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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Intern begeleider  

• Leerkracht  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Hoogbegaafdheidsklas 

• Voorschool 

• Samen naar School klas 

• Groeiklas; leren door doen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Schakelklas / taal- of NT2-klas 

• Zomerschool 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Schakelklas 

• Samen goud klas (SNS) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Medisch en motorisch specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• Orthopedagoog / psycholoog / gedragswetenschapper 

• Reken-/wiskundespecialist / dyscalculiespecialist 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Taal-/leesspecialist / dyslexiespecialist 

• Muziek 

• Kindercoach 

• Natuur en techniek 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur SPOW 

• Schoolcontactpersoon jeugdhulp 

• Specialist medisch en motorisch 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Specialist prikkelverwerking 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aanbod spraak/taal 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod NT2 

• Digitale leerschool 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
  
De Kameleon is een Protestants Christelijke basisschool met 
kansen voor alle leerlingen. 
 

• Een school die de kinderen leert te leven vanuit een 
besef van geborgenheid en saamhorigheid. 

• Een school die oog heeft voor het unieke van ieder 
kind.  

• Ons onderwijs volgt de ontwikkeling van het kind.  

• Ons onderwijs is zo ingericht dat het een uitdaging is 
voor elk kind, waarin het wordt aangesproken op 
zijn/haar zelfstandigheid.  

• Onze school is een veilige plek, waar een kind 
zichzelf kan zijn.  

• Ons onderwijs komt tegemoet aan de 
basisbehoeften van kinderen: relatie, autonomie en 
competentie.  

• Ons onderwijs gaat uit van het principe van 
duurzaamheid (‘zorg goed voor jezelf, de ander en 
de omgeving’)  

• Ons onderwijs gaat uit van kwaliteiten van kinderen 
waarbij we de talenten van kinderen willen 
herkennen en erkennen en verder willen stimuleren  

• Ons onderwijs gaat uit van samenwerking met 
ouders in het belang van hun kind, onze leerling. We 
gaan uit van educatief partnerschap. 

 
Kortom: "Ieder kind een topprestatie" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De school heeft een breed zorgprofiel. Er zijn veel 
mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillende 
onderwijsbehoeften van de kinderen. Te denken valt aan de 
groeiklas hoogbegaafdheid, mapwerk voor kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben, groeiklas leren door doen, Sporties 
(voor kinderen die excelleren in sport), extra ondersteuning 
(gegeven door leerkrachten, leerkrachtondersteuners, 
onderwijsassistenten), sociale vaardigheidstraining, 
weerbaarheidstraining, kindercoaching en kanjertraining (de 
leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd). Van buiten de 
school wordt ondersteuning geboden door o.m. 
dyslexiespecialist (onderwijs advies), de logopediste (die twee 
keer per jaar de kinderen doorspreekt met de leerkrachten). 
De school is trots op de samenwerking met de kinderopvang 
en vele andere instanties en organisaties. 
Binnen de Kameleon hebben wij een Samen naar schoolklas 
voor kinderen met een meervoudige beperking. Wij streven 
naar thuisnabij onderwijs voor ieder kind. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Om alle kinderen te kunnen bieden wat zij nodig hebben om 
zich optimaal te ontwikkelen ligt ons gemiddelde 
leerlingaantal per groep op 24 kinderen. Bij nieuwe 
aanmeldingen kijken wij wat de leerling nodig heeft en of wij 
dat kunnen bieden. Daarnaast kijken wij ook altijd of het 
passend is binnen de groep en of de ontwikkelingskansen van 
alle kinderen gewaarborgd kunnen worden binnen een 
veilige omgeving. Van alle leerjaren hebben wij meerdere 
groepen, zo kunnen we kijken in welke groep het kind het 
beste tot zijn/ haar recht komt. Mochten wij inschatten dat 
we het kind passend onderwijs kunnen bieden, dan is de 
leerling van harte welkom.  
 
 

  
 De inspectie heeft de school als zeer goed beoordeeld op de 
gebieden samenwerking, didactisch handelen, pedagogisch 
klimaat, kwaliteitszorg en veiligheid. Deze goede beoordeling 
is een stimulans voor De Kameleon om door te gaan op de 
huidige weg. De school staat bekend als een school die altijd 
in beweging is. Er wordt binnen het team veel van en met 
elkaar geleerd.  
Er wordt ingezet op spelend, onderzoekend en ontdekkend 
leren in de onderbouw. Verder is het team geschoold in het 
hanteren van coöperatieve werkvormen en het expliciete 
directe instructiemodel. Daarnaast wordt er binnen de school 
steeds meer gebruik gemaakt van passende ICT middelen, 
vooral om op verschillende niveaus de leerstof te verwerken. 
  
Schooljaar 2022-2023 staat in het teken van het ontwikkelen 
van "Mijnrapportfolio". Deze rapportage naar ouders is 
afgestemd op de visie en werkwijze van de school, waarbij we 
het belangrijk vinden om de groei en ontwikkeling van 
kinderen samen met hen in kaart te brengen.  
  
 
 

 


