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1. Inleiding 
Voor u ligt het schoolplan van KPO SO De Kameleon. Het beschrijft het beleid van de school voor de periode 

2020-2024. Daarnaast vindt u eveneens het jaarplan 2021-2022 en de onderbouwing voor het Nederlands 

Programma Onderwijs (NPO). We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen. De 

publieksversie van dit schoolplan past dan ook op een poster. In deze onderlegger is het volledige schoolplan 

uitgewerkt, inclusief de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden.  

1.1 Gegevens school en bestuur 
School:    De Kameleon 

Brinnummer:   16LO 

Directeur:    Evelien Danneels  

Adres hoofdvestiging:  Gerard ter Borchstraat 51, 4703 NL Roosendaal 

Telefoon:   0165-570950 

E-mailadres:   info@dekameleonkpo.nl 

Website:   www.dekameleonkpo.nl 

Adres:    Gerard ter Borchstraat 51, 4703 NL Roosendaal 

   Zuiderdreef 320, 4616 AJ Bergen op Zoom 

 

Bestuurskantoor:  KPO Roosendaal 

Bestuur:   Dhr. John Verdaasdonk, voorzitter College van Bestuur 

   Dhr. Kees Mens, lid College van Bestuur 

Bezoekadres: Rector Hellemonsplein 1,  4702 RG  Roosendaal 

Postadres:  Postbus 1754, 4700 BT Roosendaal 

Tel:  0165-567761 

 

 

 

 

1.2 Leeswijzer 
In het vervolg van dit schoolplan treft u drie hoofdstukken aan. Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft de kaders 

van waaruit het strategisch beleid van De Kameleon is voortgekomen met de speerpunten in hoofdstuk 3. In 

hoofdstuk 4 vindt u de planposters per afdeling.  

In de bijlagen treft u de evaluatie van schooljaar 2020-2021 aan en de nodige informatie over de wijze waarop 

De Kameleon voldoet aan wettelijke eisen.  

Veel leesplezier. 
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2. Kaders 
In dit hoofdstuk zijn de kaders voor het beleid van De Kameleon beschreven. Ten eerste bestaan deze kaders uit 

de missie en visie. Vervolgens is kort beschreven welk proces is doorlopen om te komen tot het schoolplan voor 

de periode 2020-2024. Tot slot is onze schoolplanposter opgenomen inclusief korte toelichting. 

2.1 Missie en visie 

De Kameleon is een katholieke school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs die onderwijs (-zorg) arrangementen 

biedt voor leerlingen van 4 – 18 jaar met primair een verstandelijke beperking en evt. bijkomende problematiek. 

De schoolomgeving is veilig en geborgen, gekenmerkt door onderling vertrouwen, duidelijkheid en 

voorspelbaarheid. In betekenisvol onderwijs worden leerlingen op planmatige en doelgerichte wijze begeleid bij 

het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. De doelstellingen zijn ambitieus en gericht 

op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de leerling, opdat hij/zij later op een passende plaats in de 

maatschappij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op de arbeidsmarkt of in dagbesteding, vrije tijd en 

wonen. De leerling wordt zodanig betrokken bij het eigen leerproces dat hij/zij zelf in enige mate regie leert 

nemen en zelfverantwoordelijkheid ontwikkelt. In een driehoeksoverleg tussen leerling, ouders en de leerkracht, 

wordt voortdurend onderling afgestemd over doelen en aanpak, leerroute en uitstroombestemming. 

Sinds augustus 2019 werkt De Kameleon volgens de principes van Stichting Leerkracht. Hiermee streven we in 

de KameleonKRACHT teams na dat er terug gegaan wordt naar het primaire proces, dat verantwoordelijkheden 

zo laag mogelijk in de organisatie liggen en dat we samen elke dag een beetje beter worden ten voordele van 

onze leerlingen.  

 
Het hele team van De Kameleon werkt volgens de methodiek van Stichting leerKRACHT. 
Deze methodiek heeft als kernvoorwaarden:    

• Meer leerplezier voor de leerlingen;   

• Meer werkplezier voor de medewerkers van de Kameleon;   

• Om zo nóg beter onderwijs te creëren.     
De Kameleon is een school met een verbetercultuur, waar we samen werken aan 
nog beter onderwijs. Een cultuur waarin we als medewerker van elkaar leren en 
samen met onze leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbeteren.  Zo 
werken wij aan een duurzame verandering van ons onderwijs zodat de opbrengst 
voor de leerling zo hoog mogelijk is. Een plek waar een cultuur van vertrouwen 

in de medewerkers is met als motto: ‘Elke dag samen een beetje 
beter’  
 
Om dit te bereiken maken we gebruik van de instrumenten van Stichting 
leerKRACHT 
 

Het team van De Kameleon telt 4 KameleonKRACHT teams; SO onderbouw, SO 

bovenbouw, VSO Roosendaal, VSO Bergen op Zoom: deze groep splitst op inhoud in 3 groepen: VSO, 

Vlinderboom en OZG. Elk team wordt geleid door 2 schoolcoaches die de trainingen van Stichting Leerkracht 

gevolgd hebben en begeleid worden door een expertcoach van Stichting Leerkracht. De bedoeling is dat de 

schoolcoaches op termijn overbodig worden omdat iedereen de ritmiek van KameleonKRACHT kent en daarnaar 

handelt.  
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Elk team, ook de schoolcoachteam heeft zijn specifieke ambitie geformuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over  
Stichting Leerkracht:  
https://stichting-leerkracht.nl/?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmrypp0UYMq8wW8hPfn-
F0YOY7F2DBx9KqyvVhDCLjvlw_GIFbbk6vPOcaAh67EALw_wcB 

2.2 Organisatie 
De SO-afdeling voor leerlingen van 4 - 12/13 jaar is gevestigd in Roosendaal. Deze afdeling telt 13 groepen, 
waarvan 2 groepen OZG. 
De VSO-afdeling voor leerlingen van 12/13 - 18 jaar is gevestigd in Roosendaal en Bergen op Zoom. Het VSO telt 
samen 8 groepen, 3 in Bergen op Zoom, 5 in Roosendaal. 
De twee VSO onderwijszorggroepen (OZG) en De Vlinderboom (project Samenwerkingsverband Brabantse Wal 
PO) zijn gevestigd in Bergen op Zoom.  

De Kameleon maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en is daarbinnen 

actief in ondersteuning van het regulier onderwijs door o.a.: 

• begeleiding van leerkrachten, leerlingen, binnen toegekende arrangementen; 

• scholing en trainingen op het gebied van kinderen met een verstandelijke beperking, Down- en andere 

syndromen, autisme spectrum problematiek en evt. andere gedragsproblemen. 

Totstandkoming van ons schoolplan afgeleid van het KPO Strategisch Beleidsplan 

 

 

 

 

 

 

 

https://stichting-leerkracht.nl/?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmrypp0UYMq8wW8hPfn-F0YOY7F2DBx9KqyvVhDCLjvlw_GIFbbk6vPOcaAh67EALw_wcB
https://stichting-leerkracht.nl/?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmrypp0UYMq8wW8hPfn-F0YOY7F2DBx9KqyvVhDCLjvlw_GIFbbk6vPOcaAh67EALw_wcB
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3. Evaluatie Schoolplan 2020-2021 

 

3.1. Goed onderwijs 
Een deel van de medewerkers op de werkvloer kan nog niet gezien worden als taakvolwassen 
professional. Zij hebben nog veel nabijheid nodig om goed onderwijs te kunnen bieden aan deze 
(complexere) doelgroep.  
De ambitie is dat alle medewerkers binnen KPO De Kameleon in 2024 voldoen aan de criteria voor 
taakvolwassenheid.  
 
 Speerpunt 1: Stichting LeerKRACHT- Kameleon KRACHT 

Vergroten van eigenaarschap, verhogen van werkplezier, minder 
top-down organisatie, meer regie op de werkvloer…  
=> elk team heeft vanuit de schooldoelen, eigen afdelingsspecifieke doelen beschreven in een 
planposter.  
=> elk team past de ritmiek van Kameleon KRACHT toe en werkt wekelijks aan inhoudelijke en 
organisatorische doelen via werk- en bordsessies. 
Evaluatie:  

Waarneming inspectiebezoek april 2021: op alle lagen is ontwikkeling terug te zien. Er wordt 
meer bottum up gewerkt. Medewerkers ervaren meer regie op het primaire proces.  

 

Elke team heeft zijn eigen doelen. Ondanks lockdown en onrust toch 75% van de doelen 
bereikt. (zie planposters per team) 

 

De ritmiek wordt volgens de jaarplanning toegepast.  
Er wordt nog een sterke afhankelijkheid van de schoolcoaches waargenomen. 

 

 Bereikt en afgerond 

 In ontwikkeling, nog niet afgerond 

 Prille ontwikkeling 

 Doel niet gehaald 
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Speerpunt 2: Veiligheid en pedagogisch klimaat 

Veiligheid 
- Implementeren incidentenformulier volgens Saprea. (signaleren, analyseren, plannen, reageren, 

evalueren en afwikkelen) (zie document: Preventief handelen en de-escalerend werken bij 

grensoverschrijdend gedrag) 
- Alle medewerkers werken volgens het de-escalerend handelen van Trifier. 
Pedagogisch klimaat:  
Elke groep / team investeert in een goed pedagogisch klimaat waar elke leerling zich veilig en 
betrokken voelt. 
Verkenning van een andere methodiek om de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. 
 
Evaluatie:  

Omwille van covid 19, niet gelukt om alle medewerkers te trainen. 27% dient nog geschoold 
te worden.  

 

Oriëntatie op een andere methodiek om de sociale competenties in beeld te brengen, in 
plaats van de SCOL. SCOL wordt vervangen door het instrument ZIEN. 

 

Breed onderzoek naar een alternatieve manier om de sociale competenties in beeld te 
brengen (eigen SEO-lijn, Zien). 

 

Het curriculum voor het domein Persoonsvorming is voor VSO bovenbouw gevuld.   

Speerpunt 3: Didactisch handelen 

Onderwijsaanbod 
Herijken van het vak burgerschap.  
Aanbod NT2 evalueren en bijstellen. 
SO 
- Kim versie methode Veilig Leren Lezen wordt geïmplementeerd en einde schooljaar wordt 

vastgesteld hoe de kernen over de verschillende leerjaren worden herverdeeld. 
- Materialen voor leerlingen die functioneren boven de leerstandaard worden uitgebreid en 

opgenomen in de Bronnen in ParnasSys. 
VSO 
- Curriculumaanbod VSO evalueren en actualiseren met name het domein burgerschap. 
- Aanbod relaties en seksualiteit wordt herzien en opnieuw beschreven. 
- Scholing onderwijsassistenten tot praktijkbegeleiders.  
Evaluatie:  

Succesvolle implementatie KIM,   

Curriculum VSO is volledig vastgesteld.   

8 onderwijsassistenten geschoold in de methodiek: invra  

Ritmiek St Leerkracht: gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback is omwille van corona 
weinig tot niet gelukt. (digitaal vergaderen, groepscohort, groot verzuim,…) 

 

NT2: deelname training NT2: 3 leerkrachten/logopedisten, 6 onderwijsassistenten  

Aanbod relaties en seksualiteit wordt herzien en is beschreven in het curriculum door de 
werkgroep met ondersteuning van de GGD (de gezonde school) en Rutgers. Hiervoor is een 
subsidie aangevraagd en gekregen waarvan materialen en middelen worden aangeschaft en 
een training op maat wordt opgesteld en gegeven aan het hele team. 

 

Extra proeflessen Burgerschap uit de methode Op Karakter om een doorgaande lijn in 
thema's te creëren vanaf mei 2021. Zoektocht naar een methode voor het vak burgerschap 
is nog niet voltooid.  

 

Leerlingen in Leerstandaard 5 met streefdoelen die toewerken naar referentieniveau 1F en 
2F krijgen een aanbod op maat en er wordt kritisch gekeken of De Kameleon de best 
passende vorm van onderwijs is 
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Didactisch handelen: 
SO 
N.a.v. een interne audit heeft het team afspraken gemaakt over:  

• Het realiseren van een concrete actieve lesinstructie voor die lessen die in circuitvorm worden 
doorlopen, waarin de leerling de tijdopbouw van de rondes en de verwachtingen per 
onderdeel kennen, met een evaluatie achteraf op proces en product. 

• Het bevorderen van de autonomie van de leerling; zelf de werkvolgorde kiezen, zelf materialen 
pakken, kiezen uit twee opties, e.d.  

• Het onderzoeken of er samenwerkingsmogelijkheden tussen kinderen zijn, anders dan het 
samen spelen. 

VSO: 
- Scholing ontwikkeling en leerstrategieën bij leerlingen met Syndroom van Down. 
- Onderwijstijd: Groepsbegeleiders stellen het stage rooster in onderlinge afstemming op. 
Evaluatie:  

EDI fasen zijn onder leiding van de werkgroep geïmplementeerd in de school. Vb. lesdoel 

benoemen, koppeling met voorgaande leerstof = aanhaken, verschil tussen begeleide inoefening en zelfstandige 
verwerking, evaluatie op proces en op product, samenwerkingsvormen tussen leerlingen onderling, autonomie 

van leerlingen bevorderen.  

 

Teamscholing (okt 2020) over de wijze waarop de methode Leespraat groepsgewijs kan 
worden ingezet (leerroute 2). Niet doorgegaan omwille van corona.  

 

Groepsbegeleiders stellen VSO overstijgend de gezamenlijk stage- en praktijkroosters op om 
de beschikbare medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten. 

 

Speerpunt 4: Zicht op ontwikkeling en begeleiding: 

Uitstroomcriteria worden beschreven vanuit 1) SO naar VSO, 2) tussentijds naar ander onderwijs. 
Oriëntatie op een andere methodiek om de sociale competenties in beeld te brengen. 
SO: 
Onderzoeken of KIJK een passend middel is om de ontwikkeling van jonge leerlingen goed in beeld te 
brengen. (i.p.v. de huidige ZML toetsen taal en rekenen en de SCOL observatielijst.) 
VSO: 
• Leervorderingen die niet genormeerd getoetst worden, worden systematischer in beeld gebracht 
door het toevoegen van de beoordelingsaspecten. (kunnen, toepassen en begeleidingsbehoefte 
daarbij) 
• Resultaten van leerling-gesprekken worden meegenomen in de evaluaties van stages. In de 
conclusie van het OPP wordt na de onderbouw nadrukkelijker aangegeven welke begeleidings-
behoeften er zijn om te kunnen uitstromen naar arbeid. Dit impliceert al bepaalde keuzes voor de 
middenbouw  
• Leerlingen stellen n.a.v. de leergesprekjes zelf leerdoelen op in overleg met hun begeleider, 
eventueel wordt de werkvorm van Leerlingarena hiervoor toegepast. 
Evaluatie:  

Procedure (tussentijdse) uitstroom wordt beschreven door de deelwerkgroep CvB volgens de 
jaarplanning 

 

Differentiatie TLV categorie 1-2-3 classificeren volgens het Capaciteitenprofiel zoals 
beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel De Kameleon. Ondersteuning realiseren op 
basis van specifieke ondersteuningsbehoeften en bekostigingscategorie 

 

Leerlingarena: geen structureel orgaan. Verschil lln arena en llnraad.  

Onderzoek KIJK afgerond  
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Speerpunt 5: Resultaten en sociaal maatschappelijke competenties 

Resultaten 
VSO 
- Toetsing eigen beleid of het definitief bepalen van de uitstroombestemming mogelijk is aan het 

einde van de middenbouw.  
Sociaal maatschappelijke competenties 
Onderzoek naar een alternatieve manier om de sociale competenties in beeld te brengen (eigen seo 
lijn, Zien) 
Evaluatie:  

Leerkrachten geven een beschrijvende analyse van de evaluatie bij vakken waarvoor geen 
objectieve meet instrumenten beschikbaar zijn. 

 

Toetsen of het onderwijsaanbod voor leerlingen die boven de schoolstandaard functioneren 
aangeboden wordt en nagaan waar knelpunten zijn (organisatorisch of inhoudelijk). 

 

Speerpunt 6: Praktijkvorming en stage VSO 

- Aanbod interne bedrijfsactiviteiten wordt uitgebreid in het domein logistiek: inrichting en runnen 
eigen leerling kantine. 

- Acquisitie in het verwerven van stage plaatsen en meer bedrijfsactiviteiten binnen de school. 
- Naast de evaluatie door de begeleiders (volgens criteria UWV, volgens criteria Invra) krijgt de 

leerling een grotere rol bij het evalueren van de eigen ontwikkeling.  
Evaluatie:  

Aanbod interne bedrijfsactiviteiten beperkt gerealiseerd omwille van covid 19. M.n. kantine 
is om veiligheidsredenen niet opgestart.  

 

Covid 19 heeft een forse invloed op de ontwikkelingen rondom praktijkvorming en stage.   

Training personeel IVRA  

Procedure uitstroom beschreven  

Beleid INVRA beschreven  

Presentaties vanuit verschillende werkomgevingen en prokkel stages zijn in 2020 door 
corona niet kunnen doorgaan 

 

Speerpunt 7: Kwaliteitscultuur 

- Schoolcoaches gaan het tweede opleidingsjaar in en geven hun opgedane kennis meteen door aan 
het gehele team tijdens toepassingen in bordsessies – werksessies en trainingen. 

- De school gaat inventariseren wie verantwoordelijk is voor welke kwaliteitsgebieden en dit 
bundelen in een vorm van cyclische kwaliteitszorg dat jaarlijks bijgewerkt wordt. Organogram is 
voor iedereen helder en toepasbaar. 

Evaluatie:  

Beoordeling inspectie: Kwaliteitscultuur = goed!  

3.2. HRM 
Evaluatie:  

Uitvoering gesprekkencyclus. Verdeling personeel over 3 MT-leden. 
Moeilijk om alle teamleden evenveel aandacht te geven. Corona vraagt veel tijd van alle MT 
leden.  

 

3.3. Onderwijsontwikkeling: brede vorming en ICT.  
De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het vervangen van apparaten. ICT is geen apart vak maar 

wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Zie bijlage 8. 

In het VSO wordt gewerkt aan het curriculum vrije tijd waarin Brede vorming Cultuur een belangrijke 

plaats heeft.  
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Leerlingen bezoeken wekelijks de schoolbibliotheek. Deze wordt jaarlijks aangevuld met actuele 

boeken, alsook met middelen om de digitale geletterdheid te vergroten. Vb. kennis maken met 

programmeren middels Bee Bot. 

Evaluatie:  

Bibliotheek in Bergen op Zoom wordt gemist.   

Implementatie Bee Bot: stand van zaken?  

Aanschaf ICT apparaten 2020-2021 zoals opgenomen in begroting  

ICT vaardigheden teamleden verschillen sterk.  

3.4. Organisatieontwikkeling en samenwerking 
In schooljaar 2020- 2021 dient de managementstructuur herbekeken en georganiseerd te worden. Er 

wordt in kaart gebracht hoe de school duurzaam verder kan ontwikkelen en wat daarbij nodig is wat 

betreft directie en ondersteuning. 

Evaluatie:  

Inrichting managementstructuur  

 

3.5. Ouders als partner 
VSO: Wanneer duidelijk is dat een leerling is aangewezen op arbeidsmatige dagbesteding wordt aan 
ouders gevraagd om ruimschoots voor het verlaten van de school een CIZ indicatie aan te vragen ten 
behoeve van stage. 
Evaluatie:  

Beleid geschreven tav gebruik Parro door schoolbrede werkgroep  

Tijdig aanvraag CIZ indicatie VSO uitstroomleerlingen. Omwille van Corona vertraging in het 
proces.  
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4. Evaluatie Planposters per afdeling 

Planposter SO 
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Planposter VSO 

 

Planposter VSO Orange 
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Planposter Stagebureau 

 

Planposter Managementteam 
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Planposter Commissie voor de Begeleiding 

 

Planposter Vlinderboom 
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5. Speerpunten 2020-2024 – jaarplan 2021-2022 
Om onze ambitie: ELKE DAG EEN BEETJE BETER vorm te geven hebben we speerpunten geformuleerd gebaseerd 

op de KPO speerpunten, op de evaluatie schooljaar 2020-2021 en het inspectiekader. Onderstaande speerpunten 

worden uitgewerkt voor schooljaar 2021-2022. 

 

Per afdeling wordt opnieuw gewerkt met een planposter. Deze worden vastgesteld tijdens de 

studiedag van 16 juni 2021 en is gebaseerd op boven- en onderstaande punten. 

5.1. Goed onderwijs 

5.1.1. Onderwijsleerproces:  
1. Aanbod 

- Werkgroep Mondelinge taal (NT2) ontwikkelt een aanbod voor de hele school. Training hele 

team Woorden in de weer + implementatie Logo 3000. Gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en 

feedback hoort bij deze ontwikkeling. 

- Teamscholing over de wijze waarop de methode Leespraat groepsgewijs kan worden ingezet 

(leerroute 2). Gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback hoort bij deze ontwikkeling. 

- Het stagebureau wil zich in een eerder stadium (middenbouw) actiever gaan opstellen in het 

voorlichten en presenteren van werkplekken in de omgeving.  

- De organisatie wordt zodanig ingericht dat leerlingen die boven of onder de leerstandaard van de 

groep functioneren groepsoverstijgend een gepast aanbod krijgen.    

- Rekenonderwijs: implementatie vertaalcirkel: Scholingsbijeenkomst team, leerlingen niv. 7+. 

Gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback hoort bij deze ontwikkeling. 

                  s       1

 e verzorgen goed onderwijs op basis van rela e, 

competen e en autonomie.  n de 

schoolondersteuningspro elen is terug te vinden hoe wij het 

onderwijs vorm geven.

De schoolomgevingis veilig en geborgen, gekenmerkt door
onderlingvertrouwen, duidelijkheiden voorspelbaarheid.

 n betekenisvol onderwijs worden leerlingen op planma ge
en doelgerichte wijze begeleid bij het ontdekken en
ontwikkelen van hunmogelijkheden en talenten.

    wi       s       i        s   i    i   0 0  0    

    s      w               wijs       ij       s                 0 1  0    

 itdagend

Opbrengstgericht

De doelstellingen zijn ambi eus en gericht op een zo groot mogelijke
zelfredzaamheid van de leerling, opdat hij later op een passende plaats in
de maatschappij zo zelfstandig mogelijk kan func oneren op de
arbeidsmarkt of in dagbesteding, vrije  jd en wonen. De leerling wordt
zodanig betrokken bij het eigen leerproces dat hij zelf in enige mate regie
leert nemen en zelfverantwoordelijkheid ontwikkelt.  n een
driehoeksoverleg tussen leerling, ouders en de leerkracht, wordt
voortdurend onderling afgestemd over doelen en aanpak, leerroute en
uitstroombestemming .

 eborgen
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 angaan van rela e in 
interac e, bieden van 
veiligheid in een goed 
pedagogisch klimaat, 
waarbij groei voorop 
staat.

 oor elke leerling wordt 
gezocht naar de manier 
van instruc e passend bij 
zijn onderwijsbehoe en. 
 innen de school is 
hiervoor de nodige 
e per se aanwezig.
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- Om een gezonde school te worden, dien je vignetten te behalen. We zijn al goed op weg, hebben 
2 vignetten voor RSD en zijn nu een Gezonde School. In de komende jaren gaan we aan de slag 
met de andere vignetten. We kunnen hiervoor ondersteuning vragen bij de GGD. 

 Roosendaal Bergen op Zoom 

Voeding   

Bewegen en sport Behaald '20 In aanvraag 

Roken en alcohol 21/22 21/22 

Welbevinden Behaald '20 Bijna behaald 

Relaties en seksualiteit 21/22 21/22 

Fysieke veiligheid   

Milieu en natuur   

Mediawijsheid Orientatie 21/22 Orientatie 21/22 

 

2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

- Scholing gebruik LVS ParnasSys wordt herhaald.  

- Leerroute 1 leerlingen worden gepland en gevolgd m.b.v. excel om opbrengsten te meten. 

- Resultaten van kindgesprekken worden meegenomen in de evaluaties van stages (VSO).  

- Alle leerlingen beschikken over een leerling-portfolio en dit speelt een actieve rol in het 

leerproces.(VS0)  

3. Didactisch handelen 

- Implementatie van EDI gaat samen met het opnieuw kijken naar de organisatie van de les. Het is 

een uitdaging om een match te vinden tussen alle onderdelen van EDI en de huidige organisatie in 

circuitlessen. Gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback hoort bij deze ontwikkeling. 

- De onderdelen Gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback uit KameleonKRACHT staan 

structureel gepland op de planposters. 

- Scholing Leespraat op groepsniveau. 

 
4. Onderwijstijd 

- Groepsbegeleiders stellen VSO overstijgend de gezamenlijk stage- en praktijkroosters op om de 

beschikbare medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten. 

- Er worden meer bewegingsmomenten gecreëerd voor de leerlingen met uitstroom activiteiten 

gerichte en belevingsgerichte dagbesteding.  

- Leraarondersteuners en onderwijsassistenten volgen vakspecifieke opleidingen om de 

praktijklessen mede te verzorgen. 

- In de organisatie is onderzocht hoe VSO medewerkers efficiënter kunnen worden ingezet voor de 

praktijkvakken.   

 

5. Samenwerking 

- Vervolg onderzoek zorgarrangeurs 

- Externe contacten vergroten. Hoe kunnen we meer samenwerken met vb. De Sponder, Mytyl, 

Kasteel. Waar is een win-win te vinden? 

 

6. Praktijkvorming en stage VSO  

- Acquisitie in het verwerven van stageplaatsen en meer bedrijfsactiviteiten binnen de school.  
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- Presentaties vanuit verschillende werkomgevingen en prokkel stages hebben een structurele 

plaats in de organisatie. 

 

7. Toetsing en afsluiting 

5.1.2. Schoolklimaat 
Veiligheid. 

- Met regelmaat wordt informatie gedeeld over de meldcode en wordt dit onder de aandacht 

gebracht. 

Pedagogisch klimaat 

- Implementatie ZIEN. 
- De methode STIP (SEO) wordt gemoderniseerd met actuele lesinhoud, zonder af te wijken van de 

didactiek. 

- De training Rots & Water wordt toegevoegd aan het aanbod voor SEO in het VSO. 

- Laatste groep medewerkers trainen in preventief handelen en de-escalerend werken. Borging 

van de werkwijze voor de andere medewerkers.  

- De leerlingen vanaf VSO actiever betrekken bij hun eigen ontwikkeling middels deelname aan OPP-

bespreking (uitgezonderd onderwijszorg-groepen) en kindgesprek.  

- In het VSO wordt de leerlingarena ingezet om gezamenlijke afspraken te maken omtrent het 

pedagogisch (klassen)klimaat. 

- Scholing relaties en seksualiteit: alle medewerkers. 

5.1.3. Onderwijsresultaten: 

1. Resultaten  

- Toetsen of het onderwijsaanbod voor leerlingen die boven de schoolstandaard functioneren 

aangeboden wordt en nagaan waar knelpunten zijn (organisatorisch of inhoudelijk). 

- Onderzoeken hoe de opbrengsten zijn tov andere ZML-scholen. 

2. Sociaal maatschappelijke competenties 

- Opbrengsten worden gedeeld en besproken (geanalyseerd) met het team/sub teams en van 

daaruit geven ze elkaar tips en feedback om het met elkaar te verbeteren. Als aangepaste vorm 

van het eerste groepsgesprek.  

- Medewerkers volgen herscholing ter bevordering van zorgvuldig omgaan met LVS ParnasSys.  

- Aanbod Rots en Water 

3. Vervolgonderwijs 

- Analyse gegevens bestendiging + conclusies trekken voor het actuele onderwijs. 

- Leerlingen in de bovenbouw van het VSO worden beter voorbereid op de perioden na het verlaten 

van de school (denk aan onderwerpen m.b.t. wonen, vrije tijdsbesteding, vriendschap en relaties, 

jobcoach en afspraken rondom werk, hulp vanuit MEE). Hiervoor wordt een passend aanbod 

gerealiseerd. 

- Onderzoek bij stakeholders en oud-leerlingen naar hun ervaringen met uitgestroomde VSO 

leerlingen. (Wat valt op? Waar ben je tevreden over? Wat kan beter?). 
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5.1.4. Kwaliteitszorg en ambitie:  

1. Kwaliteitszorg 

2. Kwaliteitscultuur 

- KameleonKRACHT: ritmiek wordt volgens jaarplanning toegepast. De afhankelijkheid naar 

schoolcoaches wordt minder.  

- Extra training schoolcoaches.  

3. Verantwoordeling en dialoog 

5.2. HRM 
- Vergroten van eigenaarschap, verhogen van werkplezier, minder top-down organisatie, meer regie 

op de werkvloer… hiervoor werken met Stichting LeerKR  H  = KameleonKR  H  
- De taakvolwassen professionaliteit is groeiende. De overleggen in bord- en werksessies 

ondersteunen bij deze groei. De ambitie is dat alle medewerkers binnen KPO De Kameleon in 2024 
voldoen aan de criteria voor taakvolwassenheid.  

- De ritmiek in instrumenten van KameleonKRACHT worden effectief ingezet door alle gangteams. 
De nadruk ligt vooral op het voeren van lesbezoeken bij elkaar middels de ‘strippenkaart’ en het 
geven van feedback daarna. 

- Uitvoering gesprekkencyclus.  

5.3. Onderwijsontwikkeling: brede vorming en ICT.  
- De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het vervangen van apparaten. ICT is geen apart vak 

maar wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Zie bijlage. 
- In het VSO wordt gewerkt aan het curriculum vrije tijd waarin Brede vorming Cultuur een 

belangrijke plaats heeft.  
- Leerlingen bezoeken wekelijks de schoolbibliotheek. Deze wordt jaarlijks aangevuld met actuele 

boeken, alsook met middelen om de digitale geletterdheid te vergroten. Vb. kennis maken met 
programmeren middels Bee Bot. 

- In Bergen op Zoom wordt de samenwerking aangegaan met De Bieb op School. Dit vraagt om een 
heuse investering zowel in mensen als in materiaal.  

5.4. Organisatieontwikkeling en samenwerking 
In schooljaar 2021-2022 wordt gestart met de nieuwe managementstructuur. In elke MR vergadering 
wordt een terugkoppeling gegeven op enkele ijkpunten. Voorbeeld: 
- gesprekkencyclus 
- samenwerking 
- externe samenwerking 
- verzuim 
- planposter MT 
-…  

5.5. Ouders als partner 
- In 2020-2021 sterk geïnvesteerd in het gebruik van Parro. Erop toezien dat iedereen Parro optimaal 

gebruikt in zijn communicatie met ouders.  

- Moeilijke gesprekken met ouders / verzorgers worden ook aangegaan door de leerkracht. Training 

gesprekken voeren, feedback geven,… 

- Tijdig aanvragen CIZ indicatie VSO uitstroomleerlingen vraagt aandacht.  

5.6. Wettelijke eisen 
1. Het onderwijsaanbod in Nederlandse taal en rekenen en wiskunde is beschreven in de 

Handboeken Inrichting Onderwijs SO en VSO en opgeslagen in het internet schooldossier. 
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2. Het systeem van zorg en begeleiding is beschreven in het Handboek Leerlingenzorg De 
Kameleon.  

3. Jaarlijks wordt het scholingsplan ingevuld gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijskundig beleid van de school. 

4. De wijze waarop de school bewaakt dat de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd is 
beschreven in Kwaliteitszorgbeleid De Kameleon en opgeslagen in het internet schooldossier. 

5. De activiteiten die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld voor het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs op de school (art. 12, lid 4b).  
-> Zie onze speerpunten (hoofdstuk 3) 

6.6. Nederlands Programma Onderwijs 
Het NPO, gelanceerd op 17 februari 2021, is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het 
ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. De 
komende jaren investeert het kabinet ruim 8,5 miljard euro in het programma, dat samen met scholen 
en gemeenten wordt uitgevoerd. 
 oor De Kameleon betekent dit dat er € 85.500 beschikbaar is voor schooljaar  0 1-2022. De school 
heeft ervoor gekozen om dit schoolplan en marap als basis te gebruiken voor de schoolscan.  
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6. Scholing & Nederlands Programma Onderwijs (NPO) €402.880 
Cognitief functioneren Sociaal emotioneel functioneren Executief functioneren 

Mondelinge taal:  
1) training met woorden in de weer 
2) aanschaf logo 3000 
3) gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en 
feedback (1 fte oa inzetten) 
4) inzet leesconsulent 
5) bieb op school (Rdaal) 
6) bieb op school (BoZ) 

 
€ 24.000 
€ 15.000 
€ 37.500 
 
€ ?? 
€ ?? 
€   .800 

Zien:  
1) implementatie: gezamenlijk 
lesontwerp, lesbezoek, feedback 
2) aanschaf programma 
3) training ZIEN 
 

 
€ 0 
 
€ ?? 
€ ?? 

Scholing EF:  
Aandacht voor planning en 
organisatie, taakinitiatie, 
emotieregulatie, concentratie 

 Adhv INVRA, 
persoonsvorming 

 
 
 
 
 
 
 

Rekenonderwijs:  
1) vertaalcirkel: training team 
2) gezamenlijk lesontwerp, 

lesbezoek en feedback 
(vervanging inzetten) 

 
€ 0 
€ 0 

Preventief handelen en de-
escalerend werken 
1) training 27% medewerkers 
2) borging en training 1e en 2e jaars 
medewerkers 
3) opleiding train de trainer + coaches 

 
 
€ ?? 
€ ?? 
 
€ ?? 

Scholing EDI  
€ 0 

Leespraat 
Training Huppeteam 

 
€ ?? 

Rots en water:  
1) inhuur instantie die Rots en 
Watertraining kan verzorgen 

 
€ 3.000 

Aanschaf Spellen op het gebied: 
planning en organisatie, taakinitiatie, 
emotieregulatie, concentratie 

 
€ 7.500 

  Relaties en Seksualiteit  
€ ?? 

Uitbreiding inzet praktijkdocenten 
VSO 

€ 52.375 

  Meldcode  
€ 0 

Extra ondersteuning dmv inzet 
onderwijsassistenten in SO 

 2 oa 

€ 75.000 

Geel: NPO-budget 
Groen: scholingsbudget 
Blauw: KPO 
Paars: schoolbegroting 

 Omgaan met weerstand: voeren van 
moeilijke gesprekken 

 
€ 0 

Uitbreiding Cultuuraanbod:  
SO: muziek in de klas (1d/w) 
VSO: workshops tijdens atelier 
(cultuurcompaan) 
Aanschaf 1-2-3 Zing 

 
€ 7.500 
€ 2.000 
 
€ 6 5 
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Bijlage 1 Leerstofaanbod  
We verwijzen hiervoor naar Handboeken Inrichting Onderwijs SO en VSO die opgeslagen zijn in het internet 

schooldossier. 

-Handboek Inrichting Onderwijs SO en VSO; leerroute 1a en 1b; 2016-2017 

-Handboek Inrichting Onderwijs SO; leerroute 2 en 3; 2016-2017 

-Handboek Inrichting Onderwijs VSO; leerroute 2 en 3; 2016-2017 

Bijlage 2 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
We verwijzen hiervoor naar de School(ondersteunings)profielen voor SO en VSO die bekend zijn bij de 

samenwerkingsverbanden PO en VO en opgeslagen in het internet schooldossier. 

Bijlage 3 Kwaliteitszorg 
We verwijzen hiervoor naar het Kwaliteitszorgbeleid De Kameleon dat in het internet schooldossier is 

opgeslagen. 

Bijlage 4 KPO Kaderbrief 
We verwijzen hiervoor naar betreffende document dat in het internet schooldossier is opgeslagen. 
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Bijlage 5 Scholingsplan Kostenplaatje 
De-escalerend werken:  

- starttraining door eigen medewerkers 
- borging door eigen medewerkers 
- opleiding extra train de trainers 
- netwerkbijeenkomsten voor specialisten 

 
 
 
€  .500 
€  .500 

KameleonKRACHT: 3e jaar, 5 bijeenkomsten expertcoach, alle fora, metingen, 

bedrijfsbezoek 

€ 4.200 

Mondelinge Taal:  

- Met woorden in de Weer + implementatie Logo 3000 
- Woordenschatcoördinator (2x) 
- Leespraat  

 
 
€ 20.000 
€  . 00 
€ ?? 

Individuele trainingen / scholingen 
- Arbeidstoeleiding (2x) 
- Zedemo opleiding (1-2x) 
- Training vakdocent (1x) 
- Train de trainer gezonde school (1x) 
- Opleiding tot leraarondersteuner (3x) 
- EHBO (2x) 
- LVS Parnassys training (1x) 
- Training sensorische informatieverstrekking (   €895  
- Basisbekwaam Avans (2x) Bovenschoolse bekostiging 

€ 15.000 

Advisering MT / IB / ortho € 3.500 

Totaal: € 49.100 
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Bijlage 6 Teambijeenkomsten 
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Bijlage 7 Hardware overzicht De Kameleon 
 

 Aantal per groep   

Thouchscreen 

Laptops 

1 

2 

alle groepen 

Chromebooks 6-8 alle reguliere vso groepen en SO groepen bovengang 

Ipads 4-5 

1 

SO groepen benedengang en OZG groepen BoZ 

Groepen die met chromebook werken 

 


