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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van obs De Kameleon. Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling voor de
periode van 2019-2023 weer. Het ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting gegeven voor de
totstandkoming van het schoolplan.
In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving.
Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal vooraf gegaan worden
door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen.
Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe zorgen wij voor
onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen en welke ambities en
doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd (meerjarenplanning).
Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld,
waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team en MR.
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal
onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar
bijlagen.

2 Schoolbeschrijving
2. 1 Algemeen
Gegevens van de stichtin

Naam stichting:

De Haagse Scholen

Algemeen directeur:

W. Hendriks

Adres + nr.:

JohannaWesterdijkplein 1

Postcode + plaats:

25121 EN Den Haag

Telefoonnummer:

070-3065200

E-mail adres;

info@dehaagsescholen. nl

Website adres:

www.dehaagsescholen.nl

Gegevens van de
Naam school:

obs De Kameleon

Directeur:

M.W. Kuijper

Adres + nr.:

Ketelstraat101

Postcode + plaats:

2516VN Den Haag

Telefoonnummer:

070-4152531

E-mail adres:

info@obsdekameleon. nl

Website adres:

www. obsdekameleon. nl

Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is de stichting voor
openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere basisscholen, 3 sbo
scholen, 5 (v)so scholen.
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De directie van de Kameleon bestaat uit de directeur. De directeur vormt samen met de intern begeleider en de

vervangervan de directeur het managementteam. Onze school wordt bezocht(mei 2019)door201 leerlingen. Van
deze leerlingen heeft 21% een gewicht: 6 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 37 leerlingen een gewicht van
1,2. De afgelopen jaren is het opleidingsniveau van de ouders gestegen. 79% van de ouders heeft een opleiding
gevolgd. Door de afname van het aantal gewichtenleerlingen worden wij in een hogere scholengroep ingedeeld,
waardoor we aan steeds zwaardere eisen ten aanzien van de opbrengsten moeten voldoen. Het opleidingsniveau van

de ouders is echter niet maatgevendvoor de kennis en vaardighedenvan de leerlingen. Vaakworden zij door hun
niet-Nederlandstaligegrootouders opgevoed. Veel ouders hebbeneen migranten achtergrond en spreken thuis geen
of mindergoed Nederlandsmet hun kinderen. Dit blijft er voor zorgen dat een groot aantal van onze leerlingen met
een taalachterstand op de peuterleerplek van de Kameleon starten.

De Kameleon wordtvoornamelijk bezochtdoor kinderen die in het voedingsgebiedvan de school wonen. De school
ligt in de wijk Laak-Noord. In de directe omgeving van de school bevinden zich een Christelijke basisschool en een

openbare basisschool. In Laak-Noordwonen veel inwoners met een migratieachtergrond. Hetwerkloosheidscijfer
onderde inwonersvan Laak-Noordis hoog en daardooris het besteedbaarinkomen veelal laag. Ouders met een
lagerbesteedbarinkomen kunnen gebruikmaken van de ooievaarspas.
De Kameleon is betrokken bij de wijk. We beschikkenover een modern gebouw, met in alle groepen digitale
schoolborden en computers. Rekenen, taal en lezen zijn van groot belang, maar we maken ook tijd vrij voor sport en
cultuur. Naschooltijd is er elke dag een activiteitwaarvooronze leerlingen zich kunnen opgeven. Wij beschikkenover
8 leslokalen, een peuterlokaal en een speellokaal. Ons leerlingenaantal groeit, maar het gebouwheeft ruimte voor
maximaal 240 leerlingen.

Op de Kameleon geldt een continurooster. Op maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag zijn de leerlingen op school
van 8:30-14:45uur. Opwoensdagzijn de leerlingen op school tot 12:00uur. Ale leerlingen blijven tussen de middag
op school. De overblijf is gratis

3 Sterkte-zwakteanalyse
3. 1 Sterkte-zwakteanalyse
Onzeschool kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandachtvragen. In schema:
STERKE KANTEN SCHO<

Rust en regelmaat in de school
Sportveld met veel faciliteiten
Goede methodes
Ouderbetrokkenheid

Toename leerlingaantal
Balans in samenstelling van het team in leeftijd en
man/vrouw verhouding
Profilering, zowel op resultaten en breed aanbod
Op school heerst een open cultuur
Er is sprake van prettige omgang
Vrijheid en flexibiliteit is ruimschoots aanwezig
Directie biedt veel mogelijkheden
Er zijn gespecialiseerde collega's die benaderbaar zijn bij
in
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(Bijna) geen huisbezoeken
Leerlingen te weinig betrokken bij het leerproces
Onvoldoende resultaten voor begrijpend lezen
Doorgaande lijn gebruik aanpaken methodes minder
zichtbaar geworden door personeelswisselingen
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Eigenaarschap
Verdieping DIM
Succescriteria

Meer groep doorbrekende activiteiten
Talenten van teamleden optimaal benutten
Professionele ontwikkeling teamleden
ICT / digitale methodes / digitale toetsen
Integratie WO methode met zaakvakken en culturele

Grotere groepen door het stijgend leerlingenaantal.
Werkdruk
Ruimtegebrek
Lerarentekort

passend onderwijs
wachtlijsten SBO

activiteiten

We kunnen ouders meer betrekken bij de school en
daardoorthuis en school meer op elkaar afstemmen;
De huidigeteamsamenstelling bevat dynamiek en
mensen met specifiekevakkennis;
De open cultuur kan bijdragen aan consultatie en
overleg;
De directeur kan openhartig en als eigenaarzijn
processen verdedigen en bespoedigen
We kunnen groeien in het visualiseren van de
doelen/succescriteria

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
2. Ouders als partners van de school
3. Aandachtvoor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
4. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan

5. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen

4 De missie van de school
4. 1 De missie van de school
De missie van de Kameleon

De Kameleon biedt onderwijs op maat door nauwgezet de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen en
lesprogramma's aan te passen aan de individuele behoefte van de leerling of groep. Elk kind heeft talenten die op
verschillende gebieden kunnen liggen. Aan de leerkracht de taak om die talenten naar voren te halen en samen met
de leerling in te kleuren.
Op de Kameleon mag je kleur bekennen!
Wij streven naar een gemeenschap waarin respect voor Jezelf en de ander(en) centraal staat. Wij stimuleren de
leerlingen om samen te werken, regels te onderkennen en na te leven. Wij creëren voor onze leerlingen een
uitdagende leeromgeving waarin niet de oplossing belangrijk is, maar de wijze waarop naar de oplossing wordt
toegewerkt.
De visie van de Kameleon

De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en internet heeft
veel invloed op onze samenleving. Door het internet kunnen wij 24/7 in contact zijn met anderen, informatie kunnen
delen en kunnen samenwerken waar en wanneer we maar willen. Over de hele wereld wordt nagedacht over de

vaardighedendie men in dit verband nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuwskills als samenwerken,
kennisconstructie, creativiteit en ICT-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het
onderwijs. De rol van de leerkracht zal veranderen. Het zal verder gaan dan het overdragen van kennis alleen.
Daarom vinden wij de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.
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Onze kernwaarden zijn:
Identiteit

Op de Kameleon kan iedereen zichzelfzijn. De Kameleonstaatvóórgelijke behandelingen is tégen
discriminatie en intolerantie. Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar en elkaar helpen
heeft alles te maken met normen en waarden. Steeds maken wij de kinderen bewust van het leven
met elkaar en het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. Iedereen is immers anders.
We vinden het belangrijk dat de kinderen goede sociale vaardigheden ontwikkelen en leren zorg

dragen voor hun omgeving. Doordatde kinderen plezier hebben in spelen, leren en werken
ontwikkelen ze al doende een goede werkhouding. Dit alles kan alleen maar als het schoolklimaat

prettig en vooral veilig is. Daarom hanteren onze leerkrachten, kinderen en ouders duidelijke regels
en afspraken

4.2 Uitganspunten en ambities schoolbestuur
"Wijbereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van De Haagse Scholen. We
richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:
1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing

Gezamenlijkwerken we aan onderwijsvernieuwingom ons onderwijs eigentijdseren toekomstgerichter te maken.
Qua inhoud, organisatieen maniervan werken. Wewillen de leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere
competenties ontwikkelen om ze betertoe te rusten voor de snel veranderendesamenleving. Er zijn geen
blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld
van morgen.
2. Professionaliteit in mensen en cultuur

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en met
elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur: de
manier waarop wij de dingen doen.

3. Weverstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaaris; binnen en buiten De Haagse Scholen. Dat vinden

we belangrijkom van elkaarte leren en elkaarte inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken (ook met externe
partners) wanneerwe weten waarelkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). Wewillen dat alle
leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook
uitdragen, leder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daartrots op.
Onze beloftes:

.
.
.
.
.
.

Wij kennen ieder kind
Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid
Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven
Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces
Wij werken samen met ouders aan een optimale ontwikkeling van hun kinderen
Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden

5 Onze parels
5.1 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het inspectierapport 2016) maar onze school heeft ook veel toegevoegde

waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:
Waarwij uniek in zijn, is onze aanpakvan het vakwereldoriëntatie.Wij gebruiken de methode 'Blink', maar koppelen
de thema's waarmogelijk aan museumlessen, culturele activiteiten en aande thema's van onze taalmethode.
Samen met onze partners bieden wij na schooltijd veel sportactiviteiten aan. Ook nemen onze leerlingen deel aan
veel sporttoernooien.
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Op onze school verbinden wij wereldoriëntatie met culturele sctiviteiten.

OR3 - Vervolgsucces [geen
wettelijke eisen]

Op onze school bieden na schooltijd wij veel (sport)actieviteiten

6 De grote doelen voor de komende vier jaar
6. 1 Grote ontwikkeldoelen
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema's vastgesteld:

Op onze school maken we - wanneerdit van toegevoegdewaardeis - gebruikvan digitale lesmethodes.
2.

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun
kind.

Oponze school kunnen we effectiefomgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Op onze school zijn onze leerlingen eigenaar van hun leerproces.
Op onze school beschikken onze leerlingen over een porfolio.

7 Onze visie op lesgeven
7.1 Onze visie op lesgeven
Wij willen op OBS De Kameleon een school zijn, waariedere leerling van de school zicheigenaarvoelt over zijn of
haareigen leerproces. Wewillen een school zijn waaropkinderen met plezier kunnen leren. Eigenaarschapzien we
als zelf-gereguleerd leren. Als team beseffenwe dat hiervooreen gevoel van veiligheid nodig is. Dit betekent dat
kinderen mogen experimenteren en fouten mogen maken en hier niet voor gestraft worden. Ook betekent dit een

veilige omgeving waarkinderen zichzelfmogen zijn en waarer ruimte is voor verschillen, zonderdat er gepestwordt.
Om dit te bereiken, betekent het dat kinderen wordt geleerd 'zichzelf' bij de hand te nemen. Dit betekent dat de
interactie vanuit de leerkracht erop gericht is het kind zélf problemen op te laten lossen en zelf leert verwoorden wat
het nodig heeft om verder te groeien. Vorderingen worden door de kinderen bijgehouden, zodat ze zelfvertrouwen

krijgen in hun welslagen. Ze nemen de regie over eigen ontwikkeling, doordat leraren werken met aangepastedoelen
en succescriteria en kinderen zelf mogen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Dat is iets dat in de onderbouw
wordt geoefend en getraind en in de bovenbouw wordt verfijnd en de diepte in kan gaan. We hebben er vertrouwen in
dat de kinderen bij ons op school onder de juiste voorwaarden tot zelfbewustzijn en zelfregulatie kunnen komen.

8 Onze visie op identiteit
8. 1 Onze visie op identiteit
Wij zijn een openbare school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in onze

onderwijsprogramma's. Omdatwe het belangrijkvinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandachtaan geestelijke stromingen en aan specifiekefeesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

9 Onderwijskundig beleid
9. 1 Burgerschap
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
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9.2 Aanbod

Op onze school heerst een veilige, inspirerende en uitdagendeleeromgeving, waarinde leerlingen bewustbezigzijn
met wat ze leren. Onze leerlingen leren van en met elkaar hun talenten te ontwikkelen. Ons onderwijs is eigentijds
met ruimte voor differentiatie en samenwerking. We zien onze school als een leefgemeenschap waarin leerlingen zich
gehoord en gezien voelen. Ons onderwijs aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de
kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.
9. 3 Vakken en methodes
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke leermiddelen / methodes
wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden zijn in deze tabel onze eigen ambities en het
daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. Onze eigen ambities vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities
vanuit De Haagse Scholen en/of wat onze leerlingpopulatie 'extra' nodig heeft.
Leermiddelen Afspraken / aanvullende info
/ methodes
Zintuigelijke en

Piramide

lichamelijke
ontwikkeling

bewustzijn

Nederlandse taal

Staal

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt -op basis van de leerlingenpopulatie- veel
aandachtin ons curriculum. In ons taalbeleidsplan hebben we beschreven hoe
we omgaan met leerlingen met een taalachterstand. In het algemeen krijgen zij
extra instructie, extra aanbod en extra tijd.
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we
expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren
van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is
geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt
het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te
slijpen).

Fonemisch

Rekenen en

Wereld in

wiskunde

Getallen

Engelse taal

Take it Easy

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze
taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de

groeiende mobiliteit en hetveelvuldige gebruikvan nieuwe media.
Wereldoriëntatie

Blink

Omdat wij Blink de thema's van Blink verdiepen met museum-, theaterbezoeken
en andere activiteiten, komen de volgende leerinhouden hierbij aan de orde:
. Bevordering actief burgerschap en sociale
. integratie overdragen kennis
. over/ kennismaking met de diversiteit van de samenleving
. Bevordering gezond gedrag

Bevordering

Let's Go

sociale

Samenwerkend leren zorgt voor een grote betrokkenheid in de klas. Doordat
onderwerpen klassikaal worden besproken en de kinderen op elkaar reageren,

redzaamheid,

leren ze van elkaar.

waaronder

Let's go! heeft verschillende interactieve werkvormen om
samenwerkend leren mogelijk te maken. Zo zijn er oefeningen op het digibord,
waarmee de kinderen de theorie in de 'praktijk' oefenen.

gedrag in
verkeer

Schoolveiligheid/
welbevinden van

de
leerlingen
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Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. KiVa heeft als doel
te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met
plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen.
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9.4 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt -op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. In ons
taalbeleidsplan hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met taalachterstand. In het algemeen krijgen
zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd.
9.5 Rekenen en wiskunde
Wij volgen de ontwikkelingen rondom digitale rekenmethodes en starten in september 2019 in groep 5 met de digitale
versie van Wereld in Getallen 5. De groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 blijven het komend schooljaar weken met de huidige
rekenmethode WIG 4. In het schooljaar 2020-20121 gaan we in alle groepen werken met WIG 5.

9. 6 Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Deze verbreding geven we extra dimensie door de wereldoriëntatiethema'ste verbinden met
musea bezoeken, voorstellingen en gastsprekers.

9.7 Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. Dat laatste komt niet alleen tot uiting tijdens de gymlessen onder schooltijd, maar ook tijdens de sport- en
spelactiviteiten in de verlengde schooldag en de vele sporttoernooien waar onze leerlingen aan deelnemen.

9.8 Leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. In de schoolgids staat het
verzuimbeleid vermeld. Herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar gemeld.

9.9 Pedagogisch-didactischhandelen
Wij hebben voor het pedagogisch-didactischhandelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren. De leraren weten daardoorwat "goed" onderwijs inhoudt. De indicatoren zijn opgenomen in een
observatie-instrument en vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door
de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de
kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht.

9. 10 Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht(HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per Jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we drie groepen: de basisgroep, de groep met verdiepte arrangementen en de
groep met een intensief arrangement. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken
en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe
Instructie.

9.11 Ononderbroken ontwikkeling
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het Cito
LOVS, Kijk en KiVA (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van
toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar
nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat
beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

9.12 De zorgstructuur
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van
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de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling
van individuele leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de
IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat
de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen.

9. 13 Passend onderwijs
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben gekregen. Om alle
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden, werken scholen
samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen participeren in het
samenwerkingsverbandvan SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-afdelingen,deze zijn aangesloten bij
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen "de Strandwacht" en "De Piramide" maken daarnaast deel uit
van enkele andere samenwerkingsverbanden.
SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er een dekkend
aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen werken op drie niveaus aan
passend onderwijs: 1. de basisondersteuning, 2. extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele
leerling of een klein groepje leerlingen of coaching on the job voor de leerkracht)) en 3. extra ondersteuning door
plaatsing op een SBO of SO.
Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan van SPPOH
http://www. sppoh. nl/wp-content/uploads/2017/09/0ndersteuningsplan-2017-2021 -SPPOH-versie-1. 0-defintief-7-juli-

2017.pdf.
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) (zie bijlage) ontwikkeld
waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en extra
ondersteuning. Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de
toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de basisondersteuning
op onze reguliere scholen.
9. 14 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m. b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we een
overzicht van normen en toetsuitslagen. Op basis van een analyse stellen we interventies vast.

9.15 PCA Onderwijskundig beleid
Bijlagen
1. Schoolondersteuningsprofiel 2018

10 Personeelsbeleid
10. 1 Integraal personeelsbeleid
Vanuit onze missie "wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" streven wij naar een cultuur waarin
ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer- en
werkomgeving voor alle medewerkers.
Kader
Het strategisch HRM beleid zal hiervoor een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen:
strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk,
arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
Bevoegdheid
Wij willen kwalitatiefgoed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te halen. Het uitgangspunt
binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging.
Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair
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onderwijs beschikkenof, indien zij als zij-instromerzijn aangesteld, binnen tweeJaarna aanstelling deze bevoegdheid
behalen.

Professionalisering

Binnen onze organisatie is het onderhoudenen versterken van de bekwaamheiddoor professionele ontwikkelingvan
de medewerkersvan groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling ondersteunen zijn opleiding,
(persoonlijke) ontwikkelingen kennisdeling in gezamenlijkheidbinnen de school, tussen de scholen en op
bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren,

collegiale consultatie en lessen study. Individueleopleidingswensenpassend bij de realisatievan de
organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen
Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie
functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk.

11 Organisatiebeleid
11. 1 Veiligheid
Veiligheidis in toenemende mate een aandachtspuntin de samenleving, ook binnen het onderwijs. Van scholen
wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een veilige omgeving te bieden.
Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie

worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hiergerichttegen op te treden. Dit geldt ook voor het
bestrijden van pestgedrag.
Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen

veiligheidsvraagstukkenontstaan en om daargoed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke verplichtingen en
regels. Sindsaugustus 2016zijn scholen wettelijkverplicht om te zorgenvoor socialeveiligheidop school. Ditvraagt
van scholen datze een actief veiligheidsbeleidvoeren, de effecten van dit beleid monitoren en een aanspreekpunt
aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren.

De HaagseScholen heeft een beleidskaderopgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot sociale
veiligheid. Daarnaastmonitort De HaagseScholenjaarlijks de veiligheidsbelevingvan leerlingen. Dit gebeurt aan de
handvan een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes is ontwikkeld. Op basisvan een
analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

De leerlingpeiling Welbevindenen socialeveiligheid Basisonderwijs2019 geeft aan dat wij op dezegebiedengoed
scoren.

11.2 Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m. n. gericht op

informatie-uitwisselingover leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaastwerkenwe samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgangvan hun kind (voorschool - school; school - voortgezet onderwijs; school - andereschool).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeftewerken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werkenwe constructief samen met de gemeente; afspraken in het kadervan
de lokale educatieve agenda en m. b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

11.3 PCA Organisatiebeleid
Bijlagen
1. leerlingpeiling welbevinden 201 9
2. integraal veiligheidsplan

12 Kwaliteitszorg
12. 1 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het totaal van

activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeldzijn om op een permanente, systematische en cyclischewijze
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de kwaliteitvan het onderwijs en de organisatiete bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren'.

Dit komt concreet neer op het beantwoordenvan de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).
. Doen wij de goede dingen?
. Doen wij de dingen goed?
. Hoe weten wij dat?
. Vinden anderen dat ook?

. Wat doen wij met die kennis en informatie Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat

antwoord geeft op de vraag watwij, als De Haagse Scholen, onderonderwijskwaliteitverstaan. Om onze
onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in
ieder geval gebruik van een aantal procedures en instrumenten:
. ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruikvan maken.
. BARDO, digitaal bekwaamheidsdossiervoor alle medewerkers.
. Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle medewerkers. Hierbij
wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.
. Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie breed elke twee jaar uitgezet,
waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in de jaarplannen.

. Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbijonze scholen door een auditteam (bestaande uit een getrainde
leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de rapportage mede input geeft voor de
jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools directeuren en de jaarplannen van de scholen.
. Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie heeft ten aanzien van
de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de gesprekken en schoolbezoeken van de
bovenschoolse directeuren.

. Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren - directeuren. Naast de cyclus van
functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats op de scholen.
. Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)
. Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische

personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk,
arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.

13 Strategisch beleid

Schoolplan 2019-2023

14

OBS De Kameleon

4 Aandachtspunten 2019-2023

Streefbeeld

Op onze school maken we - wanneerdit van toegevoegdewaardeis - gebruik
van digitale lesmethodes.
Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren
over de ontwikkeling van hun kind.
Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
Op onze school zijn onze leerlingen eigenaarvan hun leerproces.
Op onze school beschikken onze leerlingen over een porfolio.
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15 Meerjarenplanning 2019-2020

Streefbeeld

Op onze school maken we - wanneerdit van toegevoegdewaardeis - gebruikvan digitale lesmethodes.
Oponze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling
van hun kind.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Op onze school zijn onze leerlingen eigenaar van hun leerproces.
Op onze school beschikken onze leerlingen over een porfolio.

Het schoolplan geeftglobaal de verbeterdoelen aan. Perjaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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16 Meerjarenplanning 2020-2021
mi

Streefbeeld

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling
van hun kind.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Op onze school zijn onze leerlingen eigenaarvan hun leerproces.
Op onze school beschikken onze leerlingen over een porfolio.
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Perjaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaarzullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoejaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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17 Meerjarenplanning 2021-2022

Streefbeeld

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling
van hun kind.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Op onze school zijn onze leerlingen eigenaar van hun leerproces.
Op onze school beschikken onze leerlingen over een porfolio.
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoejaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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18 Meerjarenplanning 2022-2023

Streefbeeld

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling
van hun kind.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Op onze school zijn onze leerlingen eigenaar van hun leerproces.
Op onze school beschikken onze leerlingen over een porfolio.
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Schoolplan 2019-2023

19

OBS De Kameleon

19 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

19MP

Naam:

OBS De Kameleon

Adres:

Ketelstraat101

Postcode:

2516 VN

Plaats:

Den Haag

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraadvan bovengenoemdeschool in te stemmen met hetvan 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.
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20 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

19MP

Naam:

OBS De Kameleon

Adres:

Ketelstraat101

Postcode;

2516 VN

Plaats:

Den Haag

VERKLARING

Het bevoegd gezagvan bovengenoemdeschool heeft het van 2019 tot 2023 geldendeschoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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