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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De Taalschool vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke 
missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren.We wensen u veel leesplezier.Namens het team van taalschool De Kameleon.

Voorwoord

1



Contactgegevens

Taalschool de Kameleon
Vlasdreef 4
3204GS Spijkenisse

 0181 623 007
 https://taalschooldekameleon.nl/
 directie-kameleon@prokind-

scholengroep.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Riannette Schuiling directie-kameleon@prokind-scholengroep.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Prokind Scholengroep
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2.112
 http://www.prokind-scholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Pas. Ond. Voorne-Putten/Rozenburg Prim. 
Ond.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

73

2020-2021

Taalschool de Kameleon is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net uit het buitenland komen en 
niet voldoende Nederlands spreken om les op een basisschool in de buurt te kunnen volgen. De school 
is voor alle kinderen die in de gemeente Nissewaard wonen en intensief taalonderwijs nodig hebben. 
Nieuwkomers uit de gemeente Hellevoetsluis, gemeente Voorne en gemeente Brielle die ouder zijn dan 
8 jaar maar niet geletterd en alle nieuwkomers leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 komen ook naar 
de Kameleon. Ouders in Spijkenisse zorgen zelf voor vervoer naar school. Voor kinderen die buiten 
Spijkenisse wonen, wordt vervoer met een taxibusje geregeld. Ouders uit Spijkenisse kunnen 
deelnemen aan fietslessen zodat zij hun kind op de fiets naar school kunnen brengen. 

Vervolgschool

Als het kind voldoende Nederlands begrijpt en spreekt en het groepsniveau kan volgen, gaat het naar 
een basisschool in de wijk. Dit is meestal binnen 2 jaar. Als het kind 12 jaar is, gaat het na de Kameleon 
naar een middelbare school als het niveau van de Nederlandse taal voldoende is. Als dat nog niet zo is, 
gaat de leerling naar de internationale Schakelklas in Spijkenisse. Om de Nederlandse taal goed te 
leren, krijgt het kind daar ook intensief taalonderwijs. Als een leerling een jaar op de Kameleon zit, 
overlegt de juf of meester met ouders naar welke school de leerling kan gaan. De Kameleon neemt 
contact op met de nieuwe school om afspraken te maken. Na ongeveer twee jaar stroomt de leerling uit 
naar de nieuwe school. De taalexpert van de Kameleon begeleidt deze overstap en geeft advies aan de 
nieuwe school over het leren van de Nederlandse taal. 

Kenmerken van de school

Nederlands als tweede taalTaalschool voor nieuwkomers

Veiligheid Zelfvertrouwen vergroten

Missie en visie

Het streven is om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te stimuleren zodat de capaciteiten van 

1.2 Missie en visie
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ieder kind worden benut. Naast de Nederlandse taal krijgen de kinderen rekenen, kennismaking met de 
Nederlandse samenleving, sociaal-emotionele vorming en sport. Voor de ontwikkeling van de 
leerlingen is een veilige en voorspelbare leeromgeving belangrijk. De Kameleon vindt contact met 
ouders ook erg belangrijk. 
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Op Taalschool de Kameleon zijn 4 groepen: de leerlingen worden ingedeeld op leeftijd. 

Groep paars is voor kleuters van 4 tot 6 jaar 

Groep geel is voor leerlingen van 6-7 jaar 

Groep rood is voor leerlingen van 8, 9, 10 jaar 

Groep blauw is voor leerlingen van 10, 11 en 12 jaar   

Het leren van de mondelinge en de schriftelijke Nederlandse taal, lezen, rekenen en schrijven zijn heel 
belangrijk voor de doorstroom naar de volgende school. Ook werken we eraan dat de leerlingen de 
gewoonten in Nederland leren kennen. We hebben kleine groepen (ongeveer 15 leerlingen per groep). 
Het hele jaar komen nieuwe kinderen in de groepen. Vier keer per jaar nemen leerlingen afscheid van de 
Kameleon en gaan naar een vervolgschool. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Logo 3000. Aan het eind van elk thema wordt 
door middel van een passieve woordenschattoets, gekeken hoeveel woorden de leerlingen hebben 
geleerd. Daarnaast wordt twee keer per jaar de TAK actief en passief afgenomen. Aan het eind van 
groep 1 en het eind van groep 2 wordt de toets uit de map Fonemisch bewustzijn afgenomen. Deze 
toetsen worden gebruikt voor de overdracht naar een andere school of voor de overdracht naar groep 
3.

Het rekenonderwijs voor de kleuters wordt volledig uitgewerkt met behulp van thematisch werken en 
de werkmap Gecijferd Bewustzijn. Er wordt veel aandacht besteed aan het informeel rekenen (zelf 
handelend oplossen van rekenproblemen). De leerkrachten gaan komend schooljaar de cursus Met 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Sprongen Vooruit volgen en gaan dit dan ook structureel inzetten. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Zomerschool

Tijdens de zomervakantie kunnen de leerlingen vanaf 7 jaar twee weken zomerschool volgen. We 
hebben dit opgezet om te voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in 
prestatieniveau, waardoor ze het nieuwe schooljaar met een achterstand starten. En naast het 
bijspijkeren of op peil houden van kennis, heeft de zomerschool als doel een nuttige invulling te geven 
aan de zomervakantie. Veel van onze leerlingen komen in hun vrije tijd weinig in aanraking met 
activiteiten die stimulerend zijn voor hun ontwikkeling. Ze hebben vaak weinig contact met 
buurtkinderen, gaan niet met vakantie en zitten dus veel thuis. Met het bieden van een afwisselend en 
uitdagend programma stimuleren we de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en bieden een 
leuke zinvolle besteding van de vrije tijd.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

We hebben een regiofunctie in de gemeente Nissewaard. Daarom hebben we met diverse 
Peuterspeelzalen en Voorscholen te maken. Dit is afhankelijk van de wijk waarin een leerling woont. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

De vervanging bij afwezigheid van leerkrachten wordt zo veel mogelijk intern opgevangen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Het team bestaat uit leerkrachten, een aantal met specialisaties, onderwijsassistenten en vrijwilligers

De volgende specialisten zijn op de Kameleon:

Lees en gedragsspecialist, Taalexpertise NT 2 (2 leerkrachten in opleiding) en IB.

Groep Paars: Leerkrachten: Ingrid Tabak (ma-vrij), Karima Moutawakil (ma-do), Jolanda de Man (vrij) 
Onderwijsassistent: Megan van Jole (ma-vrij)                                              

Groep Geel: Leerkrachten: Sahrona Swinkels (ma en vrij), Jolanda de Man (di-do) Onderwijsassistent: 
Romy Noordegraaf (ma, di, do)                  

Groep Rood: Leerkracht: Nadia van IJsselmuide (ma-vrij)  Leerkrachtondersteuner: Wout van Setten 
(ma-vrij) Onderwijsassistent: Suzanne Bekkers (ma, di, do, vrij)   

Groep Blauw: Leerkracht: Meike Aalbersberg (ma-vrij)  Leerkrachtondersteuner: Wout van Setten (ma-
vrij)                                                                                                   

IB: Tanja Blok (ma, do, vrij)                   
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

1.      Woordenschatontwikkeling en klankonderwijs versterken 

2.      Lezen bevorderen 

3.      Versterken executieve functies- niet alleen cruciaal voor een goede cognitieve ontwikkeling maar 
ook voor een adequaat sociaal en emotioneel functioneren. Specifieke aandacht voor het versterken 
van zelfvertrouwen en samen spelen en werken 

4.      Ondersteuning voor de taalontwikkeling na uitstroom naar het regulier onderwijs (uit onderzoek 
weten we dat leerlingen ook na 2 jaar nieuwkomersonderwijs nog extra begeleiding hierop nodig 
hebben).

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Er komt vanuit CED en andere aanbieders nascholing voor de leerkrachten en onderwijsassistenten. Op 
het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en klankonderwijs.

Er is een naschools aanbod voor kinderen om hun zelfvertrouwen te vergroten, samen te werken en 
plezier te hebben.

De intern begeleider gaat de vervolgscholen contacten en bezoeken voor ondersteuning aan de 
leerkrachten aldaar.

De doelen van het jaarplan streven we gedurende het schooljaar na. Wanneer een onderdeel is 
afgerond evalueren we met elkaar of de doelen die in het schoolplan zijn omschreven behaald zijn. Dit 
doen we tijdens de teambijeenkomsten. Daarnaast organiseren we groepsbezoeken en zijn er 
gesprekken met externen om de didactiek te verbeteren.

Hoe bereiken we deze doelen?

8



3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Regelmatig bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de kinderen in de klas. Ze praten over de 
ontwikkeling van de kinderen. Als er vragen zijn of bijzonderheden dan bespreekt de leerkracht dit met 
de intern begeleider en past de leerkracht het onderwijs aan. De leerkracht noteert het doel voor de 
komende 10 weken in het ontwikkelingsperspectief. Dit wordt besproken met de ouders. Als blijkt dat 
het kind meer hulp nodig heeft kan via Onderwijscollectief VPR, de orthopedagoog worden 
ingeschakeld. Dit wordt ook met ouders besproken. 

Op school zijn een aantal taalspecialisten aanwezig.

Meer informatie over Onderwijscollectief VPR is te vinden op de website:www.onderwijscollectiefvpr.nl

Onderwijscollectief VPR

T: te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur op (0181-) 760900.

M:onderwijsloket@swvkindkracht.nl

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent -

Rekenspecialist -

Taalspecialist 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op de Kameleon vinden we het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt, zelfstandig leert werken en 
voldoende zelfvertrouwen krijgt. Een kind dat zich fijn voelt, kan zich beter ontwikkelen. Om te zorgen 
voor veiligheid besteden we veel aandacht aan het gedrag. We leren de kinderen hoe je met elkaar 
omgaat (PBS).
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via via 
vragenlijst van PBS..
Vanuit PBS wordt de veiligheidsbeleving gemonitord. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Swinkels s.swinkels@prokind-scholengroep.nl

vertrouwenspersoon van Setten w.vansetten@prokind-scholengroep.nl
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Klachtenregeling

Het kan zijn dat een ouder niet blij is met hoe het kind op school wordt behandeld. Ouders kunnen dan 
eerst naar de leerkracht gaan. Als het daarna niet is opgelost, kunnen ouders een afspraak maken met 
de directeur van de school Riannette Schuiling. R.schuiling@prokind-scholengroep.nl 

Sahrona Swinkels is interne vertrouwenspersoon. Helpt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de 
bestuurder van de stichting Prokind waar de Taalschool onder valt. De contactgegevens van de 
bestuurder van Prokind zijn: 

Gemeenlandsedijk Noord 26F | 3216 AG Abbenbroek | T: 0181-635439 |  E: info@prokind-
scholengroep.nl

Het bestuur behandelt de klacht verder.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Bij het aanmelden hebben ouders een 
intakegesprek. Ouders krijgen informatie over de school en kunnen vragen stellen.   Als de leerling 
enkele weken op school is, hebben ouders een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Daarna 
nodigt de groepsleerkracht ouders 1 keer per 10 weken uit voor een gesprek. Het gesprek gaat dan over 
de ontwikkeling van het kind op school en thuis. 

De Kameleon vindt goed contact met ouders belangrijk. Als er vragen zijn kunnen ouders na schooltijd 
een afspraak maken met de leerkracht of met de schoolleiding. Daarnaast is er 2 ochtenden in de week 
een ouderconsulent op school waar ouders terecht kunnen met al hun vragen.  De ouderconsulent 
organiseert ook bijeenkomsten voor ouders.

Op de Kameleon worden lessen ‘Taal en school’ voor ouders gegeven.  Deze lessen zijn er om de 
Nederlandse taal beter te leren. De docent vertelt ook wat de kinderen leren op school en bespreekt 
bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.  Elke maand organiseert de school een speelmiddag voor ouder en kind. 
Ouder en kind spelen samen een spel. Dat spel wordt soms zelf gemaakt en kunnen ouders mee naar 
huis nemen.

Maatjesproject Humanitas in Spijkenisse kan voor leerlingen van de Kameleon een maatje zoeken. Een 
maatje is iemand die 1 keer per week iets leuks gaat doen met de leerling. Dit gebeurt na school. De 
leerling en het maatje kunnen samen theedrinken, sporten of spelletjes doen. Hierdoor leert de leerling 
de Nederlandse taal en de gewoontes in Nederland beter kennen. Ouders kunnen bij Tanja Blok, de 
intern begeleider meer informatie krijgen.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage 

Er zijn geen overige schoolkosten.

De kosten van schoolreis worden aan de ouders meegedeeld met de vraag om betaling.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, verwachten we dat ouders de 
school bellen of een mail sturen. U kunt bellen of een mail sturen naar m.aalbersberg@prokind-
scholengroep.nl .

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

In Nederland geldt de leerplichtwet voor kinderen van 5 jaar t/m 16 jaar. Als er een dringende reden is 
zoals ziekte van familie in het buitenland, dan kunnen ouders 1 keer per schooljaar een verzoek bij de 
schoolleiding indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

U kunt verlof aanvragen voor uw kind door een bericht op Social Schools te plaatsen. Dit kunt u 
aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties "andere gewichtige omstandigheden'. Extra verlof 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Via social schools worden ouders gevraagd.

Als er hulp nodig is, worden ouders gevraagd.
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met een werkgeversverklaring mag alleen gehonoreerd worden als het gaat om seizoensarbeid en een 
ouder een jaar lang niet in staat is om binnen geen enkele schoolvakantie verlof te krijgen. Dus als een 
werkgever geen vakantieverlof in de zomervakantie kan geven, maar wel in de mei-,herfst-, kerst- of 
voorjaarsvakantie dan mogen wij de verlofaanvraag niet goedkeuren. 

Bij een verlofaanvraag voor het bijwonen van een huwelijk, jubileum of uitvaart moet altijd 
een bewijsstuk worden toegevoegd zoals een uitnodiging. Het aanvraagformulier en het bewijsstuk 
dient uiterlijk 8 weken voordat het verlof gewenst is, ingediend te worden bij de directie van de school.

-Voor verhuizing, maximaal 1 schooldag

-Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, 
geen maximale termijn

-Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant to en met de 3e graad in:

-Nederland, maximaal 1-2 schooldagen

-Buitenland, maximaal 5 schooldagen

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)

-Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met 
de 3e graad, geen maximale termijn

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt. 

-Bij overlijden van bloed- of aanverwant in de 1e graad maximaal, 5 schooldagen in de 2e graad 
maximaal, 2 schooldagen in de 3e en 4e graad maximaal, 1 schooldag in het buitenland: 1e t/m 4e graad 
maximaal, 5 schooldagen.

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig acte van overlijden)

-Bij 25,40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5-25-40-50-60 jarig huwelijksjubileum van ouder
(s)/verzorger(s) of grootouders, maximaal 1 schooldag

Taalschool de Kameleon is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net uit het buitenland 
komen en niet voldoende Nederlands spreken om les op een basisschool in de buurt te kunnen volgen. 
 De school is voor alle kinderen die in de gemeente Nissewaard wonen en intensief taalonderwijs nodig 
hebben. Nieuwkomers uit de gemeente Hellevoetsluis, gemeente Voorne en gemeente Brielle die 
ouder zijn dan 8 jaar maar niet geletterd zijn en alle nieuwkomers leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 
8 komen ook in aanmerking voor de Kameleon.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 CJG en schoolmaatschappelijk werk
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Ouders met een kind in groep 2, krijgen een uitnodiging om met het kind bij de jeugdarts te komen bij 
het CJG Hoogwerfsingel 2 te Spijkenisse. Ze meten en wegen het kind en onderzoeken de motoriek. 
Ook doen ze een ogen- en orentest. Ouders kunnen vragen stellen aan de jeugdarts. Vragen over de 
opvoeding of de gezondheid van het kind. Voor het bezoek aan de jeugdarts krijgen ouders twee 
vragenlijsten om in te vullen.   In het jaar dat het kind 9 jaar wordt, krijgen ouders weer een uitnodiging. 
Op die leeftijd krijgen kinderen 2 vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-
prik tegen bof, mazelen en rode hond.   Kinderen van 10 of 11 jaar en hun ouders krijgen een uitnodiging 
voor een bezoek aan de jeugdverpleegkundige op school. Omdat er in deze periode veel gebeurt, 
hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele 
ontwikkeling, omgang met sociale media etc. Deze vragen kunnen ouders met de 
jeugdverpleegkundige bespreken. Met een vraag over voeding, slapen of opvoeding kunnen ouders ook 
zelf naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).   Ieder kind dat in Nederland aankomt krijgt een 
onderzoek bij het CJG. Als u korter dan een jaar in Nederland bent, krijgt uw kind niet opnieuw een 
oproep voor de Jeugdarts.

Het kan zijn dat een ouder zorgen heeft over het kind.  Bijvoorbeeld als het kind niet graag naar school 
gaat, zich moeilijk kan concentreren of vaak verdrietig is. Ouders kunnen hierover praten met de 
groepsleerkracht of met de schoolmaatschappelijk werker. Onze schoolmaatschappelijk werker 
heet Mariken van der Kruijs. Zij is te bereiken via mail: m.vanderkruijs@kwadraad.nl
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5.1 Tussentijdse toetsen

Regelmatig bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de kinderen in de klas. Ze praten over de 
ontwikkeling van de kinderen. Als er vragen zijn of bijzonderheden dan bespreekt de leerkracht dit met 
de intern begeleider en past de leerkracht het onderwijs aan. De leerkracht noteert het doel voor de 
komende 10 weken in het ontwikkelingsperspectief. Dit wordt besproken met de ouders. Als blijkt dat 
het kind meer hulp nodig heeft kan Kindkracht of de orthopedagoog worden ingeschakeld. Dit wordt 
ook met ouders besproken.  

Het streven is leerlingen binnen twee jaar uit te laten stromen naar hun leeftijdsgroep op een 
vervolgschool of een jaar lager. Ook dit jaar zien we dat het streven om leerlingen binnen twee jaar op 
het gewenste niveau te laten uitstromen bij 22% (8 leerlingen) niet is behaald. Factoren die hierbij een 
rol hebben gespeeld zijn een soms langdurig traject om een geschikte vervolgschool te vinden, gebrek 
aan medewerking van ouders bij uitstroom naar het SBO en de verwachting dat de leerling bij een 
langere periode op de Kameleon een hoger uitstroomniveau zal halen in het VO.  

Nationaal Cohorten onderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de kwaliteit van onze school is. Het Nationaal 
Cohortenonderzoek Onderwijs onderzoekt de kwaliteit van alle scholen in heel Nederland. Zij 
gebruiken de gegevens van de scholen die bekend zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Bijvoorbeeld het aantal kinderen dat van school wisselt tussen groep 1 en 8, de resultaten op toetsen en 
de schooladviezen die gegeven worden in groep 8. Onze school kan meedoen aan het Nationaal 
Cohortenonderzoek Onderwijs door die gegevens te delen met het CBS. Wij delen als school alleen 
gegevens van een leerling met het CBS, als de ouders daar geen bezwaar tegen hebben gemaakt. De 
gegevens die gedeeld worden zijn anoniem. Er zullen nooit namen genoemd worden. Wilt u niet dat de 
gegevens van uw kind gedeeld worden met het CBS, dan kunt u een mail sturen naar info@prokind-
scholengroep.nl. In deze mail zet u het volgende: Ik maak bezwaar tegen de uitwisseling van gegevens 
met het CBS van: (naam van uw kind) uit groep......van basisschool…...  

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 25,0%

vmbo-b 25,0%

vmbo-(g)t 25,0%

onbekend 25,0%

In 2020 zijn 39 leerlingen van de Kameleon uitgestroomd waarvan zes leerlingen naar het voortgezet 
onderwijs en vier naar het speciaal basisonderwijs. Zes leerlingen zijn uitgestroomd naar scholen in 
Brielle en Hellevoetsluis.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Respect

PlezierVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Het bieden van veiligheid en plezier staan centraal, dit zijn voorwaarden voor de leerlingen om zich te 
kunnen ontwikkelen. Met de focus op de Nederlandse taal en rekenen, werken we aan persoonlijke 
ontwikkeling, liefde, verantwoordelijkheid en respect. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt sinds 2018 het volgsysteem Zien 
gebruikt. 

Met PBS proberen wij om systematisch en schoolbreed probleemgedrag en pestgedrag te voorkomen 
door een positieve benadering. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van Swiss. Swiss is een 
programma dat gedragsincidenten op school registreert, zodat het ongewenste gedrag geanalyseerd 
kan worden en indien nodig het onderwijs bijgesteld kan worden.

De gedragsverwachtingen zijn uitgebeeld met foto’s zodat alle leerlingen direct begrijpen wat de 
afspraken zijn over het gewenste gedrag.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Pauzes

De kinderen hebben 2 pauzes. De eerste pauze is om 10 uur.  Hiervoor kunnen de kinderen fruit, een 
boterham, een liga of iets te drinken meenemen. Om 12.00 uur is de lunchpauze. Dan hebben de 
kinderen een lunchpakketje met boterhammen en drinken nodig. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen gezond eten. Daarom willen we niet dat ze frisdrank, snoep of chips meenemen.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:15 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:15 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:15 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:15 - 14:15  - 14:15  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022
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