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00. Corona

Corona-informatie voor schoolgidsen basisonderwijs
Als gevolg van corona is een aantal zaken op de basisscholen van ASG anders geregeld. Dit
is niet altijd in de schoolgidsen beschreven. Het betreft het volgende:
Algemene corona-maatregelen
Basisscholen hanteren de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen. U kunt hierbij denken
aan het regelmatig en grondig wassen van de handen, het regelmatig reinigen van leermiddelen en materialen en het vaker luchten van lokalen.
Halen en brengen
Ouders brengen hun kind tot het schoolplein en gaan bij het brengen en halen niet mee naar
binnen. Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of de BSO. Als het nodig is kan de basisschool werken met gespreide breng- en haaltijden, zodat volwassenen voldoende afstand
kunnen houden.
Bezoek aan de school
Ouders en andere volwassenen mogen de school alleen in na het beantwoorden van een
aantal gezondheidsvragen. De school beperkt het aantal bezoekers tot een minimum.
Afwezigheid van leerkracht
Als de leerkracht uit voorzorg of vanwege een coronabesmetting thuis moet blijven, probeert
de basisschool voor een vervangende leerkracht te zorgen. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat
de school moet overstappen op onderwijs op afstand. Leerlingen ontvangen dan thuisonderwijs.
Afwezigheid van leerling
Als een leerling thuisblijft wegens (mogelijke) coronabesmetting bij hemzelf of een gezinslid,
of als de leerling of een gezinslid tot een medische risicogroep behoort, is er sprake van geoorloofd verzuim. Ouders wordt gevraagd dit aan de school te melden.
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0.1

INLEIDING

Beste ouders / verzorgers,

De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als voor u.
Een school kies je dan ook met zorg.

Deze schoolgids wordt elk jaar uitgegeven en is bedoeld voor ouders, verzorgers en kinderen die al bij ons op school zitten en voor ouders en verzorgers van onze toekomstige kinderen. Scholen verschillen onderling. Ze verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig! De Kameleon heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.
In onze schoolgids beschrijven wij waar wij als team voor staan, welke uitgangspunten wij
hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.
Wij informeren over de manier waarop kinderen leren en hoe wij met elkaar omgaan.
Verder staat er achter in deze gids ons "School- ABC". Hierin kunt u informatie vinden over
allerlei praktische zaken, zoals verjaardag vieren, tussen- en buitenschoolse opvang etc.
U krijgt een goed beeld van de school als u bij ons binnen komt kijken. De deur staat voor u
open! Ook kunt u een afspraak maken, zodat we rustig de tijd hebben om u te woord te
staan.
Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u de directie mailen of bellen voor een afspraak. U krijgt
dan uitleg over de school en u kunt vragen stellen. Ook krijgt u een rondleiding door de
school, zodat u daadwerkelijk de sfeer kunt proeven. Komen we samen tot de conclusie dat
wij voor uw kind de juiste school zijn, dan maken we samen een afspraak om in te schrijven
bij onze administratief medewerkster.
Kinderen mogen op school komen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden. Om alvast te wennen
mag uw kind vooraf een aantal dagdelen (maximaal 4) op bezoek komen. De leerkracht
neemt contact met u op om dit af te spreken.
Het openbaar onderwijs hanteert geen wachtlijst. Het is voor onze planning en organisatie
echter wel prettig dat uw kind bijtijds aan te melden.
De schoolgids is samengesteld in overleg met het team en de Medezeggenschapsraad.
Wij wensen u een plezierige en informatieve leestocht door onze gids!

Team en medezeggenschapsraad
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02. ONZE SCHOOL
De Kameleon is kleurrijk in kansen.
Een kleinschalige, actieve en prettige basisschool aan de rand van Waterwijk!
Samen leren en het pedagogisch klimaat staan daarin centraal.
Wij zijn een openbare school, dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht cultuur,
religie of afkomst. Bij ons op school helpen we kinderen al van jongs af aan hun talenten te
ontdekken én kansen te benutten. We besteden veel aandacht aan de basisvakken taal en
rekenen én leren onze leerlingen respect te hebben voor elkaar en voor hun omgeving. Leerlingen bereiden zich op onze school voor op een plek in de maatschappij. De Kameleon is de
maatschappij in het klein: op onze kleurrijke school zitten leerlingen met verschillende culturen, religies en achtergronden. Dat geldt ook voor hun ouders. Om leerlingen te leren met
elkaar om te gaan zoeken wij bewust de betrokkenheid van ouders op. Op deze wijze werken wij op een open en eerlijke manier samen met leerlingen, ouders, collega's en andere
betrokkenen.
In 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een
kwaliteitsonderzoek op De Kameleon uitgevoerd.
In het “Rapport van bevindingen” heeft de inspectie
geschreven dat zij tot de conclusie is gekomen dat
De Kameleon haar kwaliteit op orde heeft en dat
de inspectie het basisarrangement handhaaft.
Daarbij heeft de inspectie de volgende samenvatting gehanteerd:
 De school haalt goede eindresultaten in de
kernvakken
 De leraren verstaan hun vak. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten
hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de
leerlingen nodig hebben.
 De rustige, prettige sfeer en de activiteiten binnen de Verlengde School Dag die de
school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op De
Kameleon.
 De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is
terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.
In 2018 heeft het bestuur (de Almeerse Scholen Groep) een interne audit uitgevoerd waaruit
blijkt dat het pedagogische en didactische handelen op alle fronten goed op orde is.
Daarnaast is het aanbod op De Kameleon gevarieerd en uitdagend. Mede door het hanteren
van de Verlengde School Dag is er op school extra aandacht voor de sociale ontwikkeling
van de kinderen en is er ook extra tijd voor de taal- en rekenactiviteiten.
Binnen de school wordt buitenschoolse opvang aangeboden (voor- en naschoolse
opvang), zodat De Kameleon voor ouders en kinderen een plek biedt waar zij de hele dag
terecht kunnen. Deze opvang wordt gerealiseerd door “kinderopvang Kiekeboe”, die ook
de inpandige peuterspeelzaal ‘Kleine Prins’ onder beheer heeft.
Er is een verregaande samenwerking met Kiekeboe, zodat binnen de school een gezamenlijke visie op onderwijs en opvang ontstaat met een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar.
Het leerlingaantal op De Kameleon is de laatste jaren stabiel. Op 1 oktober 2020 telde de
school 98 leerlingen.
De Kameleon maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep, een samenwerking van 39
basisscholen en 8 middelbare scholen. Onze scholen werken nauw samen en zorgen ervoor
dat leerlingen naadloos kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. De missie van de ASG is: ‘Samen kleur geven aan goed onderwijs’.
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03. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
De missie van de school is het geven van kwalitatief goed onderwijs zodat kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door actief te leren, en ons talentonderwijs, vergroten wij de kansen van onze leerlingen.
Visie op leren
Kwalitatief goed onderwijs geven betekent het maximale uit kinderen halen. Om dat te bereiken stemmen wij ons onderwijs af op de individuele behoefte van de leerling, want ieder kind
is verschillend. Kinderen ontdekken wie zij zelf zijn en waar ze in uitblinken. Ze leren zelfstandig werken en samenwerken met anderen, als voorbereiding op het meedoen in de
maatschappij. Zo ontwikkelen zij zich optimaal. Het is van cruciaal belang dat kinderen én
ouders betrokken zijn bij het leer- en ontwikkelingsproces. Actief, bewegend en gevarieerd
leren zijn daarbij van groot belang. Ons talentonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken wat
hun passies en talenten zijn. Dit alles gebeurt binnen een structuur die duidelijkheid geeft.
Samen én alleen
Zelfstandig werken of samenwerken; je moet het allebei kunnen!
Met dag- en weektaken leren de kinderen zelfstandig te werken en te plannen.
Doormiddel van coöperatieve werkvormen worden alle kinderen uitgedaagd om een actieve bijdrage te leveren aan de lessen. De kinderen voeren opdrachten in groepjes uit, hierbij
heeft elk kind binnen het groepje een rol. Samen werken en samen leren staan, naast de
ontwikkeling van sociale vaardigheden, dan ook centraal op onze school!
Talentonderwijs
Ieder kind heeft talent. Wij stimuleren leerlingen deze talenten te ontdekken én te ontwikkelen. We bieden elke leerling vanaf groep 2 talentonderwijs aan.
Vanaf groep 3 krijgen kinderen twee keer
per week een extra uur talentonderwijs.
Tijdens deze lessen besteden
we bijvoorbeeld aandacht aan drama, muziek, dans, mediawijsheid. beeldende vorming en techniek.
Leerlingen vinden dit niet alleen erg leuk,
het draagt ook bij aan hun ontwikkeling en
persoonlijke groei. Ons talentonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken wat hun passies
en talenten zijn. Dit is essentieel voor een
optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarom
besteden wij hier extra tijd aan.
De lessen bieden daarnaast een uitgelezen kans om op een speelse manier aandacht aan
taal en rekenen te besteden. Ook in de reguliere lessen besteden we veel aandacht aan
taalonderwijs. Een brede ontwikkeling van talenten staat ook buiten de talenturen centraal.
We organiseren schooloptredens, museumbezoeken, excursies, sportwedstrijden en ons
jaarlijks terugkerende evenement Kameleon Got Talent. Alle kinderen krijgen bovendien
twee keer per week bewegingsonderwijs. Deze lessen worden bij ons altijd verzorgd door
vakleerkrachten.
Extra taal- en rekenonderwijs
Taal en rekenen vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen.
Daarom besteden wij op De Kameleon extra uren aan taal, rekenen, lezen en spelling.
Als gevolg van ons Talentonderwijs hebben wij 2 Verlengde Schooldagen. Dit betekent
dat de kinderen werken aan hun talenten en tevens dat zij 2 uur per week extra tijd hebben
voor taal- en rekenactiviteiten. Om te leren is goed kunnen lezen van groot belang.

6

Schoolgids 2020-2021
obs De Kameleon

Boeken nemen op De Kameleon dan ook een bijzondere plaats in.
Zodra de kinderen 's morgens binnenkomen, pakken ze een boek en starten direct met lezen. Samen met de Nieuwe Bibliotheek Almere onderhouden wij een moderne, aantrekkelijke schoolbibliotheek, gelegen in de centrale middenruimte.
Taal staat centraal
Om goed te kunnen samenwerken, is het belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Taal is
daarbij belangrijk. Een goede beheersing van het Nederlands is nodig bij alle schoolvakken.
Niet alleen bij lezen en spelling, maar ook bijvoorbeeld bij rekenen of aardrijkskunde. Daarom zetten we ons volop in voor goed taalonderwijs. Binnen de school hebben we een eigen
bibliotheek om kinderen extra te stimuleren om een boek te lezen.
Structuur, regelmaat en herhaling
Op De Kameleon weten kinderen waar ze aan toe zijn. We vertellen hen wat we tijdens de
les gaan doen én leggen uit waarom we dit doen. Hierdoor weten leerlingen wat er van hen
verwacht wordt en dat waarderen zij. Leerlingen hebben behoefte aan structuur en regelmaat. Structuur, regelmaat en herhaling vergroten het leervermogen doordat het kinderen
veiligheid en voorspelbaarheid geeft. We brengen structuur in onze lessen door te werken
met actieve directe instructie volgens de ADIM-methode. Op deze manier geven wij op een
doordachte en passende wijze onze lessen. Hierbij is het voor kinderen duidelijk wat het doel
van de les is. We wisselen actief leren en zelfstandig werken af. Een goede werkhouding
helpt kinderen om zelf voor duidelijkheid en structuur te zorgen. Om de juiste houding te bevorderen werken wij met Taakspel. Deze groepsgerichte werkwijze helpt kinderen zich aan
groepsregels te houden en taakgerichter te werk te gaan.
Binnen de structuur is ruimte voor maatwerk.
Kanjerschool
Op De Kameleon leren kinderen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen
heen. Wij besteden aandacht aan vaardigheden die hen daarbij helpen. Het gaat om sociale
vaardigheden, om het handelen vanuit respect, om zelfstandigheid en om het omgaan met
normen en waarden. Op De Kameleon zijn alle leerkrachten geschoold in het geven van de
Kanjertraining. Door middel van de Kanjertraining leren onze leerlingen om goed met elkaar
om te gaan, om conflicten op te lossen, pestgedrag te verminderen en respect te hebben
voor zichzelf en anderen.
Door middel van de Kanjertraining leren onze kinderen:
omgaan met elkaar
conflicten oplossen
verminderen van pestgedrag
respect hebben voor zichzelf en de ander
Ook de ouders worden hierin betrokken.
De Kameleon biedt dan ook een veilig schoolklimaat en mag zich een gecertificeerde
"Kanjerschool" noemen.
Taakspel
In alle groepen wordt gewerkt met het programma Taakspel.
Taakspel richt zich voornamelijk op de taakgerichtheid van
de kinderen en zorgt daarnaast dat probleemgedrag in de
klas verminderd.
Door deze groepsgerichte werkwijze leren de kinderen zich
beter aan de (groeps)regels te houden.
Het Taakspel wordt door leerlingen echt ervaren als een
spel, dat wordt gespeeld tijdens de gewone les (rekenen,
taal, wereldoriëntatie). Doordat klassenregels beter worden nageleefd verbetert het gedrag
en neemt de taakgerichtheid van de leerling toe. Taakspel heeft zich in Nederland middels
onderzoek in het basisonderwijs bewezen als effectief.
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Actief en bewegend leren
Wie zegt dat leren binnen moet plaatsvinden? Zittend aan een tafel, werkend aan een werkblad?
Kinderen leren veel meer als ze actief en in beweging zijn. Beweging stimuleert de hersenen waardoor kinderen meer open staan voor nieuwe informatie en anders leren denken. Om die reden
werken wij op een afwisselende manier waarin
beweging centraal staat. Gedurende de dag werken kinderen op verschillende plekken, in het klaslokaal, op de gang en buiten. Waar mogelijk ondersteunen we lesstof met actieve bewegingen,
bijvoorbeeld bij automatiseren. Actief leren betekent ook dat kinderen zelf een rol hebben in hun leerproces. Het is een motor die hen aan de
gang houdt. Kinderen leren om zelf vragen te stellen bij de lesstof en kijken nieuwsgierig
naar de wereld om hen heen. Onze actieve en coöperatieve werkvormen versterken dit effect. Bij deze werkvormen staat actief leren centraal en leren we van en met elkaar.
Met de technieken van ‘Teach like a Champion’ wordt elk kind gezien en uitgedaagd om
actief betrokken te zijn. Door zelf actief bezig te zijn met de lesstof ontdekken kinderen wat
ze al weten en wat nog niet, wat ze graag te weten willen komen en waarom. Het maakt leren betekenisvol: kinderen zijn gemotiveerder als ze het belang van leren inzien. Bij ons concept van actief en bewegend leren past ook dat we aandacht besteden aan een gezonde
leefstijl. De Kameleon doet mee aan het programma de Groene Gezonde Verbinding, dat
verbetering van leerprestaties koppelt aan gezond eten en gezond gedrag.

Kleuters
In de kleuterklas leert uw kind spelenderwijs allerlei belangrijke vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek
en samenwerken met andere kinderen. Leren is leuk, dat
leren onze leerlingen al op jonge leeftijd. We werken met verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en
ontwikkeling van kinderen, zoals de vier seizoenen en verschillende beroepen. Omdat we groep 1 en 2 hebben samengevoegd, speelt uw kind ook met oudere kleuters. Dit is
uitdagend én leerzaam! De kleuters leren met behulp van de
methode “Onderbouwd”. Dit is een op wetenschappelijke
basis ontwikkelde methode die de kinderen maximaal voorbereidt op het eigenlijke leren lezen en rekenen dat start in groep
3. Binnen de methode is veel aandacht voor woordenschat en
het spelenderwijs leren van letters en cijfers.
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04. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON
Coöperatief leren
Coöperatief leren is een werkvorm die ervoor zorgt dat alle leerlingen actief betrokken zijn bij
de les. De kinderen werken gestructureerd samen in groepjes met voor ieder kind een taak
of rol. Bij ons op school zijn alle leerkrachten getraind in het dagelijks toepassen van coöperatieve werkvormen in de klas.
Zelfstandig werken
Gedurende de basisschoolleeftijd moeten de leerlingen geleidelijk aan zelfstandiger gaan
werken. Daarom werken wij met dagtaken of weektaken, waarop de kinderen aftekenen wat
ze hebben gedaan. Bij deze taken wordt er een verdeling gemaakt tussen opdrachten die de
kinderen moeten doen en keuze opdrachten. De kinderen leren om regelmatig hun eigen
werk kritisch te bekijken en zelfstandig na te kijken. Tijdens het werken leren de kinderen om
in verschillende fasen ook echt zelfstandig hun werk te doen. Hierbij maken we gebruik van
het 'stoplicht'. De verschillende kleuren geven aan of er overlegd mag worden, vragen gesteld, of dat er absoluut zelfstandig en zonder hulp gewerkt moet worden. Na afloop wordt
het gemaakte werk regelmatig samen met de leerkracht nabesproken (reflectie).
Gebruik digitale middelen
Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het
belangrijk dat kinderen de weg weten in de digitale
wereld. Wij besteden hier veel aandacht aan in ons
onderwijs en gebruiken daarbij moderne digitale
middelen. Wij werken onder andere met chromebooks, I-pads, digiborden etc. Tevens krijgen onze
kinderen les in mediawijsheid in het kader van ons
talentonderwijs.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
In het kader van VVE werken wij volgens de "Piramide" methode, een programma voor peuters en kleuters, waarin veel aandacht wordt geschonken aan de taalontwikkeling.
Er wordt gewerkt vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de
kinderen.
Binnen deze thema’s werken we aan de leerlijnen voor taal/lezen, schrijven, rekenen, motorische ontwikkeling, spel, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
In 2015 is in samenwerking met kinderopvang Kiekeboe de peuterspeelzaal De Kleine
Prins binnen ons schoolgebouw gestart. Door de samenwerking met Kiekeboe bieden wij
onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar!

Taal, spelling en lezen
Al eerder, in groep 2, zijn de kinderen begonnen met het voorbereidend lezen, en hebben
daar allerlei oefeningen en spelletjes gedaan.
In het begin van groep 3 staat vooral het leren lezen centraal.
De kinderen leren lezen met de nieuwste versie van de methode “Veilig leren lezen”.
Als de leerlingen dit enigszins beheersen kunnen ze meedoen met duo-lezen.
Hierbij gaat het om de techniek van het lezen, samen met een ander kind, onder de knie te
krijgen.
Het lezen gebeurt steeds binnen een niveau (AVI-niveau), waarna de leerlingen worden getoetst en bij voldoende vorderingen in een niveau hoger gaan lezen.
In de loop van groep 3 zal het aanvankelijk leesproces voor de meeste leerlingen afgerond
zijn en wordt een begin gemaakt met het voortgezet technisch lezen. Vanaf groep 4 wordt
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het begrijpend lezen en later ook studerend lezen aangeboden en ook start deze groep met
de methode “Estafette” start
Taal, spelling en woordenschatonderwijs worden aanboden met behulp van de methode
‘Taal op Maat’ en ‘Spelling op Maat’.
Voor het vak Begrijpend lezen maken we gebruik van het (digitale) programma "Nieuwsbegrip XL".
Schrijven en typen
Hiervoor gebruiken wij de methode “Pennenstreken”.
Het schrijven van schrijfletters vraagt veel energie en concentratie van jonge leerlingen.
Daarom ontwikkelen we in groep 2 en 3 eerst bepaalde vaardigheden voor de “fijne motoriek” en de concentratie, voor we overgaan tot het “echte“ schrijven.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen les in het typen.
Rekenen
Bij de kleuters worden veel activiteiten gedaan ter voorbereiding op het rekenen.
Het ordenen, logisch denken, het leren van begrippen, puzzelen en tellen worden vaak in de
grote of kleine kring aangeboden. Wij werken met de rekenmethode: “Pluspunt”. Bij het
moderne rekenonderwijs gaat het vooral om begrip, interactie en verschillende oplossingsstrategieën. Leerde u vroeger “ezelsbruggetjes” om een som op te lossen, nu proberen wij
het rekenen zichtbaar te maken en de kinderen te leren waarom ze iets doen.
De methode wordt in alle klassen ondersteund met digitale en computerprogramma’s.
Wereld oriënterende vakken
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, natuur en techniek
worden in groep 1 tot en met 8 zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden.
In de hogere groepen gebruiken wij hiervoor de methode “Naut, Meander en Brandaan”
In het kader van natuur- en milieueducatie
kijken de groepen 3 en 4 via de schooltelevisie naar “Huisje, boompje, beestje” en in
de groepen 5 en 6 wordt gebruik gemaakt
van “Nieuws uit de natuur”. Deze televisie
uitzendingen behandelen verschillende natuurthema’s.
Bovendien wordt ingegaan op de actualiteit.
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van
de leskisten en excursies van het Eksternest
op Stadslandgoed De Kemphaan.
Daarnaast is er in de groepen 6 t/m 8 aandacht voor spreekbeurten, boekenbeurten
en werkstukken. Spreekbeurten en werkstukken worden thuis voorbereid. Ook op school kan
hieraan gewerkt worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de schoolbibliotheek en de
computerwerkplekken. Wij werken ook met de Techniektorens.
Verkeerslessen
De verkeerslessen beginnen al in groep 1 met de methode
Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen van groep 1, 2 en
3 leren spelenderwijs de eerste verkeersafspraken als passagier, voetganger en fietser. In groep 7 doen de leerlingen
mee aan het schriftelijke en praktische verkeersexamen.
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Cultuureducatie
De Kameleon vindt Cultuureducatie van belang omdat:
Kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, waardoor hun gevoel van eigenwaarde
en zelfvertrouwen kan groeien
Kinderen respect wordt bijgebracht voor de eigen leefomgeving
Erfgoed- en natuuronderwijs aanschouwelijk wordt gemaakt
Kinderen zich breed kunnen ontwikkelen
Kinderen leren om bewust te kijken
Kinderen interesse ontwikkelen in kunst en cultuur
Er een doorgaande lijn ontstaat voor een aantal door ons gekozen disciplines
Kinderen hun emoties en gevoelens kunnen uiten d.m.v. de verschillende kunstdisciplines
Kinderen leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen
Kinderen hun culturele bagage vergroten, als aanvulling op thuis
Kinderen in aanraking komen met elkaars culturen en daar begrip voor ontwikkelen
Er bij kinderen belangstelling wordt opgewekt voor cultureel erfgoed
Voor de uitvoering van bovenstaande visie maken wij, naast onze eigen lessen, gebruik van
een vakdocent Kunst & Cultuur. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen door de leerjaren
heen kennis maken met verschillende kunstdisciplines.
Muziek met 1,2,3 ZING
Wij geven Muziekonderwijs aan de hand van de
methode 1-2-3 Zing. Dit is een digitale, flexibele en
laagdrempelige manier van lesgeven in muziek van
groep 1 t/m 8.
Engels
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen les in de Engelse taal. Wij gebruiken de methode ‘Groove me’. Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leer je
Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Bewegingsonderwijs
Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Alle leerlingen krijgen twee
keer per week in de grote gymzaal 45 minuten bewegingsonderwijs van de vakleerkracht
gymnastiek. Er wordt ook tijdens de pauzes veel gesport.
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05. ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
Op De Kameleon hanteren wij combinatiegroepen. Dit houdt in dat er 2 jaargroepen bij elkaar in de klas zitten. Het samen leren en elkaar helpen staan centraal.
De grootte van de groepen hangt af van het aantal kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep.
Ieder schooljaar bepalen we de beste indeling. In de groepen zitten meestal rond 25 kinderen.
Voor 2020-2021 is de groepssamenstelling als volgt:
Maandag
Juf Judith

Dinsdag
Juf Judith&
meester Anil

Woensdag
Juf Judith

Donderdag
Juf Judith

Vrijdag
Juf Judith &
meester Anil

Juf Fatma

Juf Fatma &
meester Anil
Juf Linda

Juf Fifi &
meester Anil
Juf Fifi &
meester Anil

Juf Fifi

Groep 4

Juf Fatma &
meester Anil
Juf Linda

Groep 5/6

Juf Vanessa

Juf Vanessa &
Juf Malika

Juf Vanessa

Juf Vanessa &
juf Malika

Juf Malika

Groep 7/8

Meester
Gerard

Meester Gerard

Meester Gerard

Meester Gerard

Juf Debby

Juf Debby

Meester Gerard
Meester Jeroen
Juf Debby
Meester Nail

Juf Yvonne

Juf Yvonne
Meester Hans

Groep 1/2

Groep 3

Gym
Administratie
Conciërge
IB/Zorg
Directie

Juf Linda

Meester Jeroen

Juf Yvonne

Meester Nail
Juf Yvonne
Meester Hans

Juf Fifi
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06. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL
De groepsleerkracht heeft de totale verantwoording voor de aan hem/haar toevertrouwde
groep kinderen.
Een groepsleerkracht geeft in principe les in alle vakgebieden.
De vakleerkracht heeft zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of muzikale vorming.
Op De Kameleon verzorgt de vakleerkracht Bewegingsonderwijs twee keer per week gymlessen. Daarnaast zijn er dit schooljaar 6 vakleerkrachten die ons talentonderwijs verzorgen.
We hebben vakleerkrachten voor de volgende vakken: muziek, dans, natuur, techniek, beeldende vorming & mediawijsheid.
De onderwijsassistente verricht ondersteunende taken voor een leerkracht.
Zij werkt met individuele leerlingen of met groepjes.
In sommige gevallen neemt zij ook groepstaken op zich onder verantwoordelijkheid van een
leerkracht.
Onze stagiaires komen van diverse opleidingen die hun leerlingen in het basisonderwijs
stage laten lopen. Natuurlijk de PABO, die opleidt tot leerkracht, maar ook het ROC, die onder andere opleidt tot onderwijsassistent.
Er zijn ook studenten uit het Voortgezet Onderwijs die “snuffelstages” doen. Daar waar mogelijk werkt De Kameleon mee om al deze mensen een stageplaats te bezorgen.
De administratief medewerkster ondersteunt de directie op het gebied van administratie en
financiën.
Onze conciërge verricht onderhoudswerk, huishoudelijke taken, kopieert en doet allerlei
hand- en spandiensten in de school.
De Intern Begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft op het gebied
van extra ondersteuning aan kinderen. Zij is verantwoordelijk voor de zorg in brede zin op
de school. De Intern Begeleider coördineert de ondersteuning rond kinderen met uiteenlopende problemen.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het onderwijs, de begeleiding van leerkrachten
en andere medewerkers, de financiën en het onderhouden van externe contacten.
De directeur is vrijgemaakt van lesgevende taken.
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07. DE ONDERSTEUNING VOOR DE KINDEREN
Wij volgen de kinderen tijdens hun basisschoolloopbaan zo goed mogelijk. We gebruiken
daar onder andere de methode gebonden toetsen voor, twee keer per jaar de landelijk
genormeerde CITO toetsen en in groep 8 de Centrale Eindtoets.
Deze harde cijfers zeggen niet alles over uw kind. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen
manier. Er zijn verschillen in aanleg, tempo, interesse en de thuissituatie.
Daarom worden de kinderen dagelijks gevolgd door de leerkrachten.
Af en toe vinden gerichte observaties plaats. De resultaten van de toetsen worden opgeslagen in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem.
Alle leerlingen worden regelmatig besproken door de leerkracht en de Intern Begeleider.
Mocht er twijfel zijn over bepaalde vorderingen of gedrag in de klas, dan wordt er zo spoedig
mogelijk contact met u opgenomen. In overleg zal dan worden geprobeerd de problemen op
te lossen. Van uw kant verwachten we dat u een gesprek aanvraagt als u het vermoeden
hebt dat er iets met uw kind aan de hand is of als u gewoon even tussendoor wilt weten hoe
het uw kind op school vergaat.
Ondersteuning voor de kinderen met specifieke behoeften
Binnen de school is een structuur van leerlingenzorg aanwezig.
Het doel hiervan is om tijdig te kunnen signaleren of er voor een van de leerlingen of een
groep leerlingen specifieke begeleiding nodig is.
De IB-er van de school draagt de verantwoordelijkheid voor deze structuur.
Vier keer per jaar wordt er door de leerkracht en de IB-er een groepsbespreking gevoerd.
Onze school beschikt over een zorgteam, dat onder leiding van de interne begeleider verantwoordelijk is voor de leerlingen die extra aandacht/begeleiding vragen.
Dit zorgteam bestaat uit : de intern begeleider, schoolarts of schoolverpleegkundige en de
leerlingbegeleider.
Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Wanneer op school belemmeringen in het leren, opgroeien of opvoeden gesignaleerd worden kan het Zorg- en Adviesteam vroegtijdig snelle, goede en afgestemde zorg bieden.
In het ZAT werkt de school samen met instanties zoals schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, bureau jeugdzorg, speciaal onderwijs, leerplicht en politie.
Het ZAT zoekt uit wat er precies aan de hand is , biedt hulp aan jonge kinderen en/of ouders
en helpt de school met de zorg door overleg, handelingsadviezen en de inzet van preventieve programma's.
Passend Onderwijs
Het Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling die
bij een school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven
een passend aanbod aan onderwijs(zorg) te kunnen geven,
het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Wanneer de school dat
niet kan verzorgen verwijst zij naar andere voorzieningen die dat wel kunnen bieden, zoals
speciaal onderwijs. Het Zorg- en Adviesteam vormt daarvoor de schakel.
In ons Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs van De Kameleon kunt u lezen op welke wijze de school deze extra ondersteuning vorm geeft.
De link naar dit document vindt u op onze website: www.kameleon.asg-almere.nl.
Logopedie
Op onze school is één keer per week een logopediste aanwezig. Zij helpt leerlingen die
problemen hebben met spreken, luisteren, taalgebruik, stem en mondgedrag. Ieder jaar worden kinderen die daarvoor in aanmerking komen door de logopediste onderzocht. Ouders
worden hierover geïnformeerd. Ook indien er bij ouders twijfels zijn over spraak, taal enzo-
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voort is een onderzoek mogelijk. Na een onderzoek zijn er diverse mogelijkheden; zoals adviezen aan ouders en/of leerkracht of verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist.
De stap naar het Voortgezet Onderwijs
Voor ouders is de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs een belangrijke en moeilijke
stap. Er zijn in Almere en omgeving vele scholen voor Voortgezet Onderwijs met allemaal
hun eigen kenmerken.
Wij informeren u aan het begin van groep 8 uitgebreid over het Voortgezet Onderwijs.
De Kameleon maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep. Daarom zijn onze activiteiten met betrekking tot voorlichting vooral gericht op de scholen die deel uitmaken van de
ASG: de Meergronden, het Echnaton, Helen Parkhurst, Arte
College, Pro Almere, Buitenhout College, Oostvaarders College
en het Montessori Lyceum Flevoland.
Tijdens de Informatiemomenten wordt u al enigszins ingelicht
over de werkwijze van deze scholen.
In november wordt met alle ouders van groep 8 leerlingen een
afspraak gemaakt voor een individueel gesprek.
In dit gesprek geeft de leerkracht u een voorlopig advies over de
vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij uw kind past.
Dit advies is gebaseerd op alle gegevens die we in de afgelopen
jaren verzameld hebben.
Niet alleen de leerprestaties, maar ook werkhouding, sociale vaardigheden, interesse, zelfstandigheid en motivatie zijn belangrijke zaken om tot een goed advies te komen.
In groep 8 wordt in april de CITO eindtoets afgenomen.
De uitslag van deze toets geeft een indicatie voor een vorm van voortgezet onderwijs, maar
het advies van school is bepalend. De CITO score is namelijk meer bedoeld als extra hulpmiddel om de schoolresultaten te analyseren.
Aanmelden voor het voortgezet onderwijs: Hoe werkt dat?
 In november/december houden scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingsavonden. Tijdens zo’n avond krijgt u informatie over de school die u bezoekt. Het is
belangrijk om verschillende scholen te bezoeken. U kunt dan een goede keuze maken
voor uw kind. In de schoolgids voor het VO die u van ons ontvangt, en in uw huisaan-huisblad leest u wanneer de voorlichtingsavonden plaatsvinden.
 In februari geeft de basisschool aan alle leerlingen van groep 8 een schooladvies. In
dit advies staat welk niveau voor voortgezet onderwijs het beste past bij uw kind. Bijvoorbeeld het vmbo (bbl/kbl/tl), de havo of het vwo.
 In februari kunt u, samen met uw kind(eren), de open dagen van scholen voor
voortgezet onderwijs bezoeken.
 Vóór 1 maart moet u uw kind aanmelden bij de school die past bij uw keuze én bij
het eindadvies van de basisschool.
 Na 1 maart krijgt deze school informatie over uw kind. De nieuwe school van uw
kind ontvangt van ons deze informatie. De informatie bestaat uit het eindadvies en
andere belangrijke gegevens.
 In mei/juni krijgt u van de school voor voortgezet onderwijs schriftelijk bericht over
de plaatsing van uw kind.
 In oktober controleert de leerplichtambtenaar of uw kind ingeschreven staat bij een
school voor voortgezet onderwijs. Is dat niet het geval wordt er door de leerplichtambtenaar contact met u gezocht.
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08. OUDERS EN DE SCHOOL
Een aandachtspunt van de overheid is "actief burgerschap"; burgers meer betrekken bij de samenleving.
Daarom vinden wij het belangrijk ouders meer bij de school te betrekken! Kinderen voelen
zich veel prettiger op school als hun ouders begrijpen wat ze daar doen.
Voor een kind loopt de opvoeding thuis en op school helemaal in elkaar over.
Wij willen de opvoeding zeker niet overnemen, maar wij willen wel zo goed mogelijk aansluiten bij de thuissituatie.
Daarom is regelmatig contact heel belangrijk.
We hopen dan ook dat ouders gebruik maken van de informatieochtenden, de thema ochtenden, oudergesprekken en open dagen.
Het is dus van groot belang dat er een goed contact bestaat tussen school en ouders.
We werken immers samen aan de ontwikkeling van uw kind.
U kunt ons bij veel activiteiten helpen.
In onze tweewekelijkse nieuwsbrief staan regelmatig oproepen voor ouderhulp. U kunt zich
natuurlijk ook aanmelden bij de leerkracht!
Enkele activiteiten zijn; oudste kleuterspelletjes, hoofdluiscontrole, lezen, crea-uur, bibliotheek, computers, sportdag, schoolreisje enz.
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Onze school heeft een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR).
De Ouderraad is gekozen door en uit ouders en bestaat uit ongeveer 4 personen.
Zij houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de school en de begeleiding
van allerlei activiteiten en festiviteiten.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 teamleden
(meester Gerard & juf Malika) en 1 ouder (Bas
Hersmus). Zij houdt zich vooral bezig met beleidszaken, zoals personeelsbeleid, koers van de school enz.
In februari vindt de Algemene Jaarvergadering
plaats. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag
en de begroting besproken.
Ook de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld. De vergaderingen van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad zijn openbaar en
kunnen door de ouders worden bijgewoond.
Om te weten hoe ouders over onze school denken wordt er regelmatig gebruik gemaakt van
een oudertevredenheidsonderzoek.
Aan de hand van een vragenlijst kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de
gang van zaken en de sfeer op school.
De uitslagen van dit onderzoek vindt u op onze website.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beide recht op dezelfde informatie.
Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk
gezag en de andere ouder niet.
In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen, zo volgt uit artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek.
Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien de communicatie, kan dit
ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige
informatie verstrekt aan de andere ouder.
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De school heeft een wettelijke verplichting dat beide ouders worden geïnformeerd over het
functioneren van de kinderen.
Indien sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders is de school eveneens op grond van de wet verplicht om de niet met het
ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten
en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind betreffen.
Deze plicht vervalt alleen indien de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft
aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind zich
tegen het verschaffen van de informatie verzet.
Dit volgt uitartikel 1:377c Burgerlijk Wetboek.
Teneinde te voorkomen dat misverstanden ontstaan ten aanzien van de rechten en
verplichtingen ten aanzien van de informatievoorziening is het belangrijk om een protocol te
hebben waarin helder en concreet wordt aangegeven in welke situatie en op welke wijze de
school zal handelen ten aanzien van de informatievoorziening.
Het betreffende protocol vindt u hieronder beschreven.
Informatieplicht ouders
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van
belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot
hun Burgerlijke Staat.
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer
belast is met het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder verplicht om afschriften van de
officiële stukken waarin dit is vastgelegd, waaronder
bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag,
bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de school.
De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden bewaard.
Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht.
Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan
een correcte uitvoering van het onderhavige protocol.
Informatieplicht school
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben.
Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de
schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en
ouderavonden.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders
dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont.
Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt
verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven.
Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken
ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de
ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld.
Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die
ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven.
Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken
ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.
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Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke
macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast
informeren.
Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met de
ouderlijke macht desgevraagd te informeren, tenzij de informatie niet op dezelfde manier ook
wordt verschaft aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van
het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.
Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis.
Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school
onder geen beding informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder.
Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of
voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bezien of en op welke wijze
hieraan gehoor kan worden gegeven.
De school zal in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de
aanwezigheid van de ouder.
Wisselen van school
De schoolbesturen in Almere willen verandering van
school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk beperken.
De besturen hebben daarvoor de volgende argumenten:
 Voor leerlingen betekent verandering van
school verlies van leertijd, verlies van een vertrouwde schoolomgeving en verlies van
vertrouwde volwassenen en vriendjes/vriendinnetjes.
 Voor de schoolorganisatie betekent het aannemen van leerlingen die zonder noodzaak tussentijds instromen extra werk omdat een nieuwe leerling een goede inpassing in de bestaande groep vereist.
 Voor ouders is het toestaan van school shoppen, het van school wisselen zonder
geldige aanleiding, een verkeerd signaal. Problemen worden niet onder ogen gezien
maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat een traject met een kind dat eigenlijk extra hulp nodig heeft steeds op een andere school opnieuw begint, waardoor kostbare
tijd verloren gaat.
Daarom hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken om alleen nog leerlingen van
andere scholen te accepteren bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:
 Bij verhuizing zal de school in de nieuwe woonomgeving de leerling toelaten.
 Als er sprake is van een (onoplosbaar) conflict of verschil van inzicht tussen de
school en de ouders.
 Als er sprake is van een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en gedragsproblemen) dat plaatsing in een andere setting in het belang van de ontwikkeling van het kind noodzakelijk maakt.
Daarnaast geldt een hardheidsclausule:
In bijzondere -hiervoor niet genoemde- omstandigheden kan een leerling tijdens een schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen.
De beslissing tot toelating berust bij het toelatende bestuur.
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09. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Leerresultaten
De score 2019 van de CITO eindtoets was 533,1. Dit resultaat ligt boven de ondergrens van onze scholengroep. Hiermee is onze eindopbrengst voor het
tweede jaar op rij voldoende.
In 2020 heeft er vanwege Corona geen eindtoets plaatsgevonden. Wel hebben
de kinderen een verwijsadvies gekregen op basis van hun volledige loopbaan op
de basisschool. Hieronder vindt u de verwijsadviezen.
Verwijzingsadviezen groep 8 2019-2020 ( In totaal 13 kinderen).
Aantal leerlingen
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1

Uitstroom naar
Baken Park
Baken Park
Baken Park
Baken Stad
Baken Stad
Baken Stad
Baken Poort
Echnaton
Echnaton
Echnaton

Advies
HAVO
VMBO TL
VWO
BBL
KBL
VMBO GL/TL
HAVO
VMBO GL/TL
VMBO KBL
VMBO BBL
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Resultaten leerlingenzorg
De opzet van onze leerlingenzorg wordt door de onderwijsinspectie als "voldoende" beoordeeld.

Tevredenheidonderzoek 2018
In mei 2018 heeft de school een tevredenheidpeiling onder ouders, leerlingen en personeel
uitgevoerd, opgezet door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek in Groningen.
De vorige peiling was in 2015.
We laten hierbij de (verkorte) uitslagen voor deze en de vorige peiling zien:
Jaar
Oudertevredenheidpeiling
Leerlingtevredenheidpeiling
Medewerkertevredenheidpeiling

2012
7,0
6,7
6,6

2015
7,3
7,5
7,3

Een samenvatting van de rapportage staat op onze website.

2018
7,5 ‘Zeer tevreden’
7,9 ‘Goed’
7,3 ‘Zeer tevreden’
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10. SCHOOL - ABC
A
Aansprakelijkheid
Ons bestuur (ASG) heeft een collectieve WA-verzekering voor
ons afgesloten. Deze verzekering geeft echter maar een zeer
beperkte dekking en dekt bijvoorbeeld niet de gevolgen van een
onrechtmatige daad, gepleegd door een leerling. Wij gaan er vanuit dat alle ouders voor hun
kind(eren) een individuele WA-verzekering afsluiten. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wegraken, beschadigen enz. van spullen die van huis worden meegebracht (inclusief kleding en fietsen).
Afwezigheid leerlingen
Wij verzoeken u dokters- en tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten
plaatsvinden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan dient u dit schriftelijk of mondeling aan de
leerkracht of directeur te melden.

B
Begroeting
Bij de begroeting en het afscheid nemen geven wij de kinderen een hand. Bij binnenkomst
worden de kinderen begroet door een medewerker van onze school. Bij aankomst in de klas
geven de kinderen hun leerkracht ook een hand. Wij begroeten elkaar om de dag goed te
beginnen en een veilig klimaat op school te scheppen.
Buitenschoolse Opvang (BSO)
Kinderopvang “Kiekeboe” verzorgt voor ons de buitenschoolse opvang en is gevestigd binnen ons schoolgebouw. De opvang vindt plaats vanaf 07.00 uur voor schooltijd en na schooltijd tot 18.30 uur, tijdens vrije dagen en in vakantieperiodes vanaf 07.30 – 18.30 uur. Voor
meer informatie: 036-8415802.

C
Continurooster
Op De Kameleon hanteren wij een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de
middag niet naar huis gaan, maar samen met de leerkracht op school eten. De lessen zijn
om 14.00 uur afgelopen. Echter gaan groep 3t/m 8 op maandag & donderdag een uur extra
naar school in het kader van ons Talentonderwijs. Zij hebben les tot 15.00.

D
Dieren in de school
Aangezien er kinderen in school aanwezig zijn met een allergie, is het verboden om met
huisdieren in de school te komen. Ook het schoolplein is daarom verboden gebied voor uw
huisdier!

E
Eten en drinken
Rond 10.15 uur en tussen 12.00 en 12.30 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om een boterham, stukje fruit of iets te drinken te nuttigen.
Wij vragen u geen snoep of frisdrank mee te geven!
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Excursies
Per schooljaar gaan wij gemiddeld twee keer op excursie. Meestal is dit een bezoek aan
het Eksternest of de Schouwburg. Vanaf groep 5 laten we de kinderen zoveel mogelijk met
de fiets gaan. De lagere groepen gaan met de bus. Natuurlijk gaan wij ook ieder jaar op
schoolreisje.

F
Fietsen
Het is in principe voor de meeste leerlingen niet nodig op de fiets naar school te komen, tenzij de afstand van huis naar school te groot is. De fietsen moeten in de fietsenrekken en op
slot gezet worden. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal van de fiets.
Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan!
Filmen/ fotograferen door ouders en verzorgers
Wij willen zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen, collega’s en ouders. Omdat wij
zo bijdragen aan een veilige school en een veilige werkomgeving. Wij willen dat onze school
voor álle kinderen een veilige omgeving is, en niet een plek waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd of gefilmd te worden. We vragen u dan ook om de door u
op school gemaakt foto’s en filmpjes, niet zomaar te delen op social media.
Foto’s, filmen, website en nieuwsbrief
Op onze website en in onze nieuwsbrief plaatsen we soms foto’s van kinderen en activiteiten
ter verlevendiging van de site en brief.
We willen zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen, collega’s en ouders. Omdat we
zo bijdragen aan een veilige school en een veilige werkomgeving. Daarnaast verplicht de
privacywetgeving organisaties - dus ook scholen - om passende maatregelen te nemen om
persoonsgegevens te beschermen. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het omgaan met persoonsgegevens aangescherpt.
Wij zullen u jaarlijks om toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en videomateriaal.
U kunt op het toestemmingsformulier aangeven waarvoor u wel of juist geen toestemming
geeft. Daarnaast maken we weleens filmopnamen in de diverse groepen, die we gebruiken
als coachings- en/of observatiemateriaal voor de leerkrachten. Deze opnamen zijn alleen
voor intern gebruik bestemd en ze worden na gebruik vernietigd.

G
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen zoals kleding, handdoeken, tassen en bekers worden in kratten
gedaan. Deze zijn te vinden in de ruimte van het kleutertoilet.
Waardevolle spullen worden bewaard bij de directie. Op gezette tijden worden de gevonden
voorwerpen uitgestald, zodat u nog een keer in de gelegenheid bent om te kijken of er iets
van uw kind bij zit.
Gezonde traktaties
De meeste kinderen houden van zoetigheid. Helaas is dat niet altijd gezond. Het is belangrijk
om te bedenken wat wel gezond en wat we onze kinderen te eten geven. Wij zijn een gezonde school en dragen ons steentje bij aan het uitdragen van een gezonde levensstijl. Hierbij hoort ook een gezonde traktatie in de klas.
Groene Gezonde Verbinding
Het programma de Groene Gezonde Verbinding biedt kansen om op een andere manier te
werken aan betere leerprestaties. De Kameleon gaat meedraaien met het programma. Het
programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals meer beweging voor kinderen, zelf
leren koken, gezondere traktaties, het kiezen van een verantwoorde pauzehap en het ont-
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dekken van een leefstijl waarmee je voor een gezonde toekomst kiest. Buiten schooltijd zijn
er activiteiten als meewerken in de moestuin en sport & spel.
Samen met professionals van TIO, Accare, GGD Flevoland, De Schoor en Stad & Natuur,
werken kinderen en ouders een langere periode aan resultaten met een blijvend effect. Want
nú investeren in een gezonde leefstijl is plezier voor de rest van je leven.
Gymnastieklessen
Alle leerlingen krijgen twee keer per week les in de gymzaal. De
leerlingen gymmen in een sportbroekje en T-shirt of een gympakje
en op blote voeten of sportschoenen (waarvan de zolen geen zwarte strepen veroorzaken op de vloer van de gymzaal).
Voor de veiligheid mogen er tijdens de les geen sieraden worden
gedragen. Zijn er kinderen die op de gym dag toch sieraden dragen,
dan moeten zij deze voor de les af doen. Wij kunnen echter geen
verantwoordelijkheid dragen voor sieraden die tijdens de gymles
weg raken of kapot gaan. Sieraden kunnen dus op de dagen waarop bewegingsonderwijs gegeven wordt het best thuis gelaten worden.

H
Hoofdluiscontrole/ luizenpluizen
Iedereen kan hoofdluis krijgen.
Alle kinderen krijgen van de school een luizentas, waarin zij hun jas en tas opbergen.
Het RIVM en de GGD geven het advies om regelmatig op hoofdluis te controleren. Daarom
heeft de Kameleon ervoor gekozen om na elke schoolvakantie de kinderen te controleren op
hoofdluis. Wij worden hierin ondersteund door hulpouders. In het geval van een besmetting
informeren wij ouders en verwijzen wij naar de aanpak van het RIVM en de GGD.
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.ggdflevoland.nl/Themas/jeugd-0-18-jaar/hoofdluis
Huiswerk
In principe vinden we dat de leerlingen hun werk op school af moeten kunnen maken. Toch
is er een aantal zaken die wel eens mee naar huis worden gegeven, zoals topografie,
woordpakket, oefenen van tafels, een werkstuk dat thuis gemaakt kan worden, een spreekbeurt.
De kinderen leren tegelijkertijd wennen aan huiswerk maken.
Wat we belangrijk vinden is dat kinderen leren plannen; dat gaat namelijk vooraf aan het
huiswerk maken.
Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren we de kinderen met een agenda hun
werk in te plannen.

I
Informatiebijeenkomsten
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor alle ouders informatiebijeenkomsten.
De leerkrachten geven dan uitleg over de leerstof en de gang van zaken op school.
Informatievoorziening
U wordt op de hoogte gehouden van alle zaken op school door middel van het Kameleon
Nieuws, deze schoolgids, de kalender en de website.
Ook via onze ouderportal “Mijnschoolinfo” krijgt u de benodigde informatie en kunt u ook
zelf uw vragen stellen! Daarnaast geven wij af en toe een extra brief mee als er dringende
zaken zijn of wij organiseren een extra ouderavond.
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Inschrijven
Als u uw kind wilt inschrijven kunt u telefonisch een afspraak maken voor een intake gesprek met de directeur en de Intern Begeleider.
Zij zullen u het een en ander over de school vertellen en uw vragen beantwoorden.
Ook krijgt u een rondleiding door de school, zodat u daadwerkelijk de sfeer kunt proeven.
Vinden we samen dat De Kameleon de juiste school voor uw kind is, dan volgt een inschrijving bij de administratief medewerkster.
Kinderen mogen op school komen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden.
Om alvast te wennen mag uw kind vooraf een aantal dagdelen (maximaal 4) op bezoek komen.
De leerkracht neemt contact met u op om dit af te spreken.
Het is voor onze planning en organisatie prettig om uw kind bijtijds aan te melden.
Onze school is een openbare school, dus wij hanteren geen wachtlijst.
Inspectie
Informatie over de inspectie vindt u op de site: www.onderwijsinspectie.nl. U kunt daar onder
andere het laatste inspectierapport over de school lezen.

J
Jeugdgezondheidszorg
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD voor Flevoland heeft
een aantal jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in dienst. Elke basisschool krijgt regelmatig bezoek van een schoolarts of een verpleegkundige. Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling van uw kind. Het preventieve
gezondheidsonderzoek wordt op school uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige in groep 2 en groep 7. Daarnaast is het voor ouders mogelijk de schoolarts of de verpleegkundige te raadplegen via spreekuren. Vragen die thuishoren bij de huisarts worden niet door de schoolarts behandeld. Er vindt regelmatig overleg
plaats tussen de interne begeleider en de jeugdarts (zorgteam).

K
Klachtenregeling
Indien er klachten zijn over het onderwijs aan uw kind of anderszins, dan kunt u het beste
eerst contact opnemen met de betrokkenen. Lukt het niet om samen tot een bevredigende
oplossing te komen, dan kunt u een afspraak maken met de directie.
Vindt u dat uw klacht niet serieus genomen wordt, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de ASG. U kunt dan terecht bij één van de drie commissies van ASG die klachten behandelen. Op onderstaande website kunt u lezen welke commissie voor welke situatie
bedoeld is en tevens vindt u meer uitleg over de gang van zaken bij een klacht:
www.asg.nl/klachten
Kindermishandeling/huiselijk geweld
Op 1 juli 2013 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht geworden. Deze wettelijke regelgeving, die van toepassing is op het onderwijs, houdt in dat leerkrachten bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun beroepsgeheim mogen loslaten. Bij dergelijke vermoedens is het deze professionals toegestaan (leerling) gegevens te verstrekken aan het AMK (meldpunt kindermishandeling) en het steunpunt
huiselijk geweld (SHG). Of er melding wordt gedaan hangt af van de feiten en omstandigheden.
Onder kindermishandeling wordt het volgende verstaan:
‘Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat,
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actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.
De definitie van huiselijk geweld luidt als volgt:
‘Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en
bedreiging (al dan niet door middel van of gepaard gaande met beschadiging van goederen
in en om het huis)’.

L
Leerplicht
Een kind is volgens de wet leerplichtig als het de leeftijd van 5 jaar
heeft bereikt. Dit betekent dat het kind de basisschool moet bezoeken
en niet zo maar kan worden thuisgehouden.
Leerplichtambtenaar
Bij iedere gemeente is een leerplichtambtenaar aangesteld om te controleren of alle kinderen
de school bezoeken. Verlofaanvragen worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. In
het geval van ongeoorloofd verzuim legt de leerplichtambtenaar een boete op.
Mobiele telefoons
Het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep heeft de volgende richtlijnen voor
het gebruik van mobiele telefoons vastgesteld ( 25-11-2013):
 Het meenemen van mobiele telefoons is niet toegestaan, tenzij hier een aparte regeling met de directie of leerkracht is getroffen.
 Mocht uw kind toch een mobiele telefoon meenemen, dan moet deze bij de leerkracht
ingeleverd worden.
 Na een gesprek met de ouders wordt deze telefoon weer teruggegeven.
 Het is dan ook niet toegestaan dat er foto- of filmopnamen met een mobiele telefoon
worden gemaakt.
 Met toestemming van de directie of leerkracht kan een mobiele telefoon ingezet worden voor lesdoeleinden.
Wij wijzen u er tot slot met klem op dat de school niet verantwoordelijk is voor diefstal of
schade aan deze apparaten.

O
Ongewenst gedrag
De school is een plaats waar kinderen met plezier naar toe moeten gaan. De school moet
een veilig klimaat bieden aan leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s).
Voor ouders is het belangrijk te weten dat veiligheid en zorg voor kinderen en leerkrachten
essentiële waarden zijn op school. Natuurlijk wilt iedereen ongewenst intiem gedrag voorkomen en daarom wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan preventief beleid.
De Kameleon heeft met betrekking tot ongewenste intimiteiten een gedragsreglement vastgesteld, omdat dit een belangrijk instrument vormt bij de preventie van ongewenste intimiteiten. Gedragsregels geven aan hoe het team met de aan hen toevertrouwde leerlingen omgaat. Leerkrachten en leerlingen zijn aanspreekbaar op het niet naleven van deze regels.
Kinderen en ouders kunnen ongewenst gedrag, maar ook andersoortige klachten, melden bij
de op school aanwezige contactpersoon ongewenste intimiteiten, mevr. Jette Jansen. In
overleg met de contactpersoon kunt u doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon
die door het bestuur is aangesteld.
Ontruimingsplan
Bij de ingang van elk klaslokaal hangt een door de Brandweer Almere goedgekeurd ontruimingsplan. Eenmaal per jaar wordt een ontruiming geoefend.
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Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2019-2020:
€ 25,00.
Hiermee bekostigen we diverse activiteiten die niet door de overheid
vergoed worden.
Te denken valt aan: sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies, enz. U ontvangt hiervoor in november een rekening van de penningmeester van
de Ouderraad.
Voor het schoolreisje vragen wij een aparte bijdrage van € 30,00. De Nacht van 8 voor
groep 8 kost ongeveer € 65,00. Ook hiervoor ontvangt u een rekening.
P
Peuteropvang
Kinderopvang Kiekeboe heeft vanaf augustus 2015 peuterspeelzaal ‘Kleine Prins’ in ons
gebouw gevestigd. Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen hier 4 dagdelen per week terecht. De peuterspeelzaal is 8 dagdelen per week geopend. Voor meer informatie: 036-8415802.
Protocol grensoverschrijdend gedrag
De Kameleon is een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. Wij willen dat de Kameleon een veilige omgeving is, waar leerlingen en leerkrachten zich op hun gemak voelen en
waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Toch kan het soms anders lopen en
ontstaan er situaties die ontaarden in grensoverschrijdend gedrag. Om in dergelijke situaties
planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen werkt de Kameleon met
een protocol grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol bevat afspraken en handreikingen ten
aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, (cyber)pesten, schelden en ander gedrag
dat de grenzen van fatsoen overschrijdt. Het protocol geeft tevens aan welke stappen kunnen worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.

R
Rapportage
Twee keer per jaar (februari en juni) krijgen de kinderen van alle groepen een rapport mee
naar huis. Nadat u het rapport hebt kunnen lezen dient u dit weer op school in te leveren.
Drie keer per jaar worden alle ouders / verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken vinden wij zó belangrijk dat we ze verplicht stellen! Tijdens dit gesprek, dat 15 of 30
minuten duurt, worden de leerresultaten besproken en informatie uitgewisseld. We verwachten van u dat ook de leerlingen het gesprek bijwonen.
Rookverbod
In ons hele gebouw mag niet gerookt worden. De school is in eerste instantie de verblijfplaats van kinderen en wij willen voor hen een gezonde en frisse atmosfeer. Aangezien de
kinderen ook buiten op het schoolplein spelen verzoeken wij u ook buiten op het plein niet te
roken.

S
Schoolarts
De schoolarts en de verpleegkundige zijn telefonisch op werkdagen te bereiken via nummer
088-0029920 van 08.30 tot 12.30 uur
Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Naast de groepsfoto's en de individuele foto's
krijgt u ook de gelegenheid broertjes/zusjesfoto's te laten nemen.
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Schooltijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: 08.30-14.00 uur
Groep 3 t/m 8: op maandag en donderdag tot 15.00 uur in verband
met de Verlengde School Dag in het kader van ons Talentonderwijs.
Tien minuten voordat de school begint gaat de deur open. Alle leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
Schorsing en verwijdering
Als daar aanwijsbare redenen voor zijn kan de school besluiten een leerling voor maximaal 1
week te schorsen. Dit besluit wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld. De Onderwijsinspectie wordt op de hoogte gesteld, wanneer een schorsing voor langer dan 1 dag plaatsvindt. Bij herhaling van het probleem kan de school besluiten tot een definitieve verwijdering
van een leerling. Het schoolbestuur is verplicht een passende nieuwe onderwijsplek voor de
leerling te vinden.
Studiedagen
Tijdens studiedagen houdt het team zich bezig met bij- en nascholing.
Alle leerlingen zijn de desbetreffende dag vrij. Dit kunnen we doen omdat de kinderen meer
schooluren maken dan wettelijk verplicht is.
De studiedagen vindt u op onze website en in onze kalender.

T
Talentonderwijs
De Kameleon doet veel aan de ontwikkeling van talenten van de kinderen. Doormiddel van 2
Verlengde Schooldagen in de week (maandag & donderdag) creëren wij daarnaast meer
lestijd voor taal en rekenonderwijs. De leerlingen vanaf groep 3 krijgen 2 keer per week
een uur langer les. Dit schooljaar zijn deze Verlengde Schooldagen opgedeeld in drie periodes. Op maandag krijgen de kinderen: Judolessen, Technieklessen en Beeldende vorming.
Op de donderdag krijgen de kinderen: Muzieklessen, Danslessen en lessen in Mediawijsheid. Alle vakdisciplines worden gegeven door vakdocenten. De kinderen uit groep 2 doen al
mee met een aantal van deze vakken.
Tussendoortje
Tijdens de schooluren mag er door de kinderen niet worden gesnoept. In de pauze krijgen de
kinderen gelegenheid om even iets te eten of te drinken. Het is de bedoeling dat dit tussendoortje binnen 5 minuten op is. Geeft u daarom niet teveel mee! Toegestaan is brood, fruit,
ontbijtkoek, krentenbol en/of gezond drinken. Geen frisdranken (helemaal geen koolzuurhoudende dranken), geen snoep.

V
Vakanties
De vakanties staan vermeld op onze website en in onze jaarkalender.
Verjaardagen
Als een kind jarig is mag het in de groep uitdelen. Wij vragen u om een gezonde, kleine traktatie te laten uitdelen! Samen met een vriendje of vriendinnetje mag de jarige de klassen
rondgaan om de felicitaties van de andere leerkrachten in ontvangst te nemen. Wij vragen u
geen cadeautjes te laten uitdelen! Wilt u toch een cadeautje geven, dan kunt u dit doen
tijdens een eventueel kinderfeestje.
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Verlof
In de wet is vastgelegd dat de directie van de school u alleen in zeer specifieke gevallen
(bijvoorbeeld huwelijk, trouwerij of begrafenis) toestemming mag geven uw kind van school
te houden. Deze toestemming dient u ruim van tevoren schriftelijk aan te
vragen. U kunt het hiervoor bestemde formulier (verlofaanvraag) afhalen
bij de leerkracht of de directeur.
Verlof voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakantie is meestal
niet mogelijk. De leerplichtwet maakt hierop een uitzondering als de
“specifieke aard van het beroep” van één van de ouders het noodzakelijk
maakt buiten de zomervakantie te gaan.
Hierbij dient men te voldoen aan een aantal voorwaarden:
 Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof
mogelijk is binnen de officiële schoolvakantie.
 De gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen.
 De gevraagde periode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Indien U twijfelt of u een beroep mag doen op deze regeling, neemt u dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk zes weken voor verlof) contact op met de directeur of de leerplichtambtenaar. Dit
voorkomt teleurstellingen.
ATTENTIE: dit betekent dat wij u voor extra vakantiedagen nooit toestemming mogen
verlenen! Dus ook niet voor een lang weekend naar bijvoorbeeld een vakantiehuisje!
Indien een leerling naar onze mening ongeoorloofd verzuimt of dat wij daar een vermoeden
van hebben, dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.
Vragen over onderwijs
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u vragen heeft. Vragen over de
school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs
in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken,
kunt u overleggen bij 5010. Dit is een vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefoon: 0800-5010 toets 4, van 10.00 uur tot 15.00 uur of via www.5010.nl
Vulpennen
In groep 4 beginnen de leerlingen met vulpen te schrijven. In groep 8 wordt met een balpen
geschreven. Het is de bedoeling dat deze zeer degelijke en kostbare pen langer dan een jaar
meegaat. Bij verlies of schade verwachten wij dat u zelf een nieuwe vulpen aanschaft. Dat
kan in de winkel, maar ook op school. We rekenen de prijs van de leverancier, oftewel € 5,00
per stuk.

Z
Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u vriendelijk dit direct aan de school te melden, in
ieder geval vóór aanvang van de lessen. U kunt dit telefonisch doen op nummer 0365332686 en indien nodig een bericht op ons antwoordapparaat inspreken. Ook kunt u dit aan
de leerkracht melden via ´Mijnschoolinfo´. Indien het om een besmettelijke ziekte gaat dan
willen wij daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Wij nemen contact
met u op als uw kind zonder bericht afwezig is. Dit doen we voor de veiligheid van uw kinderen. Soms kan het gebeuren dat u gebeld wordt, terwijl u de ziekmelding al doorgegeven
hebt. Wij proberen dit te voorkomen, maar nemen toch liever het zekere voor het onzekere!
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Ziekte leerkracht
Indien een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof, dan zullen we dat als volgt oplossen:
 Er wordt gekeken of een leerkracht of onderwijsassistente de groep (tijdelijk) over kan
nemen.
 Als er geen leerkracht of onderwijsassistente aanwezig is om de groep of een deel
van de groep over te nemen, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen.
Ze krijgen werk mee om in die klas te maken (noodpakket). Het noodrooster hangt bij
de ingang van het klaslokaal.
 Ambulant personeel zorgt voor de verdeling (Jette, Hans).
 Als kinderen op dinsdag of vrijdag verdeeld worden gymmen ze met hun eigen groep
 Is ook het verdelen niet meer mogelijk (bij ziekte van meerdere leerkrachten tegelijk),
dan wordt in uiterste nood aan de ouders verzocht de kinderen thuis te houden. U
krijgt hier altijd schriftelijk of telefonisch bericht van! Uiteraard is in noodgevallen opvang op school altijd mogelijk; uw zoon of dochter wordt dan in een andere klas geplaatst.
 Indien een leerkracht langdurig afwezig/ziek is wordt vervanging aangevraagd.
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11. ADRESSEN
obs De Kameleon
Lingestraat 34 – 36
1316 CS Almere
tel: 036-5332686
email: directie@kameleon.asg.nl
website: www.kameleon.asg-almere.nl

Almeerse Scholen Groep
Clusterdirecteur A. Derkink
Postbus 60276
1320 AH Almere
tel. 036-5406314

Jeugdgezondheidszorg Flevoland
Boomgaardweg 4
1326 AC Almere
Tel: 088-00029920

Inspectie van het onderwijs
info: winsp.nl
www. onderwijsinspectie.nl
tel: 0800-8051

Leerplichtambtenaar
Postbus 200
1300 AE Almere
tel: 036-5277757

Logopedie op scholen
Boomgaardweg 4
1326 AC Almere
tel: 036-5357300

Kinderopvang “Kiekeboe”
Hoofdvestiging:
J.G. Suurhoffstraat 45
1314 NR Almere
website: www.kiekeboe-almere.nl
tel: 036-8415802
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