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2. Inleiding 

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs op algemeen bijzondere 

grondslag. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet of onvoldoende kunnen 

profiteren van het aanbod binnen het regulier basisonderwijs. De leerlingen in het 

speciaal basisonderwijs hebben over het algemeen leer- en/of ontwikkelingsproblemen. 

De eisen van het reguliere basisonderwijs blijken voor deze leerlingen te hoog. 

Op onze school staan tussen de 120 tot 150 leerlingen ingeschreven in de leeftijd van 4 

t/m 13 jaar. In een groep zitten gemiddeld 15 leerlingen. De school heeft een 

kleutergroep. Daarnaast heeft de school 3 arrangementen; SBO+ groepen voor 

leerlingen die dreigen tussen het wal en het schip te vallen van SBO en cluster 4. 

 

In dit zorgplan staat beschreven hoe de leerlingenzorg op onze school gerealiseerd is.  

Alle betrokkenen bij de school krijgen door het lezen van dit zorgplan een helder beeld 

over de uitgangspunten voor de zorgstructuur en hoe de zorg op onze school wordt 

vormgegeven. 

In het zorgplan is te lezen welke zaken inmiddels zijn gerealiseerd, en welke 

vervolgstappen er nog gemaakt moeten worden.  

Op deze wijze weet een ieder wat er van hem of haar verwacht wordt op het gebied van 

de leerlingenzorg, de procedures zijn helder omschreven.  

De visie van onze school op zorg is omschreven.  

De cyclus van handelingsgericht gericht werken en het opbrengstgericht werken is 

uitgewerkt en vertaald naar onze school. De school werkt volgens 1 stap verder met de 

1-zorgroute en is zich aan het professionaliseren op het gebied van opbrengstgericht 

werken. 

De bijbehorende documenten, dossiers en LVS worden beschreven. Er zijn eenduidige 

afspraken gemaakt. 

 

3. Visie op zorg 

De essentie van onze school is dat we speciale zorg bieden, die in de reguliere 

basisschool niet geboden kan worden. Op onze school zitten leerlingen die speciale 

onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag.  

Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool faalervaringen hebben 

opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.  

In de school creëren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de leerlingen 

gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat de leerling zich 

veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren (zie document: een prettig en 

veilig schoolklimaat binnen De Kameleon). Dit betekent dat wij veel aandacht besteden 

aan het welzijn van onze leerlingen.  

De leerlingen op onze school hebben specifieke onderwijsbehoeften. Wij streven ernaar 

om alle leerlingen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun 

onderwijsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren. In incidentele gevallen 

wordt er gewerkt met een individueel hulpplan. 
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4. Zorgleerlingen  

Alle leerlingen op onze school zijn in principe zorgleerlingen. Zij hebben allemaal te 

maken met leerachterstanden, en mogelijk ook problemen op het gebied van de sociaal 

emotionele ontwikkeling, het gedrag of de werkhouding.  

Wij benoemen een leerling tot zorg leerling wanneer:  

 de sociaal emotionele ontwikkeling, het gedrag of de werkhouding vragen om 

extra aandacht en begeleiding. Het basisarrangement is voor deze leerling niet 

voldoende. De onderwijsbehoeften van deze leerling zijn nog niet voldoende 

duidelijk, of de leerling heeft baat bij een intensief of specifiek arrangement.  

 de didactische ontwikkeling niet verloopt conform het ontwikkelingsperspectief.  

 er aandacht nodig is voor de thuissituatie van het kind. 

 er aandacht nodig is voor de gezondheid of andere medische zaken betreffende 

het kind.  
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5. Passend onderwijs  

Iedere leerling is uniek. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te 

ontwikkelen, waarbij er niet zozeer gekeken wordt naar wat de leerling niet kan, maar 

juist naar wat de mogelijkheden van deze leerling zijn.  

Binnen passend onderwijs staat de leerling centraal en wordt het onderwijsaanbod op 

hem/haar afgestemd. Dit betekent niet dat iedere leerling een uniek 

onderwijsprogramma krijgt.  

 

Wij zien ons als school voor (speciaal) basisonderwijs voor de taak gesteld om 

gedifferentieerd onderwijs te organiseren dat recht doet aan de verschillen van 

leerlingen, maar dat ook uitvoerbaar is in een groep.  

Voor de organisatie van het onderwijs maken wij gebruik van het onderwijscontinuüm 

zoals dat ontwikkeld is door de CED groep.  

 

Wij zijn gestart met het werken met arrangementen voor verschillende vakgebieden. 

Voor ieder vakgebied worden er vier arrangementen opgesteld, een verdiept,  basis, 

intensief en specifiek arrangement. Op dit moment worden de leerlingen ingedeeld in de 

arrangementen op basis van hun specifieke onderwijsbehoeften. De leerinhoud van de 

arrangementen is gebaseerd op de leerlijnen.  

De school is bezig om de leerlijnen te koppelen aan de referentieniveaus en de 

uitstroomprofielen van onze leerlingen. De school is begonnen met het vakgebied 

rekenen m.b.t. de koppeling van de leerlijnen met het uitstroomprofiel. 

De school werkt aan de hand van de schoolstandaarden met de vakken rekenen, 

begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.  

Het volgende vakgebied waarvan we de leerlijnen gaan koppelen is taal/spelling. Dit zal 

einde schooljaar 2018 -2019 gerealiseerd zijn. 

 

Onderwijs op maat vraagt om kwalitatief goed onderwijs. Dit houdt in dat de 

opbrengsten van ons onderwijs moeten passen bij de verwachtingen van de 

mogelijkheden van de leerlingen, en dat er gestreefd zal moeten worden om die 

opbrengsten optimaal te laten zijn.  

Dit is uitgewerkt in het schema van opbrengstgericht werken op de volgende pagina. 
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6. Opbrengstgericht werken  

 

 

 

 
 

 

 

 

Wij streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van ons onderwijs.  

Dit streven naar kwaliteit (het beste onderwijs) is een voortdurend proces en betekent 

ook dat we voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de opbrengsten van ons 

onderwijs te verhogen.  

 

De resultaten worden gemeten op leerling- , op groep - en op schoolniveau.  

Binnen de Kameleon zijn er schoolstandaarden opgesteld, aan de hand waarvan we de 

opbrengsten kunnen meten. Door aansturing op beleidsniveau (vanuit leerlingenzorg en 

vanuit het schoolbeleid) zullen we proberen de opbrengsten van ons onderwijs te 

verhogen.  

 

Er wordt dan ingezet op het verbeteren van:  

1. Het leerstofaanbod in leergebieden, kerndoelen, RN/PP, leerlijnen en 

tussendoelen.  

2. Het klassenmanagement  

3. De leertijd  

4. Didactisch handelen  

5. Pedagogisch handelen  

6. Schoolklimaat  

 

Ad 1. De school blijft bezig om de methoden van verschillende vakgebieden te 

onderzoeken of deze nog (blijven)voldoen aan de moderne onderwijseisen en 

kerndoelen. Dit heeft geresulteerd in: 
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1. Een rekenmethode (Rekenzeker) in het schooljaar 2012-2013.  

2. Een taalmethode (taalactief 4) in het schooljaar 2014-2015 

3. Een Engelse methode (Groove me) 2017-2018 

4. Pilot nieuwe methode zaakvakken BLINCK 2018-2019 

 

Ad2. In het schooljaar 2017-2018 hebben we tijdens teambijeenkomsten 

geïnventariseerd en onderzocht of we met elkaar nog dezelfde schoolafspraken hanteren 

met betrekking tot klassenmanagement.   

 

De ( startende) leerkrachten krijgen begeleiding bij het uitwerken en handelen in de klas 

van hun klassenmanagement door de interne coach en/of IB-er. De school heeft een 

document opgesteld betreffende coach startende leerkrachten. Deze zal aan het einde 

van schooljaar 2018-2019 geëvalueerd en bijgesteld worden. 

Het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de inzet van het instrument 

‘mijnschoolteam’(MST), dit is een observatie instrument waarin ook klassenmanagement 

is opgenomen. 

 

De school heeft een document “Handboek klassenmanagement” opgesteld waarin alle 

afspraken opgenomen staan. Deze behoeft evaluatie en bijstelling en staat gepland in het 

schooljaar 2019-2020. 

 

Ad 3. De leertijden zijn per vakgebied vastgesteld, en in de roosters verwerkt. Indien het 

nodig is voor een leerling om de leertijd voor een bepaald vakgebied te intensiveren, 

wordt dit op de leerling-bespreking vastgesteld.  

 

Ad 4. Wij werken op school met het directe instructie model. In de groepsplannen wordt 

aangegeven hoe dit vorm krijgt binnen de onderwijsleersituatie met de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van 

verkorte en verlengde instructie, het begeleid inoefenen, maar ook aandacht voor 

behoeftes van structuur of autonomie van leerlingen. De school heeft een document 

opgesteld ‘directe instructiemodel op de Kameleon’ waarin de werkwijze is beschreven. 

 

Ad 5. Voor het pedagogische handelen zijn onze teamleden van cruciaal belang.  

Teamleden creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich 

gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en 

autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een 

begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) 

kunnen doen. 

Het pedagogisch klimaat in onze school is gericht op rust, regelmaat en structuur, 

hetgeen de leerlingen duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid biedt.  

 

Ad 6. Verschillende zaken zijn van invloed op het schoolklimaat. Er zijn duidelijke 

schoolregels en afspraken met als doel een veilige plek om tot leren te komen. 

Sinds schooljaar 2017-2018 zijn we als team gestart met de invoering van PBS binnen de 

school. De gedragsverwachtingen zijn beschreven voor alle ruimtes buiten de klas en het 

schooljaar 2019-2020 zullen we verder gaan met de gedragsverwachtingen in de klas 

zoals werk- en luisterhouding e.d. 
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Naast het pedagogisch handelen van de leerkrachten draagt ook het gedrag van 

leerlingen bij aan een veilig schoolklimaat. Er wordt veel aandacht besteed aan het 

gedrag van leerlingen in de groepen en tijdens de sociale vaardigheidslessen.  

Eén keer per jaar wordt een tevredenheidonderzoek gedaan onder de leerlingen waarbij 

sociale veiligheid opgenomen is.  

Het schoolklimaat dient zo te zijn dat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen zich zo goed 

mogelijk te ontwikkelen. De school heeft in haar aanbod voor de groepen 5 t/m 8 de 

methode “voel je sterk’’ toegevoegd. Deze lessen wordt met behulp van een externe 

uitgevoerd en zijn gericht op het versterken van de weerbaarheid bij de leerlingen. 

 

De school heeft een document ‘veilig en prettig’ schoolklimaat binnen de Kameleon’ 

opgesteld. 
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7. Opbrengsten  

 De opbrengsten van de schoolverlaters worden per schooljaar berekend op 

schoolniveau.  

 Per half jaar worden de opbrengsten berekend en geanalyseerd op leerling-, 

groeps- en op schoolniveau.  

 De opbrengsten worden over meerdere jaren gebundeld,  geanalyseerd en 

verwerkt in een trendanalyse.  

Dit doet de IB-er twee maal (januari en juni) per jaar na het afnemen van de 

CITO LOVS toetsen.  

 De overzichten worden besproken met directie en team.  

 Door het bepalen van de leerrendementen kunnen wij vroegtijdig signaleren of de 

leerling zich ontwikkelt conform ontwikkelperspectief. Tijdens de leerling 

besprekingen en OPP besprekingen worden de signalen omgezet in 

handelingsgerichte afspraken. 

 De school is zich momenteel aan het verdiepen in de invoering van het instrument 

leeruniek om hiermee schoolbreed nog beter vorm te geven aan 

opbrengst(resultaatgericht) werken. 
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8. Besprekingen  

 

8.1 Signaleren van zorgleerlingen  

 

De groepsleerkracht zal in eerste instanties de zorgleerlingen signaleren.  

De leerkracht zal aan de hand van het stroomschema ‘zorgstructuur’ gaan handelen. Zie 

document: stroomschema zorgstructuur. 

 

De doelstelling van alle besprekingen is, dat deze leiden tot het verhogen van de 

opbrengsten op individueel- groeps en schoolniveau. 

Bewaken van het uitstroomprofiel. 

 

 

8.2 Leerling bespreking 

 

Wie: leerkracht en IB-er 

oktober en mei inclusief ortho’s 

 

Wanneer: 4 maal per jaar, oktober, januari, mei en juni 

Opgenomen in de jaarplanner 

 

En op aanvraag leerkracht (zie stroommodel zorg) 

Verslaglegging 

en borging: 

Opnemen in formulier zorgoverleg 

Werkwijze: Tijdens deze besprekingen staat het volgende centraal: 

Oktober en mei: 

- Welbevinden van de leerling. Hierbij kunnen de 

vragenlijsten van ZIEN! en Stoeltjesdans meegenomen.  

Januari en Juni: 

- Data en duiden 

Leerkrachten hebben de data verzameld en geanalyseerd 

a.d.h.v. methode gebonden toetsen en CITO. Hiervoor 

wordt het formulier analyse CITO gebruikt. 

- Bespreken OPP’s 

 

Tijdens deze leerling besprekingen worden alle leerlingen 

doorgenomen.  

 

 

 

 

  

8.3 Groepsbespreking  

 

Wie: leerkracht en IB-er 
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Wanneer: 2 maal per jaar, januari en juni  

Opgenomen in de jaarplanner 

Verslaglegging 

en borging: 

Groepsplannen, evaluatie groepsplannen 

Formulier zorgoverleg 

 

Werkwijze: Het evalueren van de groepsplannen en de opbrengsten. Het 

vaststellen van de nieuwe onderwijsarrangementen en 

onderwijsbehoeften, zodat het nieuwe groepsplan kan worden 

opgesteld. 

 Tijdens deze groepsbesprekingen worden de groepsplannen 

geëvalueerd. De uitslagen van de toetsen van het LVS, de methode 

gebonden toets uitslagen en de observaties van de leerkracht 

worden gebruikt bij de evaluatie van de groepsplannen. De 

evaluaties zijn weer een uitgangspunt voor nieuwe groepsplannen. 

Dit is een continu proces.  

 

 

 

8.4 Zorgstructuur overleg (ZO) 

Van zorg op individueel- en groepsniveau naar zorg op schoolniveau  

 

Wie: IB-er, orthopedagoog (i.n) en directie 

 

Wanneer: 1 x 4 weken 

 

Verslaglegging en 

borging: 

Formulier zorgoverleg 

 

Werkwijze: Signalen op school-, groeps- en leerling niveau worden in dit 

overleg besproken en omgezet in acties. Zie zorgniveau 3 in 

stroomschema zorgstructuur. 

 

 De agenda wordt opgesteld aan de hand van de aangeleverde 

punten door IB-er m.b.t. signalen op groeps- of leerling-niveau 

 

 
 

 

8.5 Ondersteuningsteam (OT) 

Wanneer er sprake is van zware of meer complexere problematiek  wordt het ingebracht 

in het OT, die over specifieke deskundigheid beschikken. Zie stroomschema 

zorgstructuur. 

 

Wie: Ouders en ondersteuningsteam 

Vaste leden OT:Directeur, IB-er, Maatschappelijkwerker, 

jeugdarts, orthopedagoog 

 

Interne en/of externe deskundige op afroep 
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Wanneer: 1 x 6 weken 

 

Verslaglegging en 

borging: 

Formulier zorgoverleg 

 

Werkwijze : 1. Zittende leerlingen: zie stroomschema zorgstructuur 

2. Bestudering van dossier nieuw aangemelde leerlingen 

ter voorbereiding uitspraak advies aan SWV m.b.t. 

toelaatbaarheidsverklaring 

3. Adviesvorming uitstroom (schoolverlaters en andere 

passender onderwijsplek) 

4. Adviesvorming leerlingen arrangementen (SBO+) m.b.t. 

aanvraag of voortzetten TLV (jaarlijks) 

 

 M.b.t. 1. 

Er worden van de bespreking verslag gemaakt. Ouders 

ontvangen hiervan een kopie.  

 

De terugkoppeling naar de leerkracht is van groot belang en 

gebeurt door de IB-er.  

 

Het besluit en de actiepunten vanuit het OT worden als notitie 

in Parnassys gehangen. De besluitenlijst wordt gemaakt door 

de IB-er.  

 

M.b.t. 2,3 en 4. 

Er wordt een advies opgesteld door de IB-er of orthopedagoge  

aan de hand van het format “advies OT”. De leden van het OT 

ondertekenen het opgestelde advies. 
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9. Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 

9.1 Definitie ontwikkelingsperspectief 

Een OPP is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een 

bepaalde langere periode. Het is gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau van de 

leerling. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden 

ontstaat de prognose- of ontwikkelingslijn. Hiervoor gebruiken wij de schoolstandaarden. 

 

De leerkracht stelt 1x per jaar (januari)het gehele document bij en in juni wordt het 

cijfermatige gedeelte aangepast en geëvalueerd. Na bespreking en ondertekening ouders 

wordt het OPP in Parnassys gehangen. 

Het eerste OPP wordt vanuit het dossier door de orthopedagoog opgesteld. 

 

9.2 Uitgangspunten 

 

Het speciaal basisonderwijs (sbo) valt onder de WPO. De doelgroep leerlingen is echter 

een andere dan die van een reguliere basisschool. 

In het sbo hebben alle leerlingen extra ondersteuningsbehoeften en een 

toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo.  

In het ontwikkelingsperspectief (wat opgesteld wordt binnen 6 weken van komst leerling 

op school) staat per leerling beschreven welk (eind)perspectief wordt nagestreefd en op 

welke wijze het onderwijs wordt aangepast om dit doel te bereiken.  

Om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen 

werken de leraren vanuit specifieke orthodidactische en orthopedagogische principes.  

 

De aanpassingen in het toezicht op het sbo betreffen: 

 

 OP1-Aanbod: Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en 

samenleving. 

 OP-2-Zicht op ontwikkeling en begeleiding: De school volgt de ontwikkeling van 

haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen 

doorlopen. Hierin komt het volgen van de leerlingen vanuit 

ontwikkelingsperspectieven, het plannende aanbod en het bereiken van gestelde 

doelen samen.  

 OR1-Resultaten: De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten 

minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. 

 

 

 

10. Rapport 

De school geeft twee maal per jaar een rapport uit. Dit rapport is een pedagogisch 

kindgericht rapport. Het rapport wordt opgemaakt in Parnassys. In het rapport wordt de 

CITO-LVS en doelstellingen burgerschap vanaf groep toegevoegd. 

Het rapport wordt besproken met ouders en vanaf eind groep 6 met de leerlingen. 

 

11. Leerlingen 

De school kent naast zittende leerlingen ook: 

 Nieuwe leerlingen 
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 Uitstromende leerlingen 

 

11.1 Nieuwe leerlingen 

We onderscheiden de volgende nieuwe leerlingen: 

- Verhuisleerlingen  

- Leerlingen vanuit andere schoolsoort 

- Leerlingen vanuit voorschools traject (MKD, VVE) 

 

Alvorens een leerling bij de school wordt aangemeld, is er al een voortraject doorlopen. 

Als er vanuit het SchoolOnderSteuningsteam van de basisschool de 

toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Basisonderwijs wordt aangevraagd en is 

afgegeven door de directeur van het SWV, wordt de leerling door de ouders 

aangemeld. Daarna wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een 

intakegesprek.  

In dit gesprek wordt informatie over de school gegeven, worden eventueel formulieren 

ingevuld en de school wordt bekeken. Er worden afspraken gemaakt wanneer plaatsing 

mogelijk is. Een dagdeel proefdraaien in de groep wordt gedaan in onderling overleg. 

Als een leerling is aangemeld, zorgt de Intern begeleider voor nadere analyse van het 

onderwijskundige rapport (OKR) en doet eventueel aanvullend onderzoek voor 

niveaubepaling. 

Het eerste ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld (binnen 6 weken na plaatsing)door 

de orthopedagoog vanuit de gegevens dossier en er worden handelingssuggesties 

voorgesteld. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt door de leerkracht met de ouders besproken. 

 

De school streeft naar een warme overdracht met de school van herkomst of 

voorschoolse voorziening. 

 

11.2 Uitstromende leerlingen 

De school kent tussentijdse uitstroom door verhuizing (overstap zelfde type school) of 

verwijzing andere schoolsoort. 

 

Wat: Verhuizing (overstap zelfde type school) 

Casemanager: IB-er 

 

Dossieroverdracht:  Dossieroverdracht naar andere school geschiedt na schriftelijke 

toestemming van ouders. 

 

Documenten: 

DOD 

LVS 

OPP 

Aanmeldformulieren SWV 

 

Uitschrijving : Na inschrijving nieuwe school wordt de leerling uitgeschreven. 

 

Wat: Verwijzing andere schoolsoort tussentijds 

Casemanager: IB-er 
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TLV: Als het OT van mening is dat de school niet meer kan voldoen 

aan de onderwijsbehoefte van de leerling, heeft er al een heel 

proces plaatsgevonden waarbij ouders nadrukkelijk betrokken 

worden. Zie stroomschema zorgstructuur. 

 

Het OT zal in samenwerking met ouders een TLV aanvragen bij 

het SWV voor een andere schoolsoort. 

In uitzondering zal er een TLV aangevraagd worden door de 

school zonder medewerking van ouders.  

Documenten: 

DOD 

LVS 

OPP 

Aanmeldformulieren SWV 

Dossieroverdracht:  Dossieroverdracht naar andere school geschiedt na 

toestemming van ouders. 

 

Documenten: 

DOD 

LVS 

OPP 

 

Uitschrijving : Na inschrijving nieuwe school wordt de leerling uitgeschreven. 

 

 

Wat: Uitstroom VO 

Casemanager: IB-er 

 

Dossieroverdracht:  Dossieroverdracht naar andere school geschiedt na schriftelijke 

toestemming van ouders. 

 

Documenten: 

Onderwijstransparant 

 

ZAF en OKR 

LVS 

OPP 

NIO 

NPV-J 

Drempelonderzoek 

Eventuele onderzoeksverslagen en handelingsplannen. 

Uitschrijving : Na inschrijving nieuwe school wordt de leerling uitgeschreven. 

 

 

11.3 SBO plus voorziening 

De school heeft voor leerlingen waarvoor het onderwijsaanbod binnen het reguliere SBO 

niet geheel passend is, maar waarvoor cluster 4 te zwaar zou zijn een arrangement. Voor 

deze leerlingen wordt een TLV SBO+ voor een jaar afgegeven. Gedurende het jaar wordt 

de leerling gevolgd en besproken en wordt er binnen het OT waarbij de AB-er van cluster 

4 aanwezig is, besproken of deze voorziening nog passend is voor de leerling.  

Als de leerling nog aangewezen is op deze voorziening, dan zal het OT een verzoek 

indienen bij het SWV voor voortzetting TLV SBO+. 

Blijkt dat de leerling deze voorziening niet meer nodig heeft, zal een TLV SBO 

aangevraagd worden. 

Blijkt dat de leerling onvoldoende baat heeft bij deze voorziening zal er gekeken worden 

naar een passender (onderwijs)plek. 
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12. Oudergesprekken  

De school hecht veel waarde aan contact met ouders. Omdat de school een regionale 

functie heeft, mailen en/of bellen de leerkrachten de ouders met vragen en eventuele 

bijzonderheden. Momenteel draait de school een pilot met het ouderportaal PARRO. 

 

De school kent twee momenten in het jaar waarop ouders uitgenodigd worden om het 

rapport en het OPP te bespreken. 

Daarnaast heeft de school een contactmoment voor ouders in de eerste helft van het jaar 

(ongeveer 6 weken na start schooljaar) met als doel zoveel mogelijk 

ervaringen/informatie uitwisselen over het welzijn van de leerling. De leerkracht gebruikt 

hiervoor een vragenlijst.  
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13. Documenten  

De school kent meerdere documenten die verbonden zijn aan het zorgplan: 

 Handboek klassenmanagement 

 Veilig en prettig schoolklimaat binnen de Kameleon 

 Methodenoverzicht  

 Werken met ZIEN 

 Format OPP 

 Afspraken rondom ZIEN 

 Afspraken rondom Stoeltjesdans 

 Stroomschema zorgstructuur 

 Format leerlingbespreking 

 Het arrangement(SBO+ groep) 

 Directe instructiemodel binnen de Kameleon 

 Doelstellingen burgerschap 

 

 

 

14. Aandachtspunten 

 invoeren gebruik methoden- afspraken t.o.v. leerroutes en leerlijnen 

 afspraken rondom vakgebieden 

 afspraken normering toetsen 

 afspraken huiswerk 

 eigenaarschap leerlingen 

 groepsplan gedrag 

 

 

15. Evaluatie 

Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Hierbij zijn betrokken: 

 Orthopedagogen 

 IB-er 

 Leerkrachten 

 MT 

 

 

 


