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Voorwoord  

Het jaarverslag is een externe verslaggeving van de school en bestaat uit informatie die 
gericht is op het geven van een goede beeldvorming van de school.   

De verslaggeving is gericht op het infomeren van leerkrachten, ouders/ verzorgers, bestuur, 
inspectie en andere belangstellenden over de ontwikkelingen binnen de school.   

Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van 
behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het 
nieuwe schooljaar.  

In het verslag wordt een geïntegreerd beeld gegeven, zowel verbaal als cijfermatig van alle 
relevante activiteiten die de school het afgelopen cursusjaar heeft verricht.  

Het jaarverslag is in 2 delen opgebouwd.   

Deel A is een verslag van alle activiteiten, per maand, die de school heeft ondernomen in het 
afgelopen schooljaar.   

Het tweede deel, deel B, maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan 
– Schooljaarverslag.   

Dit schooljaarverslag draagt bij aan het beoogde doel:   

systematische en planmatige zorg voor kwaliteit.   

F.R. Duursma  

directeur obs de Kameleon 
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Schooljaarverslag Deel A 
 

 
AUGUSTUS 

- Op maandag 22 augustus zijn alle leerkrachten van de Kameleon op school voor een 
cursus “De Gouden Weken”. Er wordt veel praktisch geoefend, zodat er al direct de 
eerste weken doelmatig aan de groepsvorming gewerkt kan worden.  

- Op de eerste dag van het schooljaar, 29 augustus, komen de leerlingen enthousiast 
binnen en beginnen we met “De Gouden Weken” 
 

       
 

- Onze administratieve kracht Saskia vertrekt, door verhuizing, eerder dan verwacht. 
De overdracht aan Albertha is daarom direct in de eerste schoolweek.  
 

SEPTEMBER 

- Groep 7 en 8 gaan op bezoek bij café ’t Keerpunt in Spijkerboor  
(9 september). Het is Open Monumenten Dag! Na een rondleiding door het 250 jaar 
oude café luisteren ze naar het spannende verhaal over de moord op predikant 
Johannes Ledeboer uit Schipborg en mogen ze de ijzeren ring even vastpakken 
waaraan moordenaar Anton Link vastgeketend heeft gezeten. 

- Op donderdag 15 september zijn alle ouders/ verzorgers en de leerlingen uitgenodigd 
voor de informatie avond. De opkomst is groot. De leerlingen nemen de ouders/ 
verzorgers mee naar de klas en laten zien waarmee en hoe ze werken in de klas. 
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 planbord groep 3. 
 

- We beginnen ook aan het “Wecycle” project. Heel veel elektrische apparaten worden 
verzameld. Een deel wordt door de leerlingen uit elkaar gehaald om er een collage 
van te maken. 

- Op 19 september beginnen we met het project “Bomen”.  

- Groep 3 en 4 bezoeken op deze dag de voorstelling “Oma mag ik mijn pop terug” van 
het Cultuurmenu in Eext. Een bijzondere, maar prachtige, voorstelling over dementie. 

- De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen op 26 september van de coördinator van 
“Bibliotheek op school” een les over het uitleensysteem van de bibliotheek. Ze 
kunnen nu zelf boeken lenen, innemen en reserveren.  

- Op 27 september is één van de opdrachten van het project “Bomen” het samen 
maken van een muurkrant over een boom.  Alle groepen worden gemixed en het is 
een leerzame en sfeervolle middag.  
 

       
 

- De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op woensdag 28 september langs de deuren 
voor de verkoop van kinderpostzegels. 

- Het natuurpad “Bomen” is op 29 september.  

- Groep 3 en 4 gaan poppen maken. Het is de eerste les van het Cultuurmenu.  

- “Oma ’s kastje” wordt op 30 september gebracht. Groep 1 en 2 gaan aan de slag met 
allerlei spullen uit de tijd van opa en oma. 
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OKTOBER  

- De eerste theater les, voor groep 1 en 2, behorend bij “Oma’s kastje” is op 4 oktober.  

- Vanwege de onderwijsontmoetingsdag op 5 oktober is de opening van de 
kinderboekenweek op donderdag 6 oktober. Het thema van 
de kinderboekenweek 'Voor altijd jong' inspireerde Opa Slordervos tot een complete 
make-over. Op het eind van het verhaal is deze wat slonzige man een hippe jeugdige 
opa geworden. 
 

   
 

   
 
alle opa’s en oma’s waren uitgenodigd. 
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Op 6 oktober worden de poppen door de leerlingen van groep 3 en 4 afgemaakt. Ze zijn 
prachtig!. 

 

- Groep 7 en 8 start met een project over hun leef- woonomgeving “Landelijk 
Veranderlijk”. Een nieuw multimediaal educatief project. Het laat de kinderen hun 
eigen omgeving lezen als een geschiedenisboek. Het project richt zich op het 
waarderen van het landelijk gebied als een historisch gegroeid, altijd aan verandering 
onderhevig fenomeen. Verschillende partijen, de leerlingen, senioren uit het dorp, 
gebruikers en beheerders van het landschap, werken samen in een onderzoek naar 
het lokale landschap en maken er een korte documentaire en fototentoonstelling 
over. 

- Op 10 oktober is de fietsenkeuring en de ANWB lichtbrigade! De aanwezige fietsen 
worden gekeurd en de verlichting gecontroleerd. Kleine problemen worden ter 
plekke verholpen. 

- De leerlingen van groep 7 en 8 volgen op 11 oktober de eerste techniek les op de 
Winkler Prins scholengemeenschap in Veendam. Gezellig om zo met elkaar in de 
taxibusjes van de “Kleurexpress” te gaan. 

- Groep 1 en 2 hebben op deze dag de tweede les, theater, van het Cultuurmenu. 

- Op 13 oktober is de voorstelling “Toen en Toen” voor groep 1 en 2. De oma van Puck 
heeft een hele grote koffer, vol met spulletjes die ze in haar leven heeft gebruikt en 
bewaard. De moeder van Puck heeft ook een koffer. Deze is een stuk kleiner. Ook 
Puck heeft een koffer, de kleinste. Daar stopt ze haar lievelingsdingen in.  

- Voor de herfstvakantie sluiten we de kinderboekenweek af met een boekenmarkt. 



Schooljaarverslag 2016-2017 

 
Er is een grote belangstelling voor de gratis boeken! 
 

- Na de herfstvakantie sluiten we het bomenproject af op 28 oktober. 

NOVEMBER 

- Op de eerste dag van november komt de leerlingenraad bijeen. Er zijn veel ideeën. 
We gaan voor een vrijmarkt en een playback show dit jaar. 

- De leerlingen van groep 7 en 8 werken nog aan het project “Landelijk Veranderlijk”. 
Ze gaan in dit kader een bezoek brengen aan het Drents Archief. 

- 8 November is een dag met veel activiteiten: groep 5 brengt een bezoek aan het 
Hunebedmuseum in Borger (culturele moboliteit), groep 6 gaat naar de bibliotheek in 
Annen (voorlichting bibliotheekgebruik), oma Anne Fien komt voorlezen in groep 3. 

            

- De leerlingen van groep 7 en 8 worden, op 10 november, uitgenodigd om samen met 
de burgemeester het Nationaal Schoolontbijt te nuttigen.  
Groep 7 en 8 ontbijten en de andere groepen lunchen! 
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- De leerlingen van groep 7 en 8 moeten na het ontbijt weer hard aan het werk met 
“Landelijk Veranderlijk”. 

  
 

- Op 16 november brengen alle leerlingen een bezoek aan het “winkeltje” van 
Sinterklaas. Op deze manier helpen we Sinterklaas en de Pieten om cadeautjes uit te 
kiezen. 

- Het is alweer tijd voor de oudergesprekken. Daarom krijgen de leerlingen de portfolio 
’s mee naar huis. 
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- In groep 6, 7 en 8 worden op dinsdag 22 november lootjes getrokken voor het maken 
van een surprise en een gedicht voor het aanstaande sinterklaasfeest. 

- De feestelijke presentatie van Landelijk Veranderlijk, op 24 november in het 
dorpshuis, is een succes. 
De leerlingen komen als VIP 's via een rode loper binnen. 
Na een inleiding over het project wordt de "making of" vertoont, zodat iedereen ziet 
waaruit het project bestaat. 
Vervolgens is het woord aan de dorpsbewoners die met de leerlingen hebben 
samengewerkt. 
Daarna geeft de wethouder Harry Dijkstra het sein voor het starten van de film. 
Tenslotte wordt met het ontkurken van een fles "champagne" de expositie geopend  
en is er gelegenheid voor het bezichtigen van de expositie (maquettes en foto ‘s) 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

DECEMBER  
 

- De rommelpiet komt op bezoek! Op 1 december ligt alles overhoop in de klaslokalen. 

- Eindelijk wordt ons wachten 
beloond. Op 5 december komt 
Sinterklaas ons een bezoek 
brengen. Met een trekker en 
wagen van de familie Hoiting. Ze 
waren in slaap gevallen in het hooi. 
In alle groepen wordt Sinterklaas 
hartelijk ontvangen. In groep 5 
geniet de Sint en de Pieten van een 
door de leerlingen zelf gemaakte 
sinterklaasfilm. 

- De ouderraad heeft het besluit 
genomen om een kledingcontainer 
bij school te plaatsen. De 
leerlingen krijgen allemaal een zak mee voor overbodige kleding. De actie is direct 
een succes! 

- Op 9 december leest de oma van één van de leerlingen van groep 5 een prachtig 
zelfgeschreven verhaal voor. 

- Op woensdag 21 december maken alle leerlingen onder begeleiding van een 
leerkracht en/of ouders een kerststukje.  

- ’s Avonds is het kerstdiner voor de kinderen van 17.30 tot 18.30 uur in school. Het 
kerstdiner is in de vorm van een lopend buffet. Alle ouders hebben een gerecht 
bereid voor ongeveer 5 personen. Om 18.30 komen de ouders/ verzorgers, opa ’s en 
oma ’s en andere belangstellenden. Voor hen staan een hapje en een drankje klaar. 
Daarna lopen ze samen, in groepjes, met de kinderen het ‘Lopend vuurtje’. Een 
levend kerstverhaal in scenes eindigend bij de kerststal met echte schapen.  

- De donderdag staat ook in het teken van kerst. Alle leerlingen doen mee aan een 
kerstcircuit. 

- Dan is het vakantie. Kerstfeest thuis en Oud en Nieuw. 
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JANUARI  

- We gaan in het nieuwe jaar op 9 januari voor het eerst naar school. Het bericht dat 
we als school deel gaan nemen aan de Samenloop voor Hoop in Gieten op 17 en 18 
juni gaat naar de ouders. De leerlingen kunnen zich opgeven voor de 24 minuten 
Kinderloop. 

- Groep 7/8 gaat op 10 januari naar de 
scholengemeenschap Winkler Prins in 
Veendam voor technieklessen. Wat fijn 
dat we daar de taxibusjes van de 
Kleurexpress voor kunnen inzetten.  

 

 

- Het project “Leesvirus” wordt op 11 
januari, in groep 6, geïntroduceerd door onze coördinator van de “Bibliotheek op 
School”. 

- In het kader van het cultuurmenu gaat groep 7/8, 23 januari, naar een voorstelling in 
Gasselternijveen. De voorstelling heet Raps ’n Taps en is een samensmelting van 
muziek en dans (rap en tapdance). 

- De coördinator van de “Bibliotheek op School” leest voor in groep 1 en 2. Deze week 
zijn de nationale voorleesdagen (24 januari). 

- De volgende dag gaan de leerlingen van groep 8 voor de “meeloopdag” naar de 
scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam. 

- Groep 6 volgt het project “Poëmexpress” Ze schrijven op 24 januari een gedicht 
onder leiding van een echte dichter en plaatsen het op 31 januari op een 
zelfgeschilderde poster. Dit onder begeleiding van een beeldend kunstenaar. 
Vijf van deze werkstukken worden tentoongesteld in de bibliotheek in Gieten. Ook 
van de andere basisscholen in de gemeente Aa en Hunze worden vijf werkstukken 
tentoongesteld. 

FEBRUARI  

- Op donderdag 9 februari is er in de groepen een voorlichting over Samenloop voor 
Hoop. Alle leerlingen krijgen een inschrijfformulier en tips om sponsorgelden te 
verzamelen 

- De volgende krijgen alle leerlingen het portfolio mee, omdat er op maandag 13 en 
woensdag 15 februari oudergesprekken zijn. Op 17 februari gaan de rapporten mee. 

- Groep 7 en 8 hebben op 16 februari een voorlichting door de leescoördinator over de 
Drentse Kinderjury. Daarnaast worden ze op dezelfde dag mediawijs gemaakt door 
de mediacoach van de Stichting Primah. Nora Smedes neemt deel als 
voorleeskampioen van de Kameleon deel aan de gemeentelijke voorleeswedstrijd in 
Rolde. 
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- Op vrijdag 17 februari bezoeken de leerlingen van groep 7 en 8 het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Het is een leerzame en gezellige dag. Ik het Rijksmuseum worden de 
leerlingen rondgeleid. Het thema is “De Gouden Eeuw”. 

-  

 
 

- Dan is het voorjaarvakantie. 

- Op 28 februari krijgt Nola Bokma uit groep 6 te horen dat haar “Poëmexpress”  
werkstuk is genomineerd. 

MAART  

- De jeugdverpleegkundige van de GGD komt op 2 maart voor de screening van  
groep 2. De groepen 5 t/m 8 volgen een gastles over “Plastic Soup”. Wat zijn we 
slordig met plastic! We worden met de neus op de feiten gedrukt. Er moet iets 
veranderen in ons gedrag. We besluiten dat we op school het afval gaan scheiden! 

- Op 3 maart komt de oma van Yasmijn en Thijmen een zelfgeschreven verhaal 
voorlezen in groep 3. 

- Omdat we voorlezen en cultuur belangrijk vinden, wordt er in alle groepen op 
maandag 6 maart voorgelezen in het Drents. Vrijwilligers van het Huus van de Taol. 

 

 

 

 

- Er wordt, op 7 maart) een les “Bucket drum” gegeven door het ICO om te werven 
voor de buitenschoolse lessen (Kunstkids). Helaas zijn er geen aanmeldingen genoeg 
om de lessen te vervolgen. 

- Een aantal leerlingen helpen op 11 maart om samen met de verenigingen voor 
dorpsbelangen het zwerfvuil op het ruimen (NL doet). 

- 14 maart: Groep 3 brengt een bezoek aan de bibliotheek in Annen. Groep 6 gaat, in 
het kader van culturele mobiliteit, naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen en 
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groep 4/5 viert de verjaardag van juf Sandra, de leerlingen komen verkleed naar 
school. 

- Op 15 maart is de voorleeswedstijd. Nora Smedes vertegenwoordigt onze school. Zij 
leest voor in de bibliotheek van Rolde. Een eerste plaats zit er helaas niet in. 

- Groep 7 en 8 nemen op vrijdag 24 maart deel aan de Nationale Pannenkoekdag. Die 
wordt deze keer gehouden in het MFC in 
Annerveenschekanaal. Het is een groot succes. De 
leerlingen hebben hun grootouders uitgenodigd en het 
zit helemaal vol. De pannenkoeken die ’s morgens 
gebakken zijn, worden ’s middags met smaak genuttigd.  

- Op 27 maart volgt groep 6 de lessen “Windkracht 6” 
Een les met als doelstelling de leerlingen te 
interesseren voor muziekinstrumenten. Een mogelijk 
vervolg is dan het volgen van muzieklessen na 
schooltijd. 

- Juf Gerry en juf Nienke vieren hun verjaardag op 28 maart. Het is, als vanouds, een 
gezellige boel in het lokaal van groep 1 en 2. 

- Nola Bokma gaat omdat ze is genomineerd naar het feest van de Poëmexpress 
(onderdeel van het Cultuurmenu). Ze krijgt daar de kaarten die gemaakt zijn van haar 
werkstuk. 

- Juf Manon viert haar verjaardag met groep 4 op 31 maart. 

- Op dezelfde dag is er de tweede les van “Windkracht 6” voor groep 6. 

APRIL 

- Het vieren van haar verjaardag is juf Manon goed bevallen. Daarom doet ze het, op 3 
april, nog een keer, samen met juf Dineke, in groep 3. 

- Groep 7 en 8 gaan op 4 april naar scholengemeenschap Winkler Prins om 
technieklessen te volgen.  

- De volgende dag staat de “BUZZ” voor de school. De “BUZZ” is een project van de 
provinciale bibliotheek. De leerlingen maken spelenderwijs kennis met 
programmeren, robotica, drie dimensionale printers en probleemoplossing. Alle 
groepen nemen een kijkje en voeren opdrachten uit.  

- Alle groepen gaan op vrijdag 7 april naar de voorstelling van “Tikotaria” in Gieten. 
Het is een prachtige voorstelling. 

 

 

 

 

 



Schooljaarverslag 2016-2017 

- Juf Margriet viert haar verjaardag op dinsdag 11 april met groep 7 en 8. Heel gezellig! 

- Voor het eerst neemt een voetbalteam van de Kameleon deel aan een 
schoolvoetbaltoernooi. Ondanks het slechte weer wordt er enthousiast gespeeld. 
Helaas vallen we niet in de prijzen.  

- Groep 8 neemt van dinsdag 18 april tot donderdag 20 april deel aan de Cito 
Eindtoets. Spannend, toch wel! Maar de resultaten zijn prima. 

- Koningsdag vieren we op vrijdag 21 april. Na de opening, met een dansje, is er een 
vossenjacht. Daarna zijn er spelletjes en een “Koningslunch”. ’s Middags is er een, 
door de leerlingenraad georganiseerde, rommelmarkt. Een deel van de opbrengst 
wordt geschonken aan “Samenloop voor Hoop”. 

 

- Het klinkt gek, maar de laatste week van april is het meivakantie. 

MEI  
 

- Op 3 mei komt de oma van Yasmijn en Thijmen weer voorlezen. Weer een prachtig 
verhaal. 

- De volgende dag wordt er in groep 3 t/m 6 een muziekles gegeven door een docent 
van het ICO. In het kader van het project “Kunstkids” is het de bedoeling om de 
leerlingen enthousiast te maken voor de naschoolse lessen “The Voices of 
Eexterveen. Veel leerlingen geven zich hiervoor op.  

- Het “Hou ’t schoon – vijf minuten – spellendoosje” wordt, op maandag 8 mei, 
gepresenteerd in groep 7 en 8. Hiermee wordt de aandacht gevraagd voor het 
scheiden van afval in de gemeente Aa en Hunze. 

- Een groot aantal leerlingen van groep 1 en 2 nemen deel aan de eerste les van 
“Timmeren is tof!” Ook deze lessen worden na schooltijd gegeven door een docent 
van het ICO (Kunstkids). 

- Op 16 mei komt iedereen in de mooiste kleren naar school. Ook de haren keurig 
gekamd of in een vlecht. Het is tijd voor de schoolfotograaf. Alle leerlingen en het 
personeel komen op de foto. 

- Het praktisch verkeersexamen is op 17 mei in Annen. De leerlingen van groep 7 en 8 
nemen hieraan deel. Iedereen slaagt, Gefeliciteerd!  
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- Op 17 mei staat er een bezoek gepland aan dorpsmuseum “De Kluis” in Eext. Groep 7 
en 8 nemen deel aan het project “Levend Boermarke”. Een informatief en actief 
project over de Boermarken in Drenthe. 

- Op 23 en 30 mei wordt er weer uit volle borst gezongen door de leerlingen die 
meedoen aan het project “The Voices of Eexterveen”. 
 

JUNI 
 

- De eerste week van juni is een vakantieweek. De leerkrachten komen in deze week 
op de donderdag bij elkaar om de plannen voor het volgend schooljaar te bespreken. 

- Op 14 juni, de woensdag na de vakantie is het LCT (Luizen Controle Team) aanwezig. 
Alle leerlingen worden zorgvuldig gecontroleerd. Over het algemeen kunnen we 
stellen dat we door accuraat ingrijpen van het LCT en ouders dit schooljaar luisvrij 
zijn gebleven. 

- Zaterdag 17 en zondag 18 mei staan in het teken van “Samenloop voor Hoop” Op 
zondag nemen veel leerlingen deel aan de kinderloop. De opbrengst van de 
Pannenkoekdag, de rommelmarkt en individuele acties wordt afgedragen. Zowel 
sportief als financieel is deze actie een groot succes! 

- De sportdag is op 19 juni. Hieraan wordt deelgenomen door de leerlingen van groep 
5 t/m 8. De opzet is veranderd. In plaats van atletiek onderdelen is er een circuit met 
spelen opgezet. De nieuwe opzet wordt valt in de smaak. 

- Op 29 mei is er na schooltijd nog veel actie! De Kunstkids zijn vol enthousiasme bezig. 
Timmeren, zingen! 

- En dan is het eindelijk, na lang wachten, tijd voor de schoolreisjes. 

- Groep 8 gaat drie dagen. Van 21 t/m 23 juni naar het Waddeneiland 
Schiermonnikoog. Een schoolreis om nooit te vergeten! 
 

-    
 

- Als de leerlingen van groep 7 en 8 terug zijn, gaan groep 3 en 4 naar Ruinerwold (De 
Drentse Koe). Voor hen is 26 mei ook een onvergetelijke dag.  
Goed voordoen, doet goed volgen. Op dinsdag 27 mei gaan de leerlingen van groep 5 
en 6 naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Wel één dag, maar een lange dag. Ze 
zijn pas, moe, maar zeer voldaan, terug om half acht ’s avonds.  
Ondanks de staking van het personeel zijn zij wel vroeg vertrokken (de boot wacht 
immers niet). De andere leerlingen kunnen de lessen pas volgen vanaf half tien. 
Hé, hé, eindelijk! Wat hebben ze lang moeten wachten. Als laatste gaat dan groep 1 
en 2 op woensdag 28 mei. Zij gaan naar Kabouterland in Eext. Ook zij genieten met 
volle teugen van deze dag. 
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- Van 27 t/m 30 juni nemen ook veel leerlingen van onze school deel aan de 
avondvierdaagse. Door slecht weer en de schoolreizen wordt het voor een aantal 
echter een tweedaagse. 
  

JULI 
 

- Op 4 juli gaan de leerlingen van groep 7 en 8 weer naar de Winkler Prins om 
technieklessen te volgen. Na iedere les komen ze enthousiast laten zien wat ze 
gemaakt hebben. 

- De rapporten en het portfolio gaan mee op vrijdag 7 juli. Groep 6 volgt een gastles 
over de das en juf Sandra krijgt gasten! Zij heeft haar klas uitgenodigd om een 
nachtje bij haar te komen logeren. Het is erg gezellig en het wordt laat! 

- De oudergesprekken zijn in de week van 10 t/m 13 juli. 

- En dan beginnen we al aan de laatste schoolweek.  

- Op maandag 17 juli gaan de groepen wisselen. De leerlingen nemen alvast een kijkje  
in de volgende groep (dat is werken hoor!). Niemand maakt daarna echter de keus 
om toch maar niet te gaan. Spannend, vooral voor groep 2. 

- Op dinsdag 18 juli gaan de leerlingen van groep 8 na schooltijd naar “Adventurepark 
Pagedal”. Eerst laser-gamen en dan nog zwemmen. Terug op school staat de 
barbecue klaar. De ouders komen na de barbecue. In hun “oude” klaslokaal wordt 
officieel afscheid genomen met een afscheidslied door het personeel, een 
persoonlijke toespraak door de directeur en het weggooien van de “square academic 
cap”. Op naar het voortgezet onderwijs! 

- De afsluiting van het schooljaar, op donderdag 20 juli, wordt georganiseerd door de 
leerlingen van groep 8 (met hulp van groep 7).  

- Ze hebben allerlei activiteiten voorbereid en het wordt een hele sfeervolle dag. 

- Vrijdag 21 juli is een halve dag. Na de laatste voorbereidingen, zodat we het volgende 
schooljaar goed kunnen beginnen, wensen we elkaar een fijne zomervakantie.  
Veel plezier en tot in de volgende klas! 
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Schooljaarverslag Deel B 
 

 

Inleiding 

Het team van de Kameleon kijkt altijd naar de positieve kanten en interesses van het kind. 
Dit vraagt om brede deskundigheid, maar vooral ook om belangstelling voor de leefwereld 
van kinderen.   

We vinden het belangrijk om, samen met de ouders/verzorgers het maximale uit de 
leerlingen te halen.  

We zorgen daarom voor een uitdagende en rijke leeromgeving en scheppen een sfeer van 
rust, orde en regelmaat.   

We hebben oog voor verschillen, kunnen, tot een bepaalde grens, onderwijs op maat 
aanbieden en nodigen kinderen uit om samen te werken.   

Er wordt ook voor gezorgd dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar leren 
omgaan.   

De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en handelen daar naar.  

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs.  

Hart voor kinderen en hart voor personeel.  

Werken op basis van vertrouwen.  

 

  



Schooljaarverslag 2016-2017 

1. Visie en beleid 
 

 
We werken op basis van wederzijds vertrouwen; vertrouwen tussen kinderen, ouders en 
leerkrachten en onderling. Dit doen wij vanuit een sociaal en moreel klimaat, waarin we op 
een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan en verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar en voor de schoolgemeenschap.  

Vanuit de individuele didactische en pedagogische onderwijsbehoeftes van de leerlingen 
stellen we een onderwijsprogramma op maat samen, binnen de zone van de naaste 
ontwikkeling. Er is ruimte voor eigen initiatieven en keuzes van de leerlingen.  

Onze leerkrachten kennen hun eigen en elkaars kracht. Het team benut deze krachten om 
optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, ten gunste van ons onderwijs. We 
werken constructief samen met ouders en de schoolomgeving om een zo optimaal mogelijke 
integrale ontwikkeling van hun kind(eren) en onze leerlingen te realiseren.  

Ons onderwijs is gericht op kwaliteit - niet het vele is goed, maar het goede is veel. De 
ouders en leerkrachten begeleiden de kinderen bij hun ontwikkeling van waarden en 
normen. Hierbij is het schoolklimaat dan ook belangrijk. Daarom moet de school een plek 
zijn:   

* waar iedereen zich veilig voelt;  

* waar leerlingen uitgedaagd worden, nieuwsgierig zijn, willen leren;  

* waar structuur geboden wordt;  

* waar ruimte is voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;  

* waar leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek gaan.  

Het schooljaar 2016-2017 is het tweede schooljaar van de fusieschool Kameleon. Drie 
scholen bijeen: leerlingen, ouders en leerkrachten.  
In het eerste jaar is er vooral gewerkt aan het schoolklimaat. Dit jaar is dit uitgebouwd en 

borgen we de activiteiten en afspraken. 

 
* In de laatste week van de zomervakantie volgen alle leerkrachten een cursus “De 

Gouden Weken”. Het idee is om in de eerste schoolweken na de zomervakantie te 
benutten om groepsvormende en sfeer verhogende activiteiten binnen de groepen 
uit te voeren, zodat er een goede start gemaakt wordt met het vormen van een fijne 
groep, een positief en veilig klimaat.  

* Alle leerkrachten kennen het model van Tuckman. Ze weten dat de groepen enkele 
fasen doorlopen om uiteindelijk in het stadium te raken dat er goed gewerkt wordt 
(vorm – storm – norm – prestatie en afscheidsfase). 
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* In de groepen wordt gewerkt met "Klasbouwers", coöperatieve werkvormen en 
energizers om tot een samenhangende, positieve en verantwoordelijke groep te 
komen. 

* Een beperkt aantal schoolregels wordt opgesteld en iedere groep stelt eigen 
groepsregels op.  

* Iedere dag begroeten de leerkracht en de leerling elkaar door, voordat ze het 
klaslokaal binnen gaan, elkaar een hand te geven en een goede dag te wensen. 

* De werkvorm zelfstandig werken in iedere groep gehanteerd Zo wordt aan de 
leerlingen de mogelijkheid aangeboden om zelfstandig het werk te plannen en te 
maken. De leerlingen worden eigenaar van en verantwoordelijk voor hun 
schoolwerk en taken.  

* Uit de groepen 5 t/m 8 worden door de leerlingen twee klasgenootjes gekozen als 
vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Op deze manier wordt de 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en betrokkenheid van de leerlingen vergroot. 
De leerlingenraad komt één keer per maand bijeen. Gerealiseerde projecten zijn: 
deelname aan diverse sportactiviteiten, gescheiden afval inzamelen, een 
rommelmarkt op Koningsdag en het verwerven van spelmaterialen voor op het 
schoolplein d.m.v. een actie. 

* Om nog beter met de ouders en de leerlingen te communiceren is het ouderportaal 
ingericht. Alle informatie van school gaat via het ouderportaal. Eveneens de 
opdrachten en het huiswerk die de leerlingen meekrijgen. Op deze manier hebben 
de ouders altijd zicht op het werk van de leerlingen. Het ouderportaal is uitgebreid 
met de mogelijkheid om onderling te mailen. 
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2. Leiderschap en Management 
 

 
Leiderschap is cruciaal in het onderwijs, waar het niet gaat om zaken en papieren maar om 
mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen 
op de verschillende niveaus in de school. 
 

Leiderschap begint bij de basis, de plaats waar het primaire proces plaatsvindt. Dat is in het 
klaslokaal, in de interactie tussen de leerkracht en de leerling. De interactie op de andere 
niveaus, die tussen de leidinggevende en de leerkracht en de bestuurder en de 
leidinggevende, staan in dienst van het primaire proces: het geven van uitstekend onderwijs. 
Het is nodig dat mensen zich op alle niveaus afvragen wat de leerlingen beter worden van 
hun werk, wat hun leiderschap bijdraagt aan goed onderwijs. Dat zorgt voor verbinding 
tussen de verschillende niveaus en voorkomt het ontstaan van verschillende 'wereldjes' in 
de school. 
 
De directeur is in dit schooljaar minimaal 2x aangekondigd op bezoek. De eerste keer in 
september/oktober om vooral de sfeer te proeven in de nieuwe groepen. Vervolgens in 
februari/ maart, voorafgaand aan het functioneringsgesprek. Tijdens dit bezoek wordt ook 
de vaardigheidsmeter afgenomen. Ook de IB-er komt structureel in de klassen kijken. Zij 
heeft naderhand eveneens een gesprek met de leerkracht. Naast deze bezoeken loopt de 
directie minimaal maandelijks de klas binnen (flitsbezoeken) om bijvoorbeeld sfeer te 
proeven, te bepalen of er voldoende rust heerst in de groepen, of gemaakte afspraken 
worden nagekomen.  
De directeur zorgt voor focus tijdens het proces. Tijdens teamvergaderingen worden de 
ontwikkelpunten aan de orde gesteld, geborgd en geëvalueerd. 
 

2.1  Onderwijskundig leiderschap 

 
Onderwijskundig leiderschap is de sturing, de beïnvloeding van wat er in het 
onderwijsleerproces gebeurt, met het oog op een blijvende verbetering van het leren van de 
leerlingen. 
De ouders hebben hoge verwachtingen van de school, die moet inspelen op de snelle 
veranderingen in leefwereld en werkomgeving.  
Het ontwikkelen van een eigen identiteit is belangrijk.  
De directeur en de intern begeleider geven sturing en beïnvloeden in samenspraak met het 

team het onderwijsleerproces op de Kameleon.  

Dit is gedaan door: klassenbezoeken, flitsbezoeken, het afnemen van de vaardigheidsmeter, 

teamoverleg, overleg tussen directie en intern begeleider en collegiale consultatie en 

intervisie tussen directeuren en intern begeleiders binnen de Stichting Primah.   
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3. Personeel 
 

 
De leraar is de spil in ons onderwijs. De leraar doet er toe!  
Op de Kameleon noemen we de leraar "leerKracht".  
Dit is niet voor niets; de kracht is de pedagogische en didactische kwaliteit van de leraar. 
Deze kwaliteiten zijn essentieel om tegemoet te kunnen komen aan wat de leerlingen nodig 
hebben.  
Maar zelf heeft de leerkracht ook ‘kracht’ nodig om betrokken en enthousiast in het werk te 
zijn. Als de leerkracht vitaal is, beschikt hij/zij over deze kracht! 
De Kameleon heeft hart voor personeel en leerlingen en geeft dus ook zorg aan de 
leerkracht. 
Er zijn afspraken gemaakt binnen het team en de ouderraad over "lief en leed". Er wordt 
naar elkaar geluisterd en op elkaar gelet in positieve zin. 
 

3.1   Kengetallen Personeel 

 

Het team van de Kameleon wordt gevormd door de hieronder genoemde leerkrachten: 

Naam leerkracht Lesuren per week Functies en taken: 

Sandra Roek 15 uur  

Martin Sikkens 24 uur ICT 

Tanja Hadderingh 15 uur  

Gerda Regien 23 uur  

Manon Prinsen 19 uur  

Margriet Brouwer 20 uur Intern begeleider 

Gerry Wierda 20 uur  

Hillie Vugteveen 17,5 uur  

Greet Gruber 15 uur  

Roelien Edens 11 uur  

Marjen van den Bos 4 uur Vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding 

Ger Greving 8 uur Onderwijsassistent 

Freddie Duursma 16,2 Directeur 

Als onderwijsondersteunend personeel zijn werkzaam aan onze school:  

Naam  Uren per week werkzaamheden 

Albertha Ottevanger 4 Administratie  

Johan Luchtenberg 5,5 uur Conciërge  

Cobie Battjes 10 uur schoonmaak 

   

De leeftijdsopbouw van de leerkrachten is weergegeven in onderstaand schema: 
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Functie M  V  <25 25-34 35-44 45-54 55-59  60 Totaal  

Directie 1       1  

leerkrachten 1 9  2 2 3 3   

Onderwijs- 

ondersteunend  

personeel 

2 1    2 1   

 

3.2   Samenstelling en werkwijze team 

De verdeling van de leerkrachten over de groepen, aan het begin van het schooljaar 2016-
2017, is in het volgend schema weergegeven:  

Groep  Aantal 
leer-
lingen 

 ma di wo do vr 

1 - 2 20 o Gerda Gerda 
 

Gerda 
 

Gerda Gerda 

  m Gerda Gerda 
 

 Gerda 
 

 

3 17 o Manon Manon Gerry Gerry Gerry 

  m Manon Gerry  Gerry  

4 (na 
12.00 
uur 
samen 
met 5) 

13 o Martin Martin Manon Manon Manon 

5 14 o Sandra Sandra Martin Martin Sandra 

  m Sandra Sandra  Martin Sandra 

6  13 o Tanja Tanja Tanja Roelien Roelien 

  m Tanja Tanja   Roelien Roelien 

7/8 22 o Greet Margriet Greet Margriet Greet  

  m Greet Martin  Margriet Greet 

 
Voor het begin van het schooljaar geeft juf Hillie aan dat het werken niet meer gaat vanwege 
haar heup. Omdat ze spoedig geopereerd gaat worden, neemt juf Gerry, direct bij aanvang 
van het schooljaar, groep 3 over.  
Na twee weken geeft juf Roelien aan dat ze, om privé redenen, gaat stoppen met werken. 
Voor groep 6 wordt juf Niene Tamminga benoemd.  
Vlak voor de herfstvakantie krijgt juf Gerda een hartinfarct. Het herstel zal lang gaan duren. 
Daarom besluiten we om juf Gerry te verplaatsen naar  
groep 1 en 2. Invalkracht juf Dineke Hofkamp neemt samen met juf Manon groep 3. 
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Dan geeft ook juf Niene aan dat de zorg die ze moet geven aan haar kinderen thuis niet te 
combineren is met haar de werkzaamheden aan onze school. Omdat dit al de tweede 
wisseling is in groep 6 zoeken we stabiliteit. We vragen juf Annet of ze naast haar werk op de 
obs Bonnen in Gieten ook bij ons wil werken. Gelukkig kan er in Bonnen geschoven worden, 
zodat juf Annet bij ons de donderdag en vrijdag kan invullen. 
Tot overmaat van ramp laat ook juf Greet weten dat ze een tijd afwezig moet zijn, omdat 

haar stem haar in de steek laat. Ook zij moet naar het ziekenhuis voor onderzoek. 

Invalkracht juf Jacqueline neemt groep 7/8 over. 

Halverwege het jaar is het rooster met de verdeling van de leerkrachten over de groepen 

dan ook danig gewijzigd. 

Groep  Aantal 
leer-
lingen 

  ma di wo do vr 

1 - 2 30 o Gerry Gerry Gerry Gerry Gerry 

    m Gerry Gerry   Gerry   

3 17 o Manon Manon Dineke Dineke Dineke 

    m Manon Manon   Dineke   

4 (na 
12.00 
uur, 
samen 
met 5) 

13 o Martin 
  

Martin Manon Manon Manon 

5 14 o Sandra Sandra Martin Martin Sandra 

    m Sandra Sandra   Martin Sandra 

6  13 o Tanja Tanja Tanja Annet Annet 

    m Tanja Tanja   Annet Annet 

8 22 o Jacque-
line 

Margriet Jacqueline Margriet Jacqueline  

    m Jacque-
line 

Jacqueline   Margriet Jacqueline 

  
In de kerstvakantie vinden er sollicitatiegesprekken plaats, omdat de kleutergroep gesplitst 
moet worden. Er zijn inmiddels 34 leerlingen in groep 1 en 2. 
Juf Yvonne Zweep en juf Nienke Hakkenes worden toegevoegd aan het team. 
Zij nemen de basisgroep en juf Gerry gaat met wisselende groepjes naar de teamkamer/ ib 
kamer die is ingericht als extra lokaal.  
Juf Yvonne werkt op maandag/ dinsdag en woensdag, juf Nienke op woensdag, donderdag 
en vrijdag. Op deze manier kan juf Gerry terug naar haar oude formatie (vrij op de 
woensdag). 
Op het moment dat juf Greet terug komt, breekt juf Annet haar enkel op drie plaatsen. 
Geluk bij een ongeluk is dat juf Jacqueline haar plaats in groep 6 direct kan overnemen. Voor 
groep 6 en juf Tanja is dit de vierde juf/ collega binnen een schooljaar. Vlak voor de 
zomervakantie meldt juf Jacqueline dat ze thuis blijft i.v.m. een burn out. Juf Tanja neemt de 
laatste twee weken de gehele week de groep. 
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3.3   Deskundigheidsbevordering 

 
Het personeel 
Aan het begin van het schooljaar worden de competenties van de personeelsleden in beeld 
gebracht en vastgelegd in een bekwaamheidsdossier.  
Voor alle leerkrachten is een bekwaamheidsdossier opgesteld. 
Tijdens het eerste half jaar van dit schooljaar richt de directeur zich vooral op de 
aanbevelingen vanuit het audit verslag. Samen met een collega directeur worden de 
schooljaarplannen geschreven en de borging vastgelegd. 

Het team volgt de tweede bijeenkomst van Expliciete Directie Instructie. De kern van deze 
bijeenkomst is het stellen van controle vragen van begrip. In de weken daarna volgt bij 
iedere leerkracht een klassenbezoek.  
Helaas moeten we door langdurige ziekte van drie collega 's de cursus onderbreken. Het is 
namelijk van belang dat het hele team de cursus volgt. 
In juni wordt de draad weer opgepakt. De derde bijeenkomst staat in het teken van het 
vergroten van de vaardigheid in het stellen van controle vragen van begrip en het hanteren 
van expliciete directe instructie in combinatiegroepen. 
 
 

3.4    Conclusie personeel 

 
De leerkrachten van de Kameleon zijn gemotiveerd en deskundig.  
Doordat de fusie leerkrachten van drie scholen heeft samengebracht, is het van belang dat 
er duidelijke afspraken zijn en dat er één lijn is in het didactisch handelen. In het verslag van 
de audit wordt aangegeven dat het didactisch handelen en het zelfstandig werken beter op 
elkaar afgestemd moeten worden.  
Iedereen is dan ook bereid om de cursus Expliciete Directe Instructie te volgen. 
Helaas is er gedurende het jaar veel (langdurige) uitval van vaste leerkrachten en 
invalkrachten. Deze uitval is niet werk gerelateerd.  
Het veroorzaakt helaas wel dat de deskundigheidsbevordering geen doorgang vindt 
Er is veel en goed contact met de zieke leerkrachten en dit sterkt hen om terug te keren. Het 
ziet er naar uit dat iedereen na de zomervakantie terug is (in eerste instantie op 
therapeutische basis).  
Helaas moeten twee inval leerkrachten in het begin van het schooljaar, om persoonlijke 

redenen, al hun werkzaamheden beëindigen.  

De vele collega 's die dit jaar bij ons invallen verrichten geweldig werk.  

Door middel van een enquête geven veel collega's aan werkdruk te ervaren. Dit verdient 

aandacht. Daarom wordt er gewerkt aan maatregelen die de werkdruk verlagen. Het 

volgend schooljaar wordt direct worden begonnen met een systeem dat de administratie 

rondom de zorg vermindert. 
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4. Cultuur en Klimaat 

 
We willen een sfeer creëren:  

- van respectvol omgaan met elkaar, gedrevenheid in verandering en duurzaam 
omgaan met materiaal en middelen.  

- waar leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zich verantwoordelijk voor elkaar 
voelen. 

- met korte communicatielijnen zowel intern als extern (medezeggenschapsraad en 
ouderraad). 

Het personeel werkt volgens de afspraken die samen gemaakt zijn over de pedagogische en 
didactische aanpak, het klassenmanagement en de administratie van de groep, zodat er 
uniformiteit en structuur is.  
Maar er is ook ruimte voor een individuele invulling door de leerkracht voor specifieke 
onderwerpen, die vaak gerelateerd zijn aan een bepaalde groep. 
Wij willen dat de Kameleon veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk is dat 
de leerlingen graag naar onze school gaan.  
De Kameleon voert daarom een actueel beleid ten aanzien van veiligheid. Hiervoor zijn 
stappenplannen uitgewerkt.  
Daarin is opgenomen hoe we een veilig sociaal pedagogisch klimaat stimuleren, waarbij het 
voorkomen van pestgedrag een belangrijke pijler is.  
Methodisch wordt er gewerkt met de “Kwink” en de “Kwink van de Week”.  

Het sociale klimaat wordt gemeten met de Sociale Competentie Observatie Lijst (de SCOL). 
Wij doen dit jaarlijks tweemaal. Zo kan de leerkracht bepalen welke onderdelen van 
”Kwink”, voor welke leerlingen, (extra) aandacht nodig hebben.  
We hebben gedragsregels opgesteld waar leerlingen, ouders, directeur en leerkrachten het 
over eens zijn geworden.  
Om de twee jaar worden de leerlingen en de leerkrachten gevraagd aan te geven hoe zij het 
sociale klimaat ervaren, waarna eventueel verbeterplannen worden opgesteld en 
uitgevoerd.  
Deze enquête zal het volgend schooljaar worden afgenomen. 
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5. Middelen en voorzieningen 
 

 
De middelen zijn toereikend. Het werken met de methoden wordt geëvalueerd. Indien nodig 
worden er leerlingenboeken of softwarelicenties besteld. Alleen de schrijfmethode krijgt een 
negatieve beoordeling. Volgend schooljaar zal er dan ook een keuze gemaakt worden voor 
een nieuwe methode voor schrijfonderwijs. 
De methode voor de Culturele Middag wordt geactualiseerd en de lessen volgens een 
vastgesteld lesschema gegeven. 
Het schoolgebouw is niet groot genoeg. Ook de schoolomgeving verdient aandacht. 
 

5.1  Huisvesting  

 
De huisvesting laat nogal te wensen over.  
Op 1 oktober 2016 telt de Kameleon 102 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Er zijn vijf 
lokalen en een extra ruimte in het bijgebouw. Deze extra ruimte wordt ingericht als lokaal 
voor de groep met het kleinste aantal leerlingen (groep 4). 
Het aantal leerlingen in groep 1 en 2 groeit gedurende het eerst half jaar tot 34.  
Het lokaal voor groep 1 en 2 is te klein voor deze groep.  
De teamkamer (tevens kamer voor de intern begeleider en kamer voor de ict 'er) wordt 
ingericht als klaslokaal voor een verdeling van combinatiegroep 1 en 2.  
De IB 'er en ICT 'er nemen hun intrek in de directiekamer.  
De keuken wordt de teamkamer en tevens de werkplek voor de onderwijsassistent, externe 
onderzoekers, schoolarts, logopediste enz.  
Er is geen mogelijkheid voor de leerlingen om, anders dan in het klaslokaal, hun werk te 
doen. Er is een te kort aan bergruimte en er ontbreekt ook een ontmoetingsruimte. 
Gezien de prognoses zullen deze problemen de komende jaren blijven bestaan. Het is dan 
ook van belang dat er een oplossing komt.  
De medezeggenschapsraad heeft het op de agenda gezet. 
 

5.2   ICT  

 
We gebruiken nu de hardware van de gefuseerde scholen. Veel computers zijn echter aan 
vervanging toe. Ze werken langzaam of kunnen de nieuwe software niet aan. Dit probleem 
doet zich ook op de andere scholen van de Stichting voor. Omdat de afschrijvingstermijn van 
de computers nog niet is verstreken is het niet mogelijk de computers te vervangen.  
Wel zijn alle beamers vervangen, zodat de digiborden weer een duidelijk beeld geven.  
In groep 3 zijn screens geplaatst.  
Brin heeft de taak van Picto overgenomen. Zij zijn nu netwerkbeheerder.  
De ict 'ers verbonden aan de school hebben de taak om de ict te implementeren in de 
groepen.  
Met ingang van het volgend schooljaar wordt een bovenschools ict team (PIT) gevormd, 
zodat gespecialiseerde ict 'ers de leerkrachten gaan ondersteunen. 
Voor iedere groep zijn vier leerling computers beschikbaar. 
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5.3  Methoden  

 
Gedurende het schooljaar zijn de methoden geëvalueerd. Aan de hand van de conclusies is 
er een meerjarenplan vervanging methoden opgesteld. Het komend schooljaar staat de 
vervanging van de schrijfmethode op de agenda. 
 

5.4   Overige materialen 

 
Omdat de Kameleon kan putten uit de materialen van de drie fusiescholen zijn we 
voldoende voorzien van materialen. 
 

       5.5  Conclusie Middelen en Voorzieningen 

 

Werkplekken voor de leerlingen ontbreken. Zo ook volwaardige representatieve ruimten als 
een ontmoetingsruimte, een teamkamer, een reproruimte, een spreekkamer voor bijv. 
schoolarts, jeugdverpleegkundige, logopediste enz. en bergingen voor materialen, 
buitenspeelgoed en tuingereedschappen. 
Het kleine lokaal in het semi- permanente gebouw is voor het splitsen van groepen niet 
groot genoeg. Ook het schoolplein is onoverzichtelijk en niet praktisch voor de 
onderbouwgroepen. Een afscheiding met de openbare weg ontbreekt en voor deze groepen 
is er geen speeltoestel/ speelhuisje. 
Er zal steeds met de nodige creativiteit plaats gezocht moeten worden voor leerlingen, 
leerkrachten en externe deskundigen.  
De vraag naar een structurele oplossing blijft bestaan en zal het komend schooljaar centraal 
staan. 
 
De verwachting is dat op ICT gebied nieuwe ontwikkelingen zich aandienen. 
Daarbij zal waarschijnlijk ook de hardware aangepast worden. De werkstations voor 
leerlingen en personeel moeten spoedig vervangen worden. 
 
De methoden zijn actueel en in voldoende mate aanwezig. De overige materialen  
zijn ook voldoende toereikend. 
 
De budgetten en de reservering zijn op orde, maar opgemerkt dient te worden dat de 
budgetten voor software en reproductie niet toereikend zijn. 
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6. Management van onderwijs- en onderwijsondersteunende processen 
 

 
Pedagogische huisstijl 
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met elkaar en van elkaar leren. Daarnaast is er 
ruimte en respect voor iedere leerling afzonderlijk. 
Dit leidt het pedagogisch handelen. We wijzen kinderen voortdurend op hun eigen 
verantwoordelijkheid, geven positieve feedback en geven zelf steeds het goede voorbeeld.  
We gaan er van uit, dat een “positieve benadering” beter werkt dan sancties.  
 
Didactisch ontwerp 
De leerstof wordt aangeboden volgens het EDI-model. EDI staat voor expliciete, directe, 
instructie. Er is voor dit model gekozen omdat wij een grote verscheidenheid, qua niveau, 
binnen de basisgroepen hebben.  
Een EDI les is als volgt samengesteld: 
 

 Les doel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op 
het bord te schrijven.  

 Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te 
geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben. 

 Onderwijzen van het concept. 

 Onderwijzen van de vaardigheid. 

 Belang van de les. 

 Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. 
Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen. 

 Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten 
zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 

 Zelfstandige verwerking. 

 Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel 
nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. 

Technieken die bij EDI gebruikt worden zijn: 

 Controleren van begrip: de leerkracht monitort telkens of alle leerlingen 
begrijpen wat is uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les. 
De stappen voor het controleren van begrip zijn: 

o Eerst instructie geven. 
o Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen. 
o Denktijd bieden. 
o Willekeurig beurten geven. Tenminste drie leerlingen een beurt geven en 

gebruik maken van een beurtenbakje. 
o Luisteren. 
o Feedback geven. Herhalen van een goed antwoord, aanvullen als het 

gedeeltelijk goed is. Klassikaal uitleggen als het antwoord niet goed is.  
 Uitleggen: lesgeven door te vertellen. 
 Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen. 
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 Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten 
zien hoe een expert de opdracht aanpakt. Dit heet ook wel ‘modellen’.  

De leerkrachten hebben hoge optimistische verwachtingen van de leerlingen. Dit heeft een 
positieve invloed op de leerlingen en hun leren.  

  Door een positieve benadering naar en het geven van complimenten    
  aan de leerling groeit het zelfvertrouwen en verbeteren de leerprestaties. 
 

6.1  Welke onderwijsprocessen en onderwijsondersteunende  
   processen lopen of zijn in gang gezet? 

 
 
Het toetsbeleid is vastgesteld. De methode afhankelijke toetsen worden afgenomen en de 
scores worden bijgehouden in de groepsmap. Analyse van de scores vindt plaats door de 
groepsleerkracht. De methode onafhankelijke toetsen (CITO) worden afgenomen volgens de 
toetskalender en opgeslagen in het administratiesysteem “Esis” (leerlingvolgsysteem). 
Deze scores, de tussen- en eindopbrengsten, worden door het team geanalyseerd. Naar 
aanleiding van deze analyse worden er, indien nodig, handelingsplannen opgesteld. 
Het team vindt dat het leerstofaanbod relevant is, gelet op het ontwikkelingsperspectief en 
zij zijn tevreden over de kwaliteit van de leermiddelen (leerstofaanbod).  
De leerlingen die onze school verlaten, hebben een intrinsieke motivatie om zich verder te 
ontwikkelen. Ze hebben een niveau van zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden om hun 
persoonlijke en cognitieve ontwikkeling voort te zetten in het vervolgonderwijs. 
 
Om alle gegevens van de leerlingen overzichtelijk te houden en zodoende nog beter in 
kunnen te spelen op de specifieke onderwijsbehoefte van de individuele leerling starten we 
aan het eind van dit schooljaar met de eerste informatiebijeenkomst van “Plan B kwadraat”. 
Direct na de zomervakantie zal er een tweede instructie bijeenkomst zijn, waarna het 
nieuwe systeem (geleidelijk) wordt ingevoerd. Hierdoor wordt de aansluiting op de 
individuele onderwijsbehoefte verbeterd. 
 

6.2  Ouderbetrokkenheid  

 
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers goed geïnformeerd worden en betrokken 
zijn bij de school. De schoolgids, het ouderportaal, de website en oudergesprekken zijn een 
belangrijke bron van informatie naar elkaar, maar er zijn natuurlijk nog vele andere 
momenten waarop ouders/verzorgers geïnformeerd worden.  
Daarnaast betrekken wij de ouders actief bij de dagelijkse praktijk: 
Hulp van ouders/verzorgers bij het technische lezen (dagelijks). 
Leesprojecten in alle groepen, waarbij het samen lezen met ouders wordt gestimuleerd. 
Hulp van ouders/verzorgers bij projecten en feestelijke activiteiten. 
Het thuis, met de hulp ouders/verzorgers, voorbereiden van boekbesprekingen en 
spreekbeurten. 
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6.3  De school de omgeving in  

 
De Kameleon en de buitenschoolse opvang de Hasselbraam staan naast elkaar. Veel 
leerlingen van “de Kameleon” maken dan ook gebruik van de voorschoolse en naschoolse 
opvang die georganiseerd wordt door “de Hasselbraam”. De leerlingen die met de taxibusjes 
naar school komen worden tot kwart over acht opgevangen door een medewerker van “de 
Hasselbraam”. In de pauzes van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf (groep 1 en 2) en 
kwart over twaalf tot kwart voor één houden twee medewerkers van “de Hasselbraam” 
toezicht op het schoolplein.  
Buitenschoolse opvang “Huis op Stelten” in Nieuw Annerveen verzorgt ook de voor- en 
naschoolse opvang van leerlingen van de Kameleon. Deze leerlingen worden van school 
gehaald en naar de opvang gebracht door de taxibusjes van de Kleurexpress. 
Het komende jaar gaat de intern begeleider periodiek een bezoek brengen aan “de 
Hasselbraam” en “Huis op Stelten” om leerlingen die naar de Kameleon gaan op een 
verantwoorde en indien nodig geleidelijke manier te laten instromen. 
 
De school werkt samen met het IVN Consulentschap Drenthe. 
Het IVN Consulentschap Drenthe is één van de provinciale Consulentschappen in Nederland. 
Het IVN houdt zich bezig met natuur- en milieueducatie en communicatie voor verschillende 
doelgroepen waaronder het onderwijs. Dit jaar hebben alle groepen deelgenomen aan het 
project bomen. De bovenbouwgroepen hebben ook het project plastic soep gevolgd. Hieruit 
is voortgekomen dat we het afval scheiden op obs Kameleon (papier, plastic en groen).  
 
In samenwerking met VVN en de ANWB zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals de 
fietscontrole, de lichtbrigade en het verkeersexamen en voor groep zeven en acht. Met 
“Dorpsbelangen Eexterveen”, de politie en gemeente is overleg over de veiligheid op de 
Dorpsstraat. Veel ouders die de leerlingen met de auto brengen laten de leerlingen voor de 
school uitstappen. De politie controleert en de gemeente vergroot de parkeerplaats voor de 
taxibusjes. Vanuit school, in samenwerking met de verkeersouders, worden de ouders 
herhaaldelijk gevraagd te parkeren op de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. Dit 
lukt nog maar gedeeltelijk. 
Ook het komend schooljaar gaan we een actie houden om de ouders naar de parkeerplaats 
te krijgen. 
 
Het ICO, het centrum voor kunst en cultuur en Kunst & Cultuur Drenthe werken samen met 
de scholen van de Stichting PrimAH in het “Cultuurmenu”. Dit schooljaar is er voor alle 
groepen een kunstontmoeting, twee kunstlessen gegeven door een docent van Kunst & 
Cultuur en scholing m.b.t. de verschillende projecten voor de leerkrachten. 
In samenwerking met he ICO worden er ook naschoolse lessen gegeven (Kunstkids). Ook 
muziekvereniging “Drenthina” uit Annen verzorgt na schooltijd muziekles. De Kameleon stelt 
de ruimte voor deze lessen beschikbaar. 
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7. Waardering 
 

 
 

7.1  Waardering door ouders/leerlingen 

 
De ouder en leerling enquête worden respectievelijk om de twee of vier jaar gehouden. Er is 
dit schooljaar geen peiling geweest. 
Het komend schooljaar worden beide enquêtes afgenomen. 
 

 

7.2  Waardering door het personeel 

 
Uit het onderzoek dat gehouden is in 2016 komt naar voren dat het personeel werkzaam aan 
onze school betrokken en gemotiveerd is. Zij ervaren echter wel werkdruk (evenals alle 
collega ’s binnen de Stichting Primah) en vinden de het schoolgebouw te weinig ruimte 
biedt. 
Samen met de Stichting Primah worden er oplossingen gezocht voor het verminderen van de 
werkdruk. In het schooljaar 2017 – 2018 wordt een nieuw systeem voor de zorg 
geintroduceerd (Plan B kwadraat). 
De medezeggenschapsraad gaat in gesprek met Stichting Primah en de gemeente Aa en 
Hunze over het schoolgebouw. 
 

7.3  Waardering door de Inspectie 

 
Er is nog geen inspectieonderzoek geweest. Wel is er in mei 2016 een interne audit 
afgenomen. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn omgezet in actieplannen voor dit 
schooljaar. 

- Cursus Expliciet Directe Instructie. 

- Evaluatie van de in gebruik zijnde methoden. 

- Verbetering van de kwaliteit van de zorg en vermindering van de administratie 
rondom de zorg (Plan B kwadraat). 

- Beschrijving van de het veiligheidsbeleid van de school. 

- Beschrijving van het onderwijs gericht op actief burgerschap en sociale integratie.  

- Beschrijving van het taalbeleid. 
De uitwerking van de eerste drie actieplannen staat beschreven bij hoofdstuk 5 en 6. Ook de 
laatste drie actieplannen zijn afgerond De beleidsdocumenten zijn opgeslagen in het 
schooldossier.  
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8. Resultaten en opbrengsten 

 

 

8.1  Resultaten en opbrengsten 

  
Voor de vakgebieden: rekenen en wiskunde, taal, technisch lezen, begrijpend lezen en 
spelling wordt na iedere methode onafhankelijke toets een analyse gemaakt.  
Na de analyses wordt het onderwijs, indien nodig, aangepast.  
Van de resultaten van de laatste drie jaren, van bovengenoemde vakgebieden, worden 
trendanalyses gemaakt. Naar aanleiding van de conclusies uit deze trendanalyses worden 
ook, indien nodig, aanpassingen van de leerstof en of didactiek doorgevoerd. 
Omdat dit het tweede jaar van de Kameleon is, kan er nog geen trendanalyse worden 
gemaakt. 
 
Het resultaat op de “Eindtoets basisonderwijs” geeft ook waardevolle informatie. De score 
wordt aangegeven tussen de 500 en 550. De leerlingen van onze school haalden voor het 
schooljaar 2016 – 2017 een score van 540.6. De landelijk gemiddelde score dit schooljaar 
was 535.1 Een score ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Vorig jaar was de score 534.7 en was het landelijk gemiddelde 534.5 
 
Het tweede jaar na de fusie geeft dus nog geen correct beeld van de opbrengsten van het 
onderwijs op de Kameleon, omdat er nog geen trendanalyses gemaakt kunnen worden.  
 
Voor het komend schooljaar zijn m.b.t resultaten en opbrengsten actieplannen opgesteld 
voor verbetering van het instructiegedrag van de leerkrachten, de vervanging van de 
schrijfmethode en het uitbreiden van individuele leerlijnen. 
 
 

8.2  Kengetallen leerlingen 

 
Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  
1 oktober 2016 
 

Leerjaar   1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  
Aantal  12 10 17 13 14 14 14 8 102 

   
Leerlingenaantal van afgelopen 2 jaar 

 Oktober 2015 Oktober 2016 Oktober 2017 Oktober 2018 

Leerlingenaantal  111 102   
Wegingspercentage  107 leerlingen 0 

3 leerlingen 0,3 
1 leerling 1,2 

100 leerlingen 
0 

2 leerlingen 0,3 
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Kengetallen door – en uitstroom 2015 – 2016 
  

Onderwerp 
 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Aantal leerlingen op 1 oktober dat voor de tweede keer in 
het leerjaar zit. (groep 2 t/m 8) 

        

Aantal leerlingen op 1 oktober met een individuele leerlijn. 
 

  2 1     

Aantal leerlingen op 1 oktober met extra ondersteuning   1  1 3   

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
een andere basisschool. 

3 1  1 2    

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is ingestroomd vanuit 
een andere basisschool. 

1        

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar  
het speciaal basisonderwijs (SBO). 

  1      

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
het SO (Expertisecentra). 

        

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar 
het VO. 
 

1 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar 
het praktijkonderwijs. 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar 
het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). 

0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO:  8 
 

 
Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Advies type 
Voorgezet onderwijs 

Aantal 
Leerlingen 

% Aantal 
Leerlingen 

% Aantal 
Leerlingen 

% Aantal 
Leerlingen 

% 

Gymnasium TT         

Gymnasium         

VWO TT         

VWO 4 18,1 1 12,5     

HAVO 6 27,3 6 75     

VMBO T+         

VMBO T 10 45,5       

VMBO KB 2 9,1       

LWOO KB         

VMBO BB   1 12,5     

LWOO BB         

prO         

TOTAAL 22 100 8 100     
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8.3  Conclusie 

 

Het schooljaar 2016-2017 is het tweede schooljaar van fusieschool obs Kameleon.  
Na het eerste jaar, waarin vooral gewerkt is aan de samenvoeging van de culturen van de 
drie gefuseerde scholen, is het nu tijd voor het creëren van een veilig en vertrouwd 
schoolklimaat, het afstemmen van het pedagogisch en didactisch handelen en het evalueren 
van de onderwijsmethoden. 
 
2016- 2017 
We beginnen het schooljaar met de “Gouden Weken”. De doelstelling is: “Maak een goede 
groep”. Daarna volgen we “Kwink”. Dit is een online lesmethode voor sociaal-emotioneel 
leren (SEL). “Kwink” biedt een onderbouwd SEL-programma voor de hele school en houdt 
bewust rekening met de groepsfases. Ook burgerschap en mediawijsheid komen aan bod. 
Na toetsing door het meetinstrument voor SEL kunnen we concluderen dat de leerlingen 
werken in goede groepen en werken in een veilig klimaat  
 
Het gebruik van het ouderportaal is 100 %. Alle ouders ontvangen de informatie via het 
ouderportaal. De afspraken voor gesprekken met ouders/ verzorgers worden via het 
ouderportaal gemaakt en mogelijkheid om mails te verzenden via het ouderportaal wordt 
benut. 
 
2017 -2018 
Het komend schooljaar beginnen we weer met de “Gouden Weken” We gaan de “Kwink” 
lessen effectiever maken door transitie. Een koppeling aanbrengen tussen wat er in een les 
wordt aangeboden en de vertaling daarvan naar de praktijk. Dit geldt ook voor het 
onderdeel burgerschap. Op deze manier pakken we burgerschap concreet op. 
 
2016 – 2017 
Er worden vier scholingsmomenten voor het hele team georganiseerd met het doel dat alle 
leerkrachten aan het eind van het schooljaar 2016 – 2017 in staat zijn hun instructies 
beredeneerd en volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te geven. 
Deze scholing wordt samen met de obs Anloo gevolgd. 

Kort na de eerste EDI cursus waarin, het opfrissen van het Direct Instructie Model, 
informatie over controleren van begrip, actieve en betrokken leerlingen krijgen, oefenen 
met het bedenken van vragen en het vaststellen van eigen leervragen, aan bod komen en 
ook de klassenbezoeken zijn geweest, melden drie leerkrachten zich voor een langere 
periode zich ziek. Omdat het belangrijk is dat het hele team deelneemt, besluiten we om de 
scholing op te schorten.  

Omdat de terugkeer van twee collega ’s langer duurt dan verwacht, is de tweede 
bijeenkomst toch aan het eind van het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
onderdelen: terugblik op ervaringen, modelgedrag en uitleg oefenen, doelen helder 
formuleren, zicht krijgen op leerlijnen en het vaststellen eigen leervragen.  
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De doelstelling is gedeeltelijk gehaald. We gaan het komend schooljaar het traject afmaken 
en uitbreiden, omdat we dan allemaal met combinatiegroepen gaan werken. 

2017 - 2018 
Gedurende het schooljaar 2017 – 2018 implementeren we het EDI model. De twee 
cursusdagen worden ingehaald en uitgebreid tot vier scholingsmomenten. 
Onderwerpen zullen zijn: Coöperatief leren binnen EDI, vaststellen eigen leervragen, 
zelfstandig werken en hanteren van een taakbrief binnen EDI, kansrijke 
combinatiegroepen (beginnend met het onderdeel spelling). 

 
2016 – 2017 
De methoden zijn tijdens de teamvergaderingen geëvalueerd. De conclusie is dat de 
schrijfmethode vervangen moet worden.  
Voor de “Culturele Middag” is het eigen jaarprogramma gevolgd (opgesteld in 
samenwerking met de obs Prins Willem Alexanderschool uit Eext). Dit programma is 
geëvalueerd en krijgt een vervolg in het komend schooljaar. De lessen moeten dan wel 
volgens een afgesproken lesschema worden gegeven en de deskundigheid van de 
leerkrachten op bepaalde gebieden worden vergroot. 
Door de toegekende subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit wordt er volgend schooljaar 
scholing aangeboden om de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. 
 
2017 – 2018 

De keuze voor een nieuwe schrijfmethode wordt in het begin van het komend 
schooljaar gemaakt, zodat iedereen goed voorbereid in het schooljaar 2018 – 2019 
een start kan maken. 
Het programma voor het Cultuurmenu wordt opgesteld en iedere les wordt gegeven 
volgens het model: Intro/ oriëntatie op het onderwerp/ doelstelling/aanbieden 
techniek/ gebruik materialen/ evaluatie/ presentatie. De presentatie is in de hal van 
de school, zodat zichtbaar is aan welke thema gewerkt wordt. Deze presentatie wordt 
ingericht met behulp van ouders/ verzorgers. 

   
  
 

 

 

 
 
  


