kind	door	ziekte	of	vanwege	andere	om-
standigheden	niet	naar	school	kan	komen,	moeten	de	
ouders	voor	08.10	uur	de	school	telefonisch	informeren.

	
	Carnissedreef		010-4808568	
Faza	ntstraat		 010-4817135	

Uw	kind	wordt	om	08.10	uur	op	school	verwacht.	Wan-
neer	een	leerling	regelmatig	te	laat	op	school	komt,	
neemt	de	school	contact	op	met	de	ouders	om	ze	te	at-
tenderen.	Wanneer	de	leerling	ook	na	dit	contact	zonder	
geldige	reden	herhaaldelijk	te	laat	blijft	komen,	maakt	
de	school	een	melding	van	ongeoorloofd	verzuim	bij	de	
leerplichtambtenaar.	
Leerlingen	mogen	niet	ongeoorloofd	afwezig	zijn.	Dat	wil	
zeggen	dat	de	leerling	zonder	opgave	van	een	(geldige)	
reden	niet	op	school	is.	Wanneer	een	leerling	ongeoor-
loofd	afwezig	is,	moet	de	school	streng	optreden.	De	
school	neemt	contact	op	met	de	ouders.	Wanneer	een	
leerling	langere	tijd	ongeoorloofd	afwezig	is,	wordt	er	
een	melding	gemaakt	bij	de	leerplichtambtenaar.

Verlof 
Leerlingen	zijn	vanaf	5	jaar	leerplichtig	en	mogen	vanaf	
deze	leeftijd	niet	zomaar	thuis	worden	gehouden.	Bij	
bijzondere	omstandigheden	moeten	de	ouders	altijd	van	
tevoren	verlof	aanvragen.	De	verlofformulieren	zijn	bij	de	
administratie	en	de	groepsleerkrachten	verkrijgbaar.	Bij	
het	beoordelen	van	de	verlofaanvragen	houdt	de	school	
zich	aan	de	richtlijnen	van	de	leerplichtwet.	
Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	op		
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht	en		
www.rotterdam.nl/leerplicht.

Religieuze feestdagen
Op	de	christelijke	feestdagen	heeft	ieder	kind	in	Neder-
land	vrij.	De	leerlingen	die	een	ander	geloof	hebben,	
worden	ook	in	de	gelegenheid	gesteld	de	belangrijkste	
feestdagen	uit	hun	geloof	te	vieren.	Hiervoor	kunt	u	bij	
de	groepsleerkracht	of	administratie	een	verlofformulier	
ophalen.	Het	ingevulde	formulier	levert	u	op	tijd	in	bij	de	

groepsleerkracht.	Ook	hier	geldt	dat	de	school	zich	houdt	
aan	de	richtlijnen	van	de	leerplichtwet	bij	het	beoordelen	
en	toekennen	van	het	verlof.		

Schorsing 
In	situaties	waarbij	de	leerling	de	sociale	en	fysieke	
veiligheid	van	leerlingen	en	medewerkers	van	school	
in	gevaar	brengt,	kan	de	directeur	een	leerling	toegang	
tot	bepaalde	of	alle	lessen	ontzeggen.	Zie	hiervoor	de	
website	onder	‘protocollen’.	
Als	herhaaldelijk	is	aangegeven	dat	het	gedrag	van	de	
leerling	ontoelaatbaar	is,	maar	de	situatie	desondanks	
niet	verbetert,	kan	de	directeur	overgaan	tot	schorsing	
van	de	leerling	voor	één	of	enkele	(maximaal	vijf )	dagen.	
Een	besluit	tot	schorsing	van	meer	dan	een	dag	wordt	
na	overleg	met	het	bevoegd	gezag	genomen.	De	direc-
teur	deelt	het	besluit	schriftelijk	mee	aan	de	ouders,	
de	inspectie	van	het	onderwijs,	het	bevoegd	gezag	en	
de	leerplichtambtenaar.	Na	de	schorsing	vindt	er	een	
gesprek	plaats	tussen	de	ouder,	de	leerling,	de	directie	
en	in	sommige	gevallen	ook	de	gedragsspecialist.	Hier	
wordt	een	plan	opgesteld	en	besproken	om	ervoor	te	
zorgen	dat	het	ontoelaatbare	gedrag	stopt.

Verwijdering 
Over	het	algemeen	gaat	aan	een	verwijdering	een	traject	
vooraf	waarbij	de	leerling	geschorst	is	geweest.	De	toen	
geconstateerde	problemen	zijn	niet	verminderd	en	er	is	
een	ernstige	stagnatie	of	verstoring	van	het	onderwijs-
leerproces	bij	de	betreffende	leerling	en/of	de	groep.	
Het	verwijderen	van	een	leerling	kan	een	onderwijskun-
dige	maatregel	zijn	of	een	sanctie:	
 •  Onderwijskundige maatregel: de	leerling	wordt	

verwijderd	omdat	de	school	niet	kan	voldoen	aan	
de	zorg-	en	onderwijsbehoefte	van	de	leerling.

 •  Sanctie: de	leerling	wordt	verwijderd	vanwege	her-
haaldelijk	of	ernstig	ontoelaatbaar	gedrag	van	de	
leerling		en/of	de	ouders.	Van	ontoelaatbaar	gedrag	
is	sprake	wanneer	sociale	en/of	fysieke	veiligheid	
van	leerlingen	en/of	medewerkers	van	school	of	
een	ononderbroken	onderwijs-	en	leerproces	van	
andere	leerlingen	niet	kan	worden	gewaarborgd	
door	de	directeur.	
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Een	besluit	tot	verwijdering	is	pas	mogelijk	nadat:
 •  Een	andere	school	is	gevonden	om	de	leerling	op	te	

nemen	
of
 •  Aan	de	wettelijke	inspanningsverplichting	is	vol-

daan.	De	wettelijke	inspanningsverplichting	houdt	
in	dat	de	school	gedurende	maximaal	acht	weken	
op	zoek	gaat	naar	een	school	waarbij	rekening	
wordt	gehouden	met	de	afstand	van	de	school.

De	uiteindelijke	verwijdering	geschiedt	door	het	bevoegd	
gezag.	

Bevoegd	gezag	
Stichting	Bestuur	Openbaar	Onderwijs	Rotterdam
Adres:	Postbus	23058,	3032	AJ	Rotterdam	
Telefoon:	010-2540800

Bovenschools	directeur:	mw.	A.	Dijkhuizen	

Klachtenregeling & vertrouwenspersonen 
Misverstanden	kunnen	overal	voorkomen.	Ouders	zijn	
altijd	welkom	om	dergelijke	punten	te	bespreken	met	de	
groepsleerkracht,	het	managementteam	of	de	directeur.	
In	goed	overleg	streeft	de	school	naar	oplossingen. 
Indien	de	ouders	en	school	er	samen	niet	uitkomen,	kun-
nen	de	vertrouwenspersonen	worden	ingeschakeld.	De	
interne	vertrouwenspersonen	zijn		mw.	Althea	Tournier	
en	mw.	Karin	Schaeffer.	Zij	zullen	de	ouders	verder	hel-
pen	en	indien	nodig	wijzen	op	de	klachtenregeling.	Zie	
hiervoor	de	website	onder	‘protocollen’.	
Als	het	probleem	op	school	en	binnen	het	bestuur	intern	
niet	kan	worden	opgelost,	is	er	een	rol	voor	de	externe	
vertrouwenspersoon.	De	externe	vertrouwenspersonen	
van	stichting	BOOR	zijn	de	heer	Paul	van	Lange	en	me-
vrouw	Jakkie	Ames.	Je	kunt	hen	benaderen	via	onder-
staande	contactgegevens:

E-mailadres:	paul@paulvanlange.nl	of	
telefoon:	084	0031980
E-mailadres:	jakkie_ames@hotmail.com	of		
telefoon:	06	135	70625

Meldcode 
De	Rotterdamse	Meldcode	huiselijk	geweld	en	kinder-
mishandeling	is	een	stappenplan	voor	professionals	en	
instellingen	bij	(vermoeden	van)	huiselijk	geweld,	kinder-
mishandeling	of	verwaarlozing.	De	school	is	verplicht	
volgens	deze	code	te	handelen.	Een	uitvoerige	toelich-
ting	is	te	vinden	op:	www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl.	
Voor	klachtmeldingen	over	seksuele	intimidatie,	seksu-
eel	misbruik,	ernstig	psychisch	of	fysiek
Geweld	kunt	u	bij	het	meldpunt	voor	vertrouwensinspec-
teurs	terecht:		0900	-1113111	(lokaal	tarief	).	

Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA) 
Eén	van	de	stappen	van	de	meldcode	kan	de	melding	in	
SISA	zijn.	Het	Bestuur	Openbaar	Onderwijs	Rotterdam	is	
bij	SISA	aangesloten.	Dit	systeem	zorgt	dat	hulpbehoe-
vende	leerlingen	in	Rotterdam	worden	geregistreerd	in	
een	systeem.	Als	meerdere	hulpverleners	van	verschil-
lende	instanties	met	één	kind	bezig	zijn,	worden	de	
hulpverleners	hiervan	op	de	hoogte	gesteld.	Zo	kan	de	
hulpverlening	goed	op	elkaar	worden	afgestemd.	
Het	signaleringssysteem	heeft	een	privacyreglement	
zoals	door	de	Alegemene	Verordening	Gegevensbescher-
ming	wordt	voorgeschreven.	Deelnemers	aan	dit	systeem	
zijn	partners	op	het	gebied	van	Werk	en	Inkomen,	Wel-
zijn,	Zorg,	Politie/Justitie	en	Onderwijs.	Meer	informatie	
kunt	u	vinden	op	www.sisa.rotterdam.nl.	

Aandachtsfunctionaris 
De	aandachtsfunctionaris	heeft	een	adviserende	rol	bij	
beleidsontwikkeling	op	school	en	een	coördinerende	rol	
bij	de	uitvoering	van	de	stappen	van	de	meldcode.		
De	aandachtsfunctionarissen	zijn	dhr.	Kees	Liekens	en	
mw.	Ellen	Roomer.	

Anti-pestcoördinator  
De	Kameleon	voert	het	sociaal	veiligheidsbeleid	uit.	
Jaarlijks	wordt	de	veiligheidsbeleving	en	het	welzijn	van	
de	leerlingen	gemeten	om	een	actueel	en	representatief	
beeld	van	de	situatie	op	school	in	kaart	te	brengen	en	
indien	nodig	acties	uit	te	zetten.	
Pesten	gebeurt	helaas	stiekem	en	komt	op	elke	school	
voor.	De	groepsleerkracht	is	het	eerste	aanspreekpunt	
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voor	de	leerlingen	en	ouders.	Als	de	situatie	niet	verbe-
tert,	is	mw.	Marloes	Icke	het	eerstvolgende	aanspreek-
punt.	
Zij	werkt	op	maandag	en	dinsdag	en	coördineert	het	anti-
pestbeleid	op	De	Kameleon.		

Schoolveiligheid & tevredenheid 
De	Wet	Veiligheid	op	school	verplicht	scholen	om	te	zor-
gen	voor	de	sociale	veiligheid.	Daarnaast	is	ook	de	fysie-
ke	veiligheid	op	school	erg	belangrijk.	De	school	werkt	
volgens	de	ARBO	voorgeschreven	normen	en	voldoet	aan	
de	richtlijnen	zoals	aangegeven	door	onder	andere	de	
brandweer,	die	de	school	regelmatig	bezoekt	en	contro-
leert.	De	school	hanteert	een	goed	ontruimingsplan	dat	
twee	keer	per	jaar	wordt	uitgevoerd	en	geëvalueerd.	Ook	
vindt	jaarlijks	de	wettelijk	verplichte	risico-	inventarisatie	
en	evaluatie	plaats	(RI&E).	
De	werkgroep	voor	veiligheid	volgt	jaarlijks	de	verplichte	
BHV-trainingen	voor	theorie	en	praktijk.	Daarnaast	
beschikt	de	school	over	twee	preventiemedewerkers,	
dhr.	Hans	Eichhorn	en	dhr.	Dion	Ista,	die	onder	andere	de	
fysieke	veiligheid,	de	naleving	van	de	ARBO,	de	RI&E	en	
deelname	aan	de	verplichte	cursussen	bewaken.	Het	per-
soneel	beoordeelt	de	veiligheid	op	school	hoog,	namelijk	
3.9	(op	een	4-puntsschaal).	Deze	score	ligt	boven	het	
landelijk	gemiddelde	en	het	gemiddelde	van	de	BOOR-
scholen.
De	veiligheid	wordt	door	de	ouders	en	het	personeel	als	
goed	beoordeeld.	De	ouders	en	het	personeel	geven	een	
score	van	3.5	op	een	schaal	van	1	tot	4	voor	de	veilig-
heidsbeleving	van	de	leerlingen.	De	leerlingen	geven	
een	score	van	4.1	op	een	schaal	van	1	tot	5.	Deze	score	
ligt	precies	op	het	landelijk	gemiddelde.	Jaarlijks	wordt	
de	veiligheidsbeleving	van	de	leerlingen	gemeten	en	via	
Vensters	openbaar	gemaakt.	De	school	krijgt	een	8.1	als	
rapportcijfer	van	de	leerlingen.	Deze	score	ligt	precies	op	
het	landelijk	gemiddelde	en	boven	het	gemiddelde	van	
de	BOOR-scholen.
In	vergelijking	met	andere	scholen	scoort	De	Kameleon	
voor	zowel	de	personeelstevredenheidspeiling	(8.3)	als	
de	oudertevredenheidspeiling	(7.8)	boven	het	landelijk	
gemiddelde	en	het	gemiddelde	van	de	BOOR-scholen.	

De	analyse	van	de	tevredenheidspeilingen	levert	slechts	
het	volgende	aandachtspunt	op:	het	verkleinen	en	voor-
komen	van	het	onveilige	gevoel	van	leerlingen	voor	en	na	
schooltijd	op	en	rond	het	schoolplein	en	in	de	pauzemo-
menten.	Dit	actiepunt	is	opgenomen	in	het	jaarplan.	
Veiligheid	vergt	van	iedereen	blijvende	inzet	en	is	een	
onderwerp	dat	nooit	af	is.	De	school	monitort	en	evalu-
eert	periodiek	de	sociale	en	fysieke	veiligheid	van	haar	
leerlingen	en	personeel.	De	evaluaties	leiden	tot	het	op-	
of	bijstellen	van	het	beleid.	De	noodzakelijke	actiepunten	
worden	opgenomen	in	de	jaarplannen	of	de	werkplannen	
van	de	betreffende	functionarissen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op	De	Kameleon	wordt	zorgvuldig	omgegaan	met	de	
privacy	van	de	leerlingen.	In	verband	met	het	geven	van	
onderwijs	en	het	begeleiden	van	de	leerlingen	worden	
er	gegevens	over	en	van	leerlingen	vastgelegd.	Deze	
gegevens	worden	persoonsgegevens	genoemd.	Het	
vastleggen	en	gebruik	van	deze	persoonsgegevens	is	
beperkt	tot	informatie	die	strikt	noodzakelijk	is	voor	het	
onderwijs.	De	gegevens	worden	beveiligd	opgeslagen	en	
de	toegang	daartoe	is	beperkt.	De	school	maakt	ook	ge-
bruik	van	digitaal	leermateriaal.	De	leveranciers	van	die	
leermaterialen	ontvangen	een	beperkt	aantal	leerling-
gegevens.	Het	schoolbestuur	heeft	met	leveranciers	van	
de	school	strikte	afspraken	gemaakt	over	het	gebruik	van	
persoonsgegevens,	zodat	misbruik	wordt	voorkomen.	
Leerlinginformatie	wordt	alleen	gedeeld	met	andere	
organisaties	als	ouders	daar	toestemming	voor	geven,	
tenzij	die	uitwisseling	verplicht	is	volgens	de	wet.	

Bij	de	verwerking	van	persoonsgegevens	houdt	de	
school	zich	aan	de	Algemene	Verordening	Gegevensbe-
scherming.	Op	de	verwerkingen	van	persoonsgegevens	
is	de	privacyverklaring	van	het	schoolbestuur,	stichting	
BOOR	(Bestuur	Openbaar	Onderwijs	Rotterdam),	van	
toepassing.	Deze	is	te	raadplegen	via	de	website:	www.
stichtingboor.nl.
In	de	privacyverklaring	op	de	schoolwebsite	staat	be-
schreven	hoe	de	school	omgaat	met	haar	leerlinggege-
vens	en	wat	de	rechten	zijn	van	ouders	en	leerlingen.	
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De Kameleon vraagt toestemming van ouders voor het 
publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van leer-
lingen in schoolgerelateerde situaties op de schoolweb-
site, basisschoolapp of sociale media (onder beheer van 
De Kameleon). 

School en echtscheiding 
De	school	is	in	veel	gevallen	verplicht	informatie	te	ver-
schaffen	aan	beide	ouders,	ook	als	deze	gescheiden	zijn.	
Voorwaarde	is	wel	dat	de	niet-verzorgende	ouder	erom	
vraagt	en	dat	het	belang	van	de	leerling	niet	geschaad	
wordt.	Dit	kan	bijvoorbeeld	blijken	uit	een	uitspraak	
van	de	rechter.	Het	hebben	van	een	omgangsregeling	is	
daarvoor	onvoldoende.	Een	advies	van	een	therapeut	
of	andere	hulpverlener	of	het	verzoek	van	de	verzor-
gende	ouder	geen	informatie	te	verstrekken	is	eveneens	
onvoldoende.	Daar	kan	het	overwegende	belang	van	de	
verzorgende	ouder	te	veel	aan	de	orde	zijn	en	dat	mag	
niet	overheersen.	Door	het	Ministerie	van	Justitie	is	een	
brochure	uitgegeven	met	als	titel	‘Gezag,	omgang	en	
informatie’.	Daarin	vindt	u	nadere	informatie	over	dit	
onderwerp.	

Medicijnverstrekking 
Indien	de	leerling	onder	schooltijd	medicijnen	en/of	
zelfzorgmiddelen	moet	gebruiken,	dient	de	ouder	per	
medicijn	of	zelfzorgmiddel	een	‘Verklaring	Medicijnver-
strekking’	in	te	vullen	en	in	te	leveren	bij	de	leerkracht.	
Ieder	schooljaar	en	bij	verandering	van	medicijnen	moet	
het	invullen	van	de	‘Verklaring	medicijnverstrekking’	
opnieuw	gebeuren.	Deze	verklaring	staat	op	de	website	
en	kan	ook	worden	opgevraagd	bij	de	administratie.	Als	
medicijnen	of	zelfzorgmiddelen	moeten	worden	ingeno-
men	vóór	schooltijd	wil	de	school	dat	ook	graag	weten.	
Sommige	medicijnen	of	zelfzorgmiddelen	hebben	invloed	
op	het	gedrag	van	de	leerling.	

Verzekeringen en schade 
De	school	en	het	bestuur	zijn	niet	aansprakelijk	voor	
diefstal	of	beschadiging	van	kledingstukken,	fietsen	en	
andere	eigendommen	van	leerlingen	in	het	gebouw,	op	
de	speelplaats	of	in	de	gymzaal.	Wanneer	een	leerling	
opzettelijk	vernielingen	aanricht	in	en	om	school,	worden	
de	ouders	aansprakelijk	gesteld	en	zullen	de	kosten	wor-
den	verhaald.	Ook	in	situaties	waarbij	een	leerling	opzet-
telijk	de	eigendommen	van	andere	leerlingen	beschadigt	
of	vernielt,	worden	de	ouders	aansprakelijk	gesteld	en	
worden	de	kosten	verhaald.	
Voor	alle	leerlingen	is	een	ongevallenverzekering	afge-
sloten	voor	de	tijd	dat	zij	op	school	zitten.	De	verzekering	
geldt	ook	voor	het	reizen	van	en	naar	school,	bij	school-
reizen	en	excursies.	Let op: Beschadiging of diefstal van 
eigendommen vallen hier dus niet onder. De school raadt 
de ouders aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering af 
te sluiten. 
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Adresgegevens
Fazantstraat	105-107
3083	ZG	Rotterdam
T	 :	010-4817135

Carnissedreef	2-4
3084	NN	Rotterdam
T	 :	010-4808568

E	 :	info@osbsdekameleon.nl
W	:	www.osbsdekameleon.nl
F	 :	www.facebook.nl/osbsdekameleon


