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“Whatever you do for me but without me, you do against me.”
MAHATMA GANDHI
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Inleiding
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van OBS De Kameleon. Hierin staat beschreven hoe wij op
onze basisschool invulling geven aan het realiseren van passend onderwijs. Ons doel is om voor zoveel
mogelijk kinderen een school te zijn waar zij kunnen groeien en bloeien.
Wij vinden het belangrijk om het kind eigenaar te laten zijn van zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit
betekent dat het kind bij alles wat we doen centraal staat. De bedoeling is dat we de komende vijf jaar
in het handelen van de leerkrachten terugzien dat de hulp die aan de kinderen wordt gegeven (op
zowel klassen- als individueel niveau) met het kind wordt afgestemd. Hierbij wordt er gecheckt of de
hulp die wordt aangeboden aansluit bij wat het kind nodig heeft. De tekst op de bladzijde hiernaast is
daarbij onze voortdurende inspiratiebron.
Eigenaarschap bij kinderen neerleggen op een effectieve en verantwoorde wijze is een lang proces,
waar we de tijd voor nemen om ons in te bekwamen. We hebben hier ook de hulp van ouders bij nodig,
want het beste voor de ontwikkeling van onze kinderen kunnen we niet alleen bij ons op school
organiseren: dat ontstaat pas als het kind zich veilig en prettig voelt met zijn omgeving. Uit onderzoek
blijkt dat als leerkrachten blijven werken aan hun eigen ontwikkeling en ouders met hen samenwerken,
de opbrengst op dit gebied het hoogst is. Vandaar dat we daar tot in 2021 enorm op gaan inzetten.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
 Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra
ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;
 Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen
samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze
regio Haaglanden;
 Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een
onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.
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1. Contactgegevens van de school

OBS De Kameleon
Ketelstraat 101
2516 VN Den Haag
070 415 2531

Website

www.obsdekameleon.nl

Directeur

Martin Kuijper

Locatieleider

m.kuijper@obsdekameleon.nl
Bob Blinkhof

Intern
begeleider

b.blinkhof@obsdekameleon.nl
Hennie Grupstra
h.penninkx@obsdekameleon.nl

2. Algemene gegevens
De gegevens van onze school zijn in onderstaande tabel terug te vinden.
De cijfers vanaf het schooljaar 2018 berusten op een schatting.

Leerlingaantal per 1
oktober
Schoolgroep en/of
percentage
gewichtsleerlingen
Aantal groepen
Aantal verwijzingen
Aantal leerlingen met
arrangement swv
SPPOH

2017-2018
180

2018-2019

2019-2020

2020-2021

8
5
5

8
5
5

8
4
6

8
3
7
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3. Basisondersteuning
Een aantal zaken wordt door de overheid van ons als school verwacht en hier willen we met liefde aan
voldoen. Deze zaken zijn terug te zien in alledaagse handelingen die we als team uitvoeren. Dit wordt
basisondersteuning genoemd. Onze basisondersteuning is bedoeld om alle leerlingen te helpen en ligt
als fundament onder alle dingen die we hier op school doen: dus ook voor de leerlingen die extra hulp
en aandacht van ons nodig hebben. Hierbij kunt u denken dat we preventief met groepen in gesprek
gaan en interventies plegen om pesten te voorkomen, dat we voorspelbaar zijn in ons handelen, we
werken met vaste regels en ga zo verder.
Vier aspecten die te maken hebben met deze basisondersteuning en die u sowieso bij iedere leraar
van onze school en de klassen terug mag zien, zijn:
1. Basiskwaliteit
2. Een goede organisatie van de ondersteuningsstructuur
(Hoe gaan we om met onze leerlingen en wie is waar eigenaar van?)
3. Handelingsgericht werken
(Zie voor de uitgangspunten over het handelingsgericht werken: https://wij-leren.nl/hgwhandelingsgericht-werken.php)
4. Preventieve en licht curatieve interventies
(Hoe gaan we om met kinderen die iets meer moeite hebben met de leervakken of het
aanpassen van hun gedrag aan de schoolsituatie binnen de klassensfeer)

Speciaal
als het moet

Steun waar nodig

Een sterke basis
FUNDAMENT
(ons ondersteuningsprofiel)
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“We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,
maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.”
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3.A

Basiskwaliteit

De basiskwaliteit is op orde als de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen van inspectie.
Ons laatste inspectieoordeel is vastgesteld op 6 maart 2016. We zijn door de inspectie als voldoende
beoordeeld en staan onder basistoezicht.
Datum:
6 maart 2016

3.B

Basiskwaliteit (https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-envergelijk/sector/po/id/5788?pagina=1&zoekterm=19MP)

Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school

Met opmerkingen [BB1]: Dit gehele hoofdstuk mag u als
compleet beschouwen.

Op de volgende pagina’s is te lezen hoe wij op De Kameleon onze ondersteuningsstructuur hebben
georganiseerd. Dit is de wijze waarop de school ondersteuning heeft vormgegeven, hoe zij hier naar
handelt en daarbinnen met organisaties en specialisten samenwerkt. Zoals gezegd is de samenwerking
tussen leerkracht en leerling en leerkracht en ouder enorm belangrijk bij ons op school. Wij zien ouders
als een volwaardige partner in het organiseren van de zorg. Daarnaast zijn zij net als de leerkrachten
en leerlingen zelf een brug tussen school, thuis en de wijk.
Wat de zorg betreft onderscheiden we zes fases van zorg. In de eerste fase hebben kinderen voldoende
profijt van het positieve basisaanbod in de groep en groeien ze als vanzelf. Vanaf fase 2 komt er extra
aandacht. In het schema is terug te vinden wat dit precies inhoudt. Als een kind belandt in fase 6, zijn
we als school en team handelingsverlegen. Dan verwijzen we het kind naar een andere vorm van
onderwijs waar het beter tot zijn recht kan komen.
Op termijn willen we 99% van onze kinderen binnen de eerste vijf fases kunnen houden. Hieronder
vindt u een korte beschrijving van de verschillende fases en hoe de zorg rondom leerlingen bij ons is
georganiseerd. Bovenaan ziet u de namen van de fases. In de tweede kolom staat wie er eigenaar is
binnen iedere fase. De onderste rij omvat een korte beschrijving waar we op school per fase mee
werken. Op de volgende pagina’s kunt u lezen hoe onze teamleden de leerlingen observeren en wat
zij doen als er sprake is dat kinderen niet meer genoeg hebben aan de basisondersteuning.

Schematisch weergegeven
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Ondersteuningsniveaus
Basisondersteuning
Fase 1
Eigenaarschap

 In de klas,
basisniveau
 Leerkracht is
volledig
eigenaar
 MT ziet toe op
behalen van
onderwijskwaliteit

Inhoud
Kwalitatief goed
onderwijs aan de
groep. De leerkracht
werkt
handelingsgericht.
Afstemming vindt
plaats door het
onderwijs te
proberen af te
stemmen op
specifieke behoeften
binnen het
basisaanbod.
De algemene
ondersteuning werkt
preventief. Dit is
terug te zien in het
stellen van heldere
gedrags-regels in
een positief pedagogisch klimaat. Hier
houden we de
leerkracht voor
aansprakelijk.

Voor wie?
De fase 1 aanpak
omvat de kinderen
die voldoende
hebben aan het
reguliere aanbod. Dit
is het grootste deel
van de kinde-ren in
de klas. Zij worden
gevolgd in hun
ontwikkeling tijdens
de momen-ten van
toetsing en hun
aanpak staat in de
groepsplannen
beschreven. Voor
sommige leerlingen
vindt intensivering
binnen het basisaanbod van de groep
plaats. Bij te veel
moeilijkheden, wordt
bij een leerling
overgegaan naar fase
2.

Afstemming/overleg
Leerkrachten onderling
doorgaande lijn en elkaar
benutten als steunbron,
intercollegiale consultatie,
we hebben groep brede
inzet van reken- en
taalspecialisten
Leerkracht – ouder
Startgesprekken
Rapportgesprekken
Leerkracht – leerling
Kind gesprekken
Leerkracht – intern
begeleider
Groepsbespreking
DGO en VGO

We streven er naar
om in het schooljaar
2018-2019 kindgesprekken als vast
onderdeel van dit
basisaanbod toe te
voegen, zodat ook
deze kinderen zich
eigenaar van hun
ontwikkelingsproces
kunnen noemen.
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Basisondersteuning
Fase 2
De steraanpak
Eigenaarschap
 In de klas, licht
curatieve
interventie
 Leerkracht is
volledig eigenaar
 Hulp wordt
gegeven waar
nodig door leden
van het
expertiseteam
(reken-,
taalcoördinator,
gedragsexpert);
 MT ziet toe op
behalen van
onderwijskwaliteit

Inhoud
Inzetten van
preventieve en licht
curatieve
interventies.

Voor wie?
Leerlingen die
aanvulling nodig
hebben op de doelen
voor de basisgroep
en subgroepen.

Afstemming/overleg
Leerkrachten onderling
doorgaande lijn van de ene
groep naar de ander,
leerkrachten benutten
elkaar als steunbron,
meedenken over de
steraanpak door de rekenen taalspecialist.
Leerkracht – ouder
Startgesprekken
Rapportgesprekken
Indien nodig
voortgangsgesprekken
We streven er zoveel
mogelijk naar leerlingen
een gelijkwaardig
deelnemer aan het gesprek
te laten zijn
Leerkracht – leerling
Kind gesprekken, alsmede
gesprekken van
diagnostische aard
Leerkracht – intern
begeleider
Leerlingbespreking
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Basisondersteuning
Fase 3
Kinderen met een
handelingsplan

Inhoud

Voor wie?

Afstemming/overleg

Inzetten van
curatieve
interventies.

Eigenaarschap
 In de klas
 Leerkracht is
volledig eigenaar
onder toezien
van interne
begeleiding en
wordt waar nodig
door een van de
leden uit het
expertiseteam
ondersteund
(intern)
 Externe hulp
wordt in overleg
met het MT
gefaciliteerd
 Bijscholing
waar nodig
 MT ziet toe op
behalen van
onderwijskwaliteit

De leerkracht stelt
een individueel
handelingsplan op.
Hierbij wordt hij of
zij geholpen door
het expertiseteam
(waar nodig) en
gecontroleerd door
de IB’er.

Leerlingen die
onvoldoende
vooruitgang
boeken met de
steraanpak of
wanneer er sprake
is van moeilijk
verstaanbaar
gedrag.

Leerkrachten onderling
leerkrachten benutten
elkaar als steunbron,
meedenken over de
individuele aanpak door
de intern begeleider.
Leerkracht – ouder
(waar nodig samen met:
IB en MT)
Startgesprekken
Rapportgesprekken
Voortgangsgesprekken
Oudergesprek over de
individuele aanpak, de
onderwijsbehoeften van
de leerling, de ondersteuningsbehoeften van
school en ouders en de
doelen. Planmatige
evaluatie en reflectie.
Leerkracht – leerling
Kind gesprekken worden
op regelmatige basis
gehouden, waarop een
beroep op hun
eigenaarschap en
reflectievermogen
gedaan wordt.
Leerkracht – intern
begeleider
Voortgangsgesprekken,
evaluatiegesprekken,
observaties in de klas.

Vervolgtraject

De leerling
profiteert niet van
het opgestelde
handelingsplan en
aangepaste
aanbod.

De interne
begeleiding en
leerkracht gaan op
zoek naar de
onderwijsbehoefte
n van de leerling.

Er wordt een MDO
gepland, waarbij de
ouders opnieuw
betrokken worden.
Dit kan leiden tot een
onderzoek of
observatie.
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Basisondersteuning
Fase 4
(OPP, eigen leerlijn:
uitvoeringsperiode
van drie maanden)
Eigenaarschap
 Nu nog in de klas
 Leerkracht is
volledig eigenaar
onder toezien
van interne
begeleiding en
wordt waar nodig
door een van de
leden uit het
expertiseteam
ondersteund
(intern)
 Externe hulp
wordt door het
MT gefaciliteerd
 MT ziet toe op
behalen van
onderwijskwaliteit

Basisondersteuning
Vervolgtraject
(Uitkomst 1)
Het kind profiteert
voldoende van zijn
of haar eigen leerlijn of OPP.

Inhoud

Voor wie?

Inzetten van zware
curatieve
interventies.

Voor leerlingen
met multiproblematiek en
die niet meer mee
De leerkracht
kunnen komen met
schrijft een OPP op kleine
basis van de
aanpassingen aan
uitkomsten van het het reguliere
MDO. Hierbij
lesprogramma.
wordt hij of zij
geholpen door de
interne begeleider.
Hierbij wordt de
leerkracht
ondersteund door
externen die de
invulling aan en
uitvoering van de
doelen die in het
OPP worden
gesteld. Dit valt bij
ons nog binnen de
basisondersteuning voor een
periode van drie
maanden.

Afstemming/overleg

Leerkracht – leerling
De leerkracht stemt
doorlopend het plan van
aanpak af op de
onderwijsbehoeften van
de leerling. De leerling
wordt stap voor stap
betrokken in dit proces.
Leerkracht – IB –
(ambulant begeleider)
De leerkracht heeft de
verantwoordelijkheid
om de interne
begeleiding op de
hoogte te houden van
de vorderingen omtrent
het OPP en is daarnaast
degene die hulpvragen
formuleert ten aanzien
van zijn ondersteuningsbehoeften. De IB heeft
een coachende taak.
MDO
Na drie maanden komen
alle betrokkenen bijeen:
waarbij er ook een
beroep op het
eigenaarschap van de
ouders en leerlingen
vanaf groep 6 wordt
gedaan. Hier wordt een
verdere strategie
bepaald op basis van de
behaalde doelen.

Inhoud

Voor wie

De leerkracht gaat
door op de
ingeslagen weg.
Het kind blijft
doorlopend
gevolgd worden
tijdens de MDO’s.

De interne
begeleiding en
leerkracht stellen
het OPP bij en
kijken daarbij naar
de ondersteuningsbehoeften van
de leerkracht.

Afstemming/overleg

Er komt een gesprek
met de ouders in een
MDO-vorm. De
handelingsgerichte
cyclus uit fase wordt
doorlopend herhaald.
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Vervolgtraject
(Uitkomst 2)
Het kind profiteert
onvoldoende van
zijn of haar eigen
leerlijn of OPP,
maar laat wel
groei zien. Het MDOteam ziet potentie.
Basisondersteuning
Fase 5
Kinderen met een
OPP en externe
ondersteuning in de
groep.
Eigenaarschap
 Leerkracht is
eigenaar van zijn
of haar handelen
en OPP
 De IB’er is
eigenaar van alle
praktische zaken
rondom de
aanvraag van het
arrangement
 Het MT is
eigenaar van de
inkoop van de
door de SPPOH
gefaciliteerde
hulp en ziet
samen met de
interne
begeleiding toe
op naleving van
de gemaakte
afspraken.

Vervolgtraject
(Uitkomst 1)
Het kind profiteert
voldoende van zijn
of haar eigen leerlijn of OPP.

De leerkracht doet
een koerswijziging
en heeft de hulp
van externen nodig
om het kind goed
te laten
functioneren
binnen de groep.

De interne
Fase 5 treedt in werking.
begeleiding en
leerkracht stellen
het OPP bij en
kijken daarbij naar
de ondersteuningsbehoeften van
de leerkracht.

Inhoud

Voor wie

Afstemming/overleg

De leerkracht heeft
extra
ondersteuning
nodig voor de
uitvoering van het
OPP. Het kind kan
niet in de klas in
zijn onderwijsbehoeften worden
voorzien. Dit
overstijgt de
basisondersteuning. Er komt een
arrangement.

De leerling die
individuele
aandacht nodig
heeft. De IB’er doet
de aanvraag voor
een arrangement in
1LoketPO (OT). De
leerkracht stemt
met de ambulant
begeleider af hoe
de extra hulp in de
klas op een
dusdanige wijze
kan worden
uitgevoerd zodat
de ontwikkeling
van het kind het
best wordt
aangesproken.

Er wordt een beslis-MDO
gepland waarbij een
arrangement wordt
aangevraagd. Het kind
krijgt extra hulp in de
klas van externen. We
streven ernaar om het
kind bij ons op school
verder te laten groeien.
Afstemming vindt plaats
met reeds beschreven
partijen, zoals dit in het
plan van aanpak wordt
opgenomen. Dit is op
planmatige basis.

IB en leerkracht
stellen het OPP bij
en kijken daarbij
naar de ondersteuningsbehoeften van
de leerkracht.

Er komt een gesprek
met de ouders in een
MDO-vorm. De
handelingsgerichte
cyclus uit fase wordt
doorlopend herhaald.

De leerkracht gaat
door op de ingeslagen weg. Het
kind blijft gevolgd
worden tijdens de
MDO’s.

Uitkomst:
Bij het behalen van de
doelen die zijn
afgesproken wordt per
situatie gekeken of we
teruggaan naar fase 4 of
verlenging van een
arrangement gaan
aanvragen (fase 5).
Worden de doelen niet
gehaald, dan treedt de
fase hieronder in
werking.
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Vervolgtraject
(Uitkomst 2)
Het kind profiteert
onvoldoende van
de interventies uit
fase 5.
Basisondersteuning
Fase 6
Verwijzing naar SBO
of SO
Het kind profiteert
helemaal niet van
zijn of haar eigen
leerlijn binnen
het OPP
óf niet van het
arrangement dat is
ingezet.
 De leerkracht is
eigenaar over zijn
handelen zolang
als het kind op
onze school zit.
 De interne
begeleiding is
eigenaar over de
communicatie
met de ouders en
de
administratieve
taken rondom de
verwijzing.
 Externe hulp
wordt door
SPPOH gefaciliteerd en door het
MT ingekocht.

Het kind wordt
verwezen. IB
neemt de zorgtaak
ten aanzien van de
verwijzing op zich.

De papieren
worden verstuurd
naar betrokken
instanties

Fase 6 treedt in werking.

Inhoud

Voor wie

Afstemming/overleg

Er is op onze
school handelingsverlegenheid voor
de begeleiding van
de leerling. De
ontwikkeling van
het kind en zijn
klassenomgeving
komt ernstig in
gevaar.

Voor kinderen met
multi-problematiek
bij wie door
meerdere experts
is aangetoond dat
ze op onze school
geen gezonde, bij
hun passende
ontwikkeling
kunnen
doormaken.

Beslis MDO met ouders.
IB werkt waar nodig
samen met MT en
ontziet de leerkracht in
de administratieve last.

Er komt een
verwijzing naar het
SO – SBO. We
volgen het
protocol naar de
afspraken vanuit
het samenwerkkingsverband.
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“Uitwerken en herformuleren met het team.”

Met opmerkingen [BB2]: Dit is een gesprek over waarden
en hoe wij tegen “helpen”, “onderwijs” en “zorg” aankijken
met ons team. Dit zal ons leiden tot een gemeenschappelijke
visie.

Visie van de school
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3.C Handelingsgericht werken
Op dit moment werken veel scholen handelingsgericht en dit wordt ook verwacht door de
organisaties die om de school heen staan en die de kwaliteit van de zorg op school bewaken.
Handelingsgericht werken kent zeven uitgangspunten. Deze uitgangspunten komen voort uit
inzichten hoe het best met de ontwikkeling van kinderen kan worden omgegaan binnen de
schoolsituatie. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om doelgericht te werken, transparant te zijn
en wordt er aandacht gegeven aan positieve aspecten van het kind. Ook de samenwerking
met ouders is binnen handelingsgericht werken enorm belangrijk. Dit sluit dus aan bij onze
visie dat ouders van elementair belang zijn als partners van de leerkracht. Waar we niet
omheen kunnen bij het werken op onze school – waarbij de quote van Gandhi onze inspiratiebron is (zie pag. 2) – is dat ook het kind wordt betrokken bij het tot stand komen van doelen
en afstemming van het handelen.
In onderstaand overzicht staan de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken nog
eens op een rij. Daaronder staat de standaard beschreven van ons samenwerkingsverband
SPPOH. De manier waarop onze school de uitgangspunten van handelingsgericht werken in
de praktijk laat zien, staat beschreven bij ‘ onze school’.
Standaarden handelingsgericht werken (naar Handelingsgericht Werken, N. Pameijer)
vertaald naar onze school
1. Doelgericht werken.
Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor de
korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele leerling en/of
de groep. De school formuleert doelen SMART.
Onze school:

2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen
hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van
leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te formuleren.
Onze school:

3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en
de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
Onze school:

4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, opvoeding en onderwijs.
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Met opmerkingen [BB3]: Onze school is sinds dit schooljaar
zich aan het voorbereiden op het onderwijs van de
toekomst. Praktisch gezien betekent dit een omslag naar
digitaal (ver)werken en werken met Snappit, maar op dieper
niveau bekeken betekent dit dat we onze visie op onderwijs
moeten gaan herijken. Dit heeft extra tijd nodig om zich nog
uit te werken.
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Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de
leerkrachten, de ouders en het schoolteam.
Onze school:

5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.
Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
Onze school:

6. Positieve aspecten zijn van belang.
Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.
Onze school:

7. Constructieve samenwerking.
Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.
Onze school:

Dit brengen wij teambreed nog in kaart.
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3.D Preventieve en licht curatieve interventies
In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen preventieve en licht curatieve
interventies in kunnen zetten voor leerlingen die dat nodig hebben binnen de basisondersteuning. Preventieve interventies wil zeggen dat we in de dingen die op onze school worden
gedaan en ondernomen gericht zijn op het voorkomen van grote problemen. Een voorbeeld
is bijvoorbeeld tijdig met het kind in gesprek gaan over zijn of haar resultaten en het motiveren
in plaats van achteraf concluderen dat het probleem heel groot is geworden. Licht curatief
betekent een kleine correctie of aanpassing aan een situatie.
Onderwijsbehoeften van
leerlingen

Preventieve en licht curatieve interventies

Een positief
Op alle scholen werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen
pedagogisch klimaat (positief pedagogisch) schoolklimaat. Er zijn school- en groepsregels
opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met deze regels en
deze regels worden gehandhaafd.
Op onze school werken we iedere dag aan een positief pedagogisch
klimaat en we vinden dit een belangrijk thema. Dit is op onze school
terug te zien in de gangen en de klassen, in de wijze waarop de
leerkrachten en leerlingen zich gedragen naar elkaar toe. De drie
traditionele ‘r-en’ van rust, reinheid en regelmaat worden belangrijk
gevonden en vertegenwoordigd. Onze gedragsregels worden positief
gesteld. Iedere ochtend staat de directeur of locatieleider bij de deur
en begroet de ouders en kinderen. Binnen de afgesproken kaders
kunnen de leerlingen eigen keuzes maken. Veel leerkrachten op De
Kameleon besteden gestructureerd en dagelijks aandacht aan het
betrekken van kinderen bij oplossingen voor dagelijkse problemen en
vraagstukken. Er is veel ruimte voor de kinderen om zichzelf te
mogen zijn. Deze principes worden door onze leraren uitgedragen,
waarbij een leerkracht zich niet alleen verantwoordelijk voor zijn of
haar eigen groep voelt, maar voor de school als geheel. Kinderen
worden daarom effectief aangesproken. Op school hebben wij geen
enkele methode voor gedragsregulatie of het aanbieden van
gedragsregels. We leven het als leerkrachten zelf voor: we hebben
zelf een multicultureel team met verschillen. Kinderen volgen ons
voorbeeldgedrag op. De lijntjes tussen school en ouders zijn kort,
ouders kunnen vaak snel terecht voor vragen bij de leerkracht en het
managementteam. We zijn enorm gericht op de samenwerking
tussen ouders en leerkrachten en zien hier ook veel kansen in de
preventieve en licht curatieve interventiesfeer. Ondanks dat we niet
werken met een gestandaardiseerde methode om gewenst gedrag te
bepalen, zien we wel degelijk dat het op het school rustig is.
Beloningen worden gegeven op een manier zoals die bij iedere
leerkracht past.
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Ondersteuning van
leerlingen met een
behoefte aan een
voorspelbare
leeromgeving

Op alle scholen hanteren leerkrachten een gestructureerd
klassenmanagement. Leerkrachten kunnen onder andere de volgende
interventies inzetten:
- Werken met een stappenplan: wat, wanneer en met wie.
- Vrije situaties (gym, speelplein) voorbespreken met leerlingen.
- Heldere afspraken maken over mogelijkheid van time-out.
- Betrekken van ouders bij (de voorbereiding van) situaties buiten het
reguliere programma, zoals kamp, schoolreisje, excursies.

Iedere leerkracht op OBS De Kameleon werkt met een dag planning,
zodat ieder kind kan zien wat de taken van de dag zijn. De regels en
afspraken zijn duidelijk (zie boven). We hebben voor de gym een
vaste gymdocent met een consequente aanpak. Er is bij het
buitenspelen ook structuur en bij het naar binnenlopen in de school.
Daarin volgen we iedere dag dezelfde regels. Bij het buitenspelen zijn
er afspraken gemaakt met de sportbegeleiders en het ondersteunend
personeel is ook op de hoogte van de dagelijkse routine en de
verwachtingen die wij van de leerlingen, leerkrachten en ouders
hebben.
Time-outs worden nog niet consequent ingezet in de vorm van een
doorgaande lijn en plan. Ook hebben kinderen hier nog niet altijd de
regie over.

Ondersteuning van
leerlingen met een
eigen leerlijn,
omdat ze het niveau
van 1F niet halen

Om ouders te informeren over de voortgang op school en de
activiteiten die worden ondernomen zijn er startgesprekken,
informatieavonden, de schoolgids en ons digitale
communicatiemiddel mijnschoolinfo. De communicatiestromen
richting ouders kunnen beter. Hier zijn we ons van bewust. Het is
onze taak om situaties die compleet anders zijn dan het reguliere
programma beter te reguleren. Dit is nog niet voldoende. Het is onze
uitdaging om met deze kinderen en hun ouders beter te
communiceren en meer afstemming te vinden met elkaar.
Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen
leerlingen. Leerkrachten kunnen onder andere de volgende
interventies inzetten:
-

Werken met extra instructie, van concreet via symbolisch naar
complex.
Diagnosticerend onderwijzen.
Rekening houden met de leerbehoefte en leerstijl van de leerling.
Werken met taak- of tempodifferentiatie.
Zorgdragen voor succeservaringen bij de leerling.

Op onze school zijn we bezig om onze ondersteuning voor deze
leerlingen op orde te krijgen. In de klas werken we met het direct
instructiemodel, zodat er ruimte in het lesprogramma komt om
kinderen met een eigen leerlijn extra instructie te kunnen geven.
Daarnaast werken we met groei-documenten, groepsplannen en
externe deskundigen (zie: extra ondersteuning in de school). Voor
kinderen die op reken- of taalgebied uitvallen is er ook een taal- en
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Ondersteuning van
leerlingen met
behoefte aan een
uitdagende,
verdiepende
leeromgeving die
verder gaat dan het
huidige curriculum

Ondersteuning van
leerlingen met
behoefte aan
oplossingsgerichte,
gedragsinterventietechnieken

rekencoördinator die kan helpen om e.e.a. verbeterd af te stemmen.
We gaan aan de slag, ondersteund door de fasen in dit schoolondersteuningsprofiel met de professionalisering van onze
leerkrachten en gaan er naartoe dat het expertiseteam meer input
kan geven bij de afstemming van kinderen met unieke onderwijsbehoeften, want de rekening houden met de leerbehoefte en leerstijl
van de leerling, alsmede werken met taak- en tempodifferentiatie
kan in onze ogen altijd nog beter. Om kinderen mede-eigenaar te
maken van dit proces, ze te prikkelen en ontwikkelen en ze serieus te
nemen, worden op termijn ook kind/leerkrachtgesprekken onderdeel
van onze cyclus van lesgeven (zie ons ontwikkelingsplan).
Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod inzetten
voor deze leerlingen.
-

De school beschikt over een protocol om leerlingen te herkennen die
meer- of hoogbegaafd zijn.
De school beschikt over opdrachten om de leerling creatief en
kritisch uit te dagen.
De school beschikt over een rijke leeromgeving (extra materialen,
middelen, onderzoeksmogelijkheden, inzet ICT).

Op onze school is er op dit moment geen protocol voor het
herkennen van hoogbegaafden. We maken bij vermoeden naar
hoogbegaafdheid wel gebruik van de expertise van het HCO, waarbij
er een capaciteitenonderzoek kan worden gedaan. Onze methodes
zijn er op ingericht dat er ruimte en aanbod is voor kinderen die
meer aankunnen dan het basisaanbod. Ook hebben we veel ICT in
onze school en hebben we een rijk lespakket. Hoogbegaafde
kinderen zijn op dit moment (schooljaar 2017-2018) misschien nog
niet helemaal op hun plek op onze school. Door de interventies die
we de komende schooljaren zullen doen op het gebied van ouder/leerling-gesprekken en de professionalisering van onze leerkrachten
en afstemmen op niveau, zullen we dit op korte termijn wel haalbaar
kunnen maken. De taal- en rekencoördinatoren hebben
instrumenten in handen om deze verdiepende leeromgeving vorm te
geven op het moment dat het echt nodig is.
Op alle scholen beschikken leerkrachten over interventies om
tegemoet te komen aan enkelvoudige (lichte)
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag. De leerkrachten
werken met het ABC-model om leerlingen feedback te geven op hun
gedrag en ze te stimuleren tot gedragsverandering.
De school beschikt over enkele relevante programma’s (zoals Kanjer,
een SoVa-training). Daarnaast kunnen leerkrachten gedragsregulatietechnieken inzetten, zoals ‘stop-denk-doe’.
Op onze school weten we niet wat het ABC-model is, maar zijn we
hard bezig om de kinderen in de ruimste zin des woords te
ontwikkelen en ontplooien als leerlingen die met het hart op de juiste
plaats de beste beslissingen voor de toekomst kunnen maken. Onze
feedback is daar dan ook vooral op gericht. We werken iedere dag
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Ondersteuning van
leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte op het
gebied van
motoriek

Ondersteuning van
leerlingen met een
onder-steuningsbehoefte bij het
leren leren

Vroegtijdige
signalering leer-,
opgroei- en
opvoedproblemen

aan de groei en bloei van onszelf om dit schoolbreed ook tot een
succes te kunnen maken en onze feedback te verbeteren. Op school
is er een gedragsspecialist, een Rots en Water trainer en wordt een
experiment gedaan met de methode 1001 nacht. Kinderen die extra
begeleiding nodig hebben met hun gedrag kunnen tevens in
aanmerking komen voor hulp van buitenaf. Het is de bedoeling dat
op den duur iedere leerkracht op De Kameleon oplossingsgerichte
gesprekken kan voeren met kinderen die dit nodig hebben.
Gesprekken met het kind zelf zijn zeer belangrijk en een
ontwikkelpunt. Het is de bedoeling dat in een periode van vijf jaar er
top-leerkrachten rondlopen die sensitief en responsief kunnen
reageren op kinderen met extra behoeften op gedragsgebied. Een
doorgaande lijn (de neuzen dezelfde kant op) is dan zeer belangrijk.
Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om verschillende
hulpmiddelen/ICT in te zetten. Sommige scholen kunnen motorische
remedial teaching inzetten als onderdeel van de basisondersteuning.

Op onze school is er nog niet kennis en kunde vanuit de MRT in huis.
Hier is hulp van buiten mogelijk wanneer dit noodzakelijk is. Op
school hebben we de ICT-middelen in huis om kinderen bijvoorbeeld
op laptops te laten werken wanneer zij onvoldoende kunnen
schrijven.
Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen die
ondersteuning nodig hebben bij executieve functies.
-

-

Leerkrachten beschikken over verschillende interventies om het
leren leren te bevorderen, zoals het leren van flexibiliteit,
timemanagement, planning.
De leerkrachten kunnen interventies inzetten, gericht op het
beheersen van emoties (werken met een thermometer, buitenspelen
met een kaart).

Op onze school is dit een ontwikkelpunt. We proberen natuurlijk zo
goed als het gaat kinderen wiens executieve functies lager zijn of
anders ontwikkelen zo goed mogelijk te helpen. Als school willen we
hier meer kennis over en ons team daar verder in ontwikkelen. Op dit
moment worden interventies vooral ingezet bij kinderen die last
hebben van externaliserend gedrag. Op termijn willen we dit bij alle
kinderen kunnen zien en invoeren. In ons ontwikkelplan nemen we
dit als een punt van aandacht op. Ook willen we door kind
gesprekken kinderen meer eigenaar maken en meer betrokken bij dit
proces. Er is ook een mogelijkheid tot groei van deze kwaliteiten
wanneer we meer gaan samenwerken met ouders (zie ook het
ontwikkelplan).
Op alle scholen is diagnostische expertise aanwezig om tijdig leer-,
opgroei- en opvoedproblemen van leerlingen te signaleren. Dat
betekent dat leerkrachten regelmatig leerlingen observeren, zowel in
de klas als op het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten
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Ondersteuning van
leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte aan
passend
leesonderwijs

Ondersteuning van
leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte aan
passend reken- en
wiskundeonderwijs

regelmatig contact met ouders om over de ontwikkeling van hun
zoon/dochter te praten. De school onderhoudt contacten met
schoolmaatschappelijk werk en indien wenselijk met CJG of politie.
Op onze school hebben we nu school breed een drietal
contactmomenten waarop we de ontwikkeling van kinderen
bespreken. Dit geldt voor kinderen in fase 1 en 2. In de fasen 3 en
hoger zien we de ouders vaker op school en hebben we meer
gesprekken. We geloven dat de kwaliteit van relatie en de
opbrengsten van ons onderwijs vergroten als ook de ouders meer
weten van hun kinderen en we ze vaker op school zien als partners
van de leerkrachten en school. Daarom investeren we daar extra in
(zie ook het ontwikkelplan). In de kleutergroepen wordt gewerkt met
het observatie-instrument Kijk! We hebben één dag op school maatschappelijk werk rondlopen voor ouders die vragen hebben over de
opvoeding van hun kind(eren). Soms voert de SMW’er ook
gesprekken met kinderen. We hebben goed contact met de
wijkagent. Waar dit nodig is, is er hulp aanwezig vanuit het CJG.
Leerproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd door de inzet van
onze taal- en rekencoördinatoren en via de groeps- en leerling
besprekingen.
Alle scholen maken gebruik van de protocollen zoals die door het
Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld:
-

protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010)
protocol Dyslexie groep 3 (2011)
protocol Dyslexie groep 4 (2011)
protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011).

Op onze school is er degelijk een protocol dyslexie, maar wordt daar
in de praktijk nog in onvoldoende mate gebruik van gemaakt. We
hebben materialen in huis om kinderen met dyslexie goed te
begeleiden. We hebben nog geen technisch leesmethode op dit
moment, maar zijn ons wel aan het oriënteren. Er is ruimte voor het
werken met een handelingsplan of groeidocument. In het schooljaar
2018-2019 dient er onder de aanwezigheid van een nieuwe intern
begeleider een traject te worden gestart om dyslexie vroegtijdig te
signaleren en hier goed op te behandelen (zie hiervoor het ontwikkelingsplan). Tot die tijd raden we ouders aan om kinderen met
dyslexie aan te melden op een andere school. Vanaf het schooljaar
2019-2020 dient dit punt in orde te zijn.
Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie zoals dit
landelijk is ontwikkeld:
-

protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen/Dyscalculie (2011)

Op onze school is er een rekenbeleidsplan opgesteld door onze
rekencoördinator. Hier is aandacht voor het onderwerp dyscalculie.
Vanaf het schooljaar 2018-2019, wanneer onze coördinatoren voor
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rekenen en taal meer worden vrij geroosterd, wordt dit in de praktijk
meer zichtbaar gemaakt en worden leerkrachten hierin begeleid.
Ondersteuning van
leerlingen die ziek
zijn en tijdelijk niet
naar school kunnen

Alle scholen werken conform de volgende afspraak:
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het onderwijs op school
niet kan volgen, zorgt de school ervoor dat de leerling waar mogelijk
toch schooltaken kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep.
De school zet zich in om verzorging op school mogelijk te maken
waardoor de leerling zo spoedig mogelijk weer lessen op school kan
volgen.
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCO-Onderwijs aan
Zieke Leerlingen en bij de Kinderthuiszorg.
Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs
www.sppoh.nl.
Op onze school werken we het een protocol dat door onze stichting
De Haagse Scholen is opgezet. Op school zelf hebben deze casussen
nog niet gespeeld. Wel heeft één van onze medewerkers gewerkt op
een school voor langdurig zieke kinderen. Hij kan worden ingezet op
het moment dat we een beroep op deze ondersteuning moeten
doen.
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4. Extra ondersteuning in de school

Met opmerkingen [BB5]: Dit is een compleet beeld

Hieronder kunt u lezen welke ondersteuning wij op school geven voor de kinderen die extra
hulp nodig hebben. Hieronder verstaan we alle leerlingen vanaf fase 2 en verder. In de eerste
tabel betreft het medewerkers die standaard bij ons op school aanspreekbaar zijn. In de
tweede tabel betreft het partners waar we als school mee samenwerken mocht de inpandige
hulp niet voldoende voor het kind, ouders of school opleveren.
EXTRA ONDERSTEUNING SCHOOLNIVEAU
TABEL 1
Onderwijsbehoeften Specifieke
van leerlingen
kennis en
kunde

Opleiding/
werkervaring

Inzet en
zichtbaarheid

Domeinen
Cognitieve ontwikkeling

Esther van der Heide
(extern verbonden
aan school)
RT’er

Orthopedagoge
RT opleiding

Op oproep vanuit
basisondersteuning
of vanuit een
arrangement

Didactische ontwikkeling

Rekenspecialist
Taalspecialist
Interne begeleiding
Monique Elsing
(extern verbonden
aan school)
Esther van der Heide
(Extern verbonden
aan school)
Logopediste
(inpandig)

Rekencoördinator
Taalcoördinator
RT en IB
Kindercoach

Op oproep
beschikbaar, beiden
één ochtend in de
week uitgeroosterd
voor groepen,
groepjes of
individuen

Logopedist

Esther van der Heide
(extern verbonden
aan school)
Gedragsspecialist
Gedragsspecialist
Coach
Rots en Water trainer
(zowel intern als
extern verbonden
aan de school)

Orthopedagoge

Op oproep
beschikbaar,
standaard verbonden
aan school
Op oproep vanuit
basisondersteuning
of vanuit een
arrangement
Op oproep
beschikbaar
Bij specifieke vragen
in te zetten (vanuit
MT)

Spraak, taal en
communicatie
Werkhouding motivatie,
doorzettingsvermogen, leren
leren, werktempo, zelfstandigheid

Sociaal-emotionele
ontwikkeling en gedrag

Master SEN gedrag
Master SEN gedrag
Master SEN
dynamisch
coachen

Esther van der Heide

Lichamelijke,
motorische, zintuiglijke
ontwikkeling

Hebben we (nog) niet

N.v.t.

N.v.t.
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EXTRA ONDERSTEUNING IN SAMENWERKING MET PARTNERS
TABEL 2
Organisatie

Functie/deskundigheid

Inzet en zichtbaarheid

HCO

Gedragsdeskundige

Xtra+,
Schoolformaat,
Kwadraad

Schoolmaatschappelijk werk

SBO Merlijn

Gedragsdeskundige
Didactisch coach

CJG

Schoolarts

CJG

Gezinscoach gekoppeld aan de
school
Adviseur passend onderwijs

Wordt ingehuurd voor het
doen van individueel
onderzoek bij leerlingen
De smw’er is één dag per
week beschikbaar voor de
school en aanwezig bij het
MDO. Zij helpt kinderen en
ouders die moeilijkheden
ervaren op diverse gebieden.
Waar nodig kunnen we help
inkopen vanuit het
expertisecentrum ECO Merlijn
om leerkrachten in de klas of
kinderen individueel te helpen
dan wel begeleiden.
Aanwezig bij de MDO
besprekingen
Op aanvraag

SPPOH

2 uur per week en op
aanvraag

5. Overzicht protocollen
Hieronder vindt u de protocollen die wij op school beschikbaar hebben voor het geval dat het
onderwijs op bepaalde gebieden iets bijzonderder of meer afgestemd zou moeten worden op
specifieke gevallen.
Protocollen

Beschikbaar

Huiswerkprotocol
Meldcode kindermishandeling
(landelijk model)
Pestprotocol
Protocol aanname nieuwe leerlingen
Protocol dsylexie
Protocol medisch handelen
Protocol pedagogisch handelen
Protocol schorsing en verwijdering
Taalprotocol
Veiligheidsplan

Ja
Ja

(ja/nee/wanneer wel)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Per januari 2018
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6. Ondersteuningsvoorzieningen
Passend onderwijs voor iedereen kan in heel speciale gevallen natuurlijk betekenen dat wij
onderwijs zouden kunnen geven aan kinderen die lichamelijk beperkt zijn, zoals kinderen in
een rolstoel of met een visuele beperking. Wij hebben een aantal faciliteiten om deze
kinderen in ons onderwijssysteem mee te kunnen laten doen.
Fysieke toegankelijkheid

Op school hebben we een aangepast toilet. Er is een trap vanaf de hoofdingang met het
schoolplein naar de groepen 3 tot en met 8. Mocht er een kind in een rolstoel zitten,
zouden er aan het gebouw aanpassingen kunnen worden gedaan, of het kind via de ingang
aan de straatkant naar binnen kunnen worden gereden. Die laatste situatie is niet ideaal,
maar in de praktijk mogelijk.
Afgeschermde werkplekken zijn er op dit moment niet en er is beperkt ruimte om
kinderen individueel in een rustige setting zonder prikkels te laten werken. Bij de
verbouwing en de herindeling van onze school in het schooljaar 2018-2019 willen we hier
dan ook extra zorg en aandacht aan besteden.
De Kameleon staat bekend om de traditionele waarden: rust, reinheid en regelmaat. Deze
rust is in de gangen terug te vinden, maar toch blijft het een prikkelvolle omgeving voor
kinderen die alleen tot werken kunnen komen bij totale afwezigheid van prikkels.
Digitale toegankelijkheid

Als school hebben we laptops en tablets beschikbaar. Voor kinderen die mogelijk ernstige
dyslexieproblemen hebben of visueel mogelijk beperkt zijn, is het mogelijk om binnen de
huidige opzet ze mee te laten leren en studeren met de rest van de groep.
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7. Ontwikkelplan

Met opmerkingen [BB6]: Zoals boven beschreven, gaan we
hiermee aan de slag. Dit brengen we in verbinding met de
grotere ontwikkelingen die schoolbreed op de planning
staan en de ambities en waarden die uit het team naar voren
zullen komen in vergaderingen en denksessies.

In deze laatste paragraaf beschrijft de school de ambities van het schoolteam voor de verdere
ontwikkeling van passend onderwijs voor over vier jaar en de concrete doelen voor het komende
schooljaar. Die doelen worden zoveel mogelijk SMART beschreven. Indien de school gebruik heeft
gemaakt van de hgw-scan/zelf-evaluatie, dan bieden de uitkomsten van deze evaluaties
waarschijnlijk aanknopingspunten voor verdere professionalisering, versterking van de
basisondersteuning en/of ambities in het kader van extra ondersteuning op schoolniveau.
Indien de school de ontwikkelplannen in het kader van passend onderwijs al heeft beschreven in het
schoolplan, dan wordt daar met een link naar verwezen.

Ambities voor de periode van vier jaar en concrete doelen voor komend schooljaar
Ambities voor
2017-2021

Professionele Leergemeenschap

“Whatever you do for me, but without me,
you do against me.”
Mahatma Gandhi

Schooljaar 20172018

De basis leggen op basis van:
communicatie, vertrouwen, samenwerking ouders, eigenaarschap,
kindgesprekken
Met het team onze visie herijken op passend onderwijs.
Stappen maken, voortborduren op de reeds aanwezige expertise ….. enz
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