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De evaluatie van het jaarplan 2018-2019 is aan het team voorgelegd. De verschillende kwaliteitskringen hebben een bijdrage geleverd.

Verantwoording wordt afgelegd in dit schooljaarverslag, bestemd voor ouders, leerkrachten, bestuur, inspectie en overige belangstellenden.

juni 2019
Heidi van Wezel
Directeur De Kameleon
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STRATEGIE EN BELEID
Doel
Promoten van De Kameleon en IKC De
Schilden
Uitwerken visie IKC De Schilden

Rekenbeleidsplan wordt afgerond
Dyslexieprotocol wordt afgerond
Opstellen beleidsplan Jonge Kind
Opstellen beleidsplan Natuur en
Technologie
Opstellen zorgplan
Groepsplanloos werken wordt
geïntroduceerd

Er wordt een start gemaakt met
onderwijsplannen i.p.v. groepsplannen,

Verantwoording
Er is twee keer een introductieochtend georganiseerd. Bij kinderdagverblijf Bosrijk is hiervoor promotie gemaakt.
Er is een folder gemaakt voor IKC De Schilden. De tekst is gemaakt in samenwerking met Tekst Van Breugel. De folder is
vormgegeven door Vrije Stijl, Bureau voor grafisch ontwerp en communicatie.
De samenwerking binnen het IKC ontwikkelt zich organisch. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om in dit stadium SMARTdoelen te formuleren. Het afgelopen jaar heeft de samenwerking binnen school meer plaatsgevonden. De regiomanager van
Kind en Co en clustermanager sluiten aan bij het MT overleg. Er heeft tweemaal een gesprek plaatsgevonden tussen het
bestuur van beide organisaties in aanwezigheid van de directeur van De Kameleon en de regiomanager van Kind en Co.
Daarnaast is tweemaal gesproken met de gemeente over de ontwikkeling van het IKC en de gemeentesteun die hierbij nodig
is.
Op praktisch vlak is het naschools aanbod breder geworden. Hiervoor wordt gewerkt met lokale aanbieders (yoga, dans,
typelessen, schaken, kunstlessen, muzieklessen, buurtsport, natuurlessen, W&T)
De BSO sluit aan bij het programma van de school en werkt een aantal zaken uit samen met de kinderen. Voorbeelden hiervan
zijn de Vreedzame School en het maken van decorstukken.
Het Rekenbeleidsplan is aangepast door de Rekencoördinator en goedgekeurd door het team en de MR. Het protocol is
geplaatst op onze website.
Het Dylexieprotocol is aangepast door de Taalcoördinator en goedgekeurd door het team en de MR. Het protocol is geplaatst
op onze website.
Het beleidsplan Jonge Kind is gemaakt door de Jonge Kind specialist en goedgekeurd door het team. De MR heeft een aantal
opmerkingen geplaatst. Het beleidsplan wordt bijgesteld en begin schooljaar 2019-2020 voorgelegd aan de MR.
De kwaliteitskring WNT heeft het concept voor het beleidsplan ingediend bij de directie. Deze zal nader besproken worden en
begin schooljaar 2019-2020 voorgelegd worden aan het team en de MR.
De IB heeft het zorgplan aangepast. Deze is goedgekeurd door het team. Begin schooljaar 2019-2020 wordt het zorgplan
voorgelegd aan de MR.
De directie en intern begeleiders hebben vijf bijeenkomsten gehad over groepsplanloos werken. Deze bijeenkomsten zijn
georganiseerd door Het Sticht i.s.m. Focus PO.
In december is het groepsplanloos werken geïntroduceerd en is er gekeken of er draagvlak is bij het team voor deze manier
van werken. Het team was enthousiast.
Tweemaal heeft de schoolbespreking plaatsgevonden. Er is gekeken naar cruciale doelen voor de verschillende jaargangen.
Het onderwijsplan begrijpen lezen is gemaakt.
Het onderwijsplan ‘leren leren’ is nog niet gemaakt. Wel is er gekeken of de groepen de gestelde doelen al behalen. Dit is nog
niet het geval. Met name reflectie van het eigen werk en taakaanpak behoeft nog aandacht.
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begrijpend lezen en leren leren worden
hiervoor gebruikt.
In de bovenbouw wordt er een pilot
gedraaid rondom internationalisering.
Het contact leggen met andere scholen
waarbij de Engelse taal ook functioneel
wordt ingezet.
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In groep 7A heeft een drietal keer met Mystery Skype gewerkt. Hierbij moet je raden waar de klas waarmee je aan het skypen
bent zich bevindt op de wereld.

KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS
Doel
De aanvraag om excellent te worden is
gedaan. De school onderscheidt zich
door de maatschappelijke en sociale
oriëntatie
Directie en interne begeleiders leren
werken volgens de methodiek van
groepsplanloos werken. Er zal een keus
gemaakt worden met welk systeem we
dit gaan doen.
De Kameleon neemt de tijd om de
ingezette ontwikkelingen (leren leren,
kwaliteitskringen, vreedzame school) te
borgen en vast te leggen.

Leerkrachten maken hun eigen analyses
hierbij hanteren zij de referentieniveaus

Verantwoording
De school heeft het traject voor de excellentie aanvraag volledig doorlopen. De jury onderschrijft de maatschappelijke en
sociale oriëntatie en heeft waardering voor de betekenisvolle rol die de school vervult in de verbinding met het dorp, de
betrokkenheid en het eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten hierbij en de ambitie en gedrevenheid in alle geledingen
van De Kameleon. Het excellentieprofiel is volgens de jury echter onvoldoende uitgewerkt en mist specifieke doelen, voorzien
van indicatoren die uitmonden in een integrale, beredeneerde aanpak in alle groepen.
Directie en IB hebben een cursus gevolgd voor het werken met Focus PO. Hier is mede voor gekozen, omdat het systeem veel
werk doet en het de werkdruk bij leerkrachten kan verminderen. Het team was enthousiast over dit systeem.

De afspraken omtrent leren leren in de bovenbouw zijn in een document weergegeven en leerkrachten hebben gekeken in
hoeverre ze zich nog aan deze afspraken houden.
Elke groep werkt met hetzelfde concept van de weektaak.
De kleutergroepen hebben voor het derde jaar gewerkt met leerlijnen en de thema’s vormgegeven.
De kwaliteitskringen hebben de activiteiten betreffende hun gebied georganiseerd en waar nodig, na de studiedag, hun beleid
aangepast/opnieuw bekeken.
De kwaliteitskring Mens & Maatschappij heeft het team, ouders en BSO actiever benaderd over Vreedzaam. Iedere groep
gebruikt de lessen en heeft een vreedzame deur/muur. De leerlingenraad heeft nu uit elke klas een afvaardiging van twee
leerlingen.
De kwaliteitskring Mens & Maatschappij heeft een map gemaakt voor de BSO. De Vreedzame School is nu meer zichtbaar
binnen de school.
Alle leerkrachten hebben analyses gemaakt van de Cito. Halverwege het schooljaar mochten ze zelf een analyse kiezen. Aan
het eind van het schooljaar heeft iedereen een analyse gemaakt met behulp van Focus PO.
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Einddoelen staan centraal i.p.v.
methode doelen (onderwijsplannen)

I.s.m. Kind en Co wordt er een drieplus
groep gestart, er is een doorgaande lijn
van peuter naar kleuter

Vanaf september 2018 is de drieplus groep gestart in samenwerking met Kind & Co. De ontwikkelingsgerichte werkwijze in de
onderbouw is nu ook geïntegreerd is de werkwijze van de peutergroep. Deze groep maakt echter nog geen gebruik van
gebruik van de leerlijnen in ParnasSys. De subsidie van de peutergroep hangt samen met het gebruik van Piramide voor VVE
leerlingen. Er hebben echter twee gesprekken plaatsgevonden met de gemeente waarbij er vertrouwen is dat t.z.t. een
overstap kan worden gemaakt naar de leerlijnen, waardoor de doorgaande lijn nog beter is gewaarborgd.

Leerlingen bewust maken van hun eigen
leerproces

Leerlingen zijn vanaf groep 6 zoveel mogelijk aanwezig bij de gesprekken.
Een aantal leerkrachten voert tijdens schooltijd kindergesprekken met de leerlingen.
De leerlingen gebruiken allemaal een weektaak. De doelen hangen zichtbaar in de klas. Leerlingen reflecteren op hun werk (bij
de kleuters bv. met smiley’s).

Er is extra aandacht voor
muziekonderwijs door de impuls

Alle leerkrachten werken met 123ZING. Leerkrachten hebben twee keer een cursus gehad voor het gebruik van 123ZING.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 doen mee aan het muziekproject vanuit het Kunstenhuis en in een drietal lessen een
instrument te bespelen. Groep 1 t/m 4 sluit met een eigen initiatief aan. Voor het zomerconcert is een optreden verzorgd
door de hele school voor alle ouders en genodigden.
De coördinator Mens & Maatschappij heeft tijdens de conferentie Alliante ‘Verder met burgerschap – voor en door scholen’
een workshop over Mystery Skype gevolgd en meerdere webminars over Etwinning. In groep 7A heeft een drietal keer met
Mystery Skype gewerkt. Hierbij moet je raden waar de klas waarmee je aan het skypen bent zich bevindt op de wereld.

In de bovenbouw is er een pilot rondom
internationalisering
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De directie en intern begeleiders hebben een cursusmiddag gehad over de referentieniveaus. Dit is kort geïntroduceerd bij de
leerkrachten. Met name in de bovenbouw is men zich bewust van de referentieniveaus.
De einddoelen staan centraal in de onderwijsplannen, maar nog niet in het handelen van de leerkrachten. Het leren loslaten
van methodedoelen en het geheel overzien blijft een aandachtspunt en zal mede door de introductie van de schoolbespreking
een verdere verdieping krijgen.

MEDEWERKERS
Doel
Voortgang gesprekkencyclus
Teamscholing 1,2,3 ZING!

Verantwoording
Alle medewerkers hebben een gesprek gehad binnen hun gesprekkencyclus.
Tijdens de studiedagen op 23 augustus en 6 december hebben de teamleden deelgenomen aan cursus betreffende 123ZING.
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Gezamenlijke scholing (De Kameleon en
KMN Kind & Co) rondom samenwerken
en toekomst van het IKC
Detachering van teamlid bij Kind & Co
Studiedagen worden gebruikt voor IKC
ontwikkeling, leren leren en
groepsplanloos werken

Individuele (bij)scholing
(combinatieklassen,
samenwerkingsverband, leesconsulent,
bewegingsonderwijs, passend
onderwijs)

Netwerkbijeenkomsten

Leerkrachten kijken minimaal 1 keer bij
een collega in de klas
Leerkrachten begeleiden een stagiaire
(MBO en/of HBO)

Op 21 november hebben De Kameleon en Kind en Co een gezamenlijke studiedag gehad, waarbij onder andere gekeken is
naar het onderwijs van de toekomst en de mogelijkheden van een IKC.
Leerkracht van de startgroep is deels gedetacheerd bij KMN Kind & Co.
Tijdens de verschillende studiedagen is aandacht besteed aan:
 onderwijs van de toekomst
 IKC ontwikkeling
 Focus PO
 Zicht op cruciale doelen
 Leren leren
 123ZING
Tijdens de onderbouwdag in februari is het team van de onderbouw naar de conferentie “werken in hoeken” geweest.
Een aantal teamleden heeft een individuele scholing gedaan of is hier nog mee bezig. Dit betreft de volgende opleidingen:
 Opleiding IB
 Opleiding leesconsulent
 Master onderwijswetenschappen
 Bewegend leren
 Betekenisvol rekenen
 Werken in combinatiegroepen
 master classes georganiseerd door ZOUT
 Startersbijeenkomsten (trede 1 t/m 3)
 Opleiden in School (interne bijeenkomsten en bijeenkomsten bij de HU)
 Leerkracht groep 8 en IB-er hebben deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten betreffende POVO.
 Gehele team heeft workshops gevolgd omtrent W&T op de studiedag van Het Sticht.
 Verschillende kwaliteitskringen zijn bij netwerkbijeenkomsten geweest.
 Netwerk voor burgerschapsvorming (alliantie burgerschap)
 CDB (directieoverleg De Bilt)
 DO (directieoverleg Het Sticht)
 ZOUT (bijeenkomsten samenwerkingsverband voor IB/directie
Het merendeel van de leerkrachten heeft een collegiale consultatie uitgevoerd.
De school heeft verschillenden stagiaires begeleid. Dit betreft stagiaires van:
- MBO 3 secretaresse
- MBO 3 onderwijsassistent
- voltijd Pabo
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Medewerkers maken deel uit van een
kwaliteitskring
Leerlijn leren leren borgen

Vreedzame school herijken en
mogelijkheden van de methode
uitbreiden
Openstellen schaal L-11
Grote betrokkenheid van het team
rondom CAO, inzet werkdrukgelden en
verdeling normjaartaak
Medewerkers kunnen deelnemen aan
een preventief gezondheidsonderzoek
Medewerkers doen mee aan het
medewerkerstevredenheidsonderzoek.

- zijinstromer Pabo
- ALPO
Daarnaast zijn er twee medewerkers begeleid in het kader van re-integratie voor werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze trajecten verlopen i.s.m. de BIGA groep
Iedere medewerker is gekoppeld geweest aan een kwaliteitskring en heeft hierbinnen zijn taken verricht.
De afspraken omtrent leren leren in de bovenbouw zijn in een document weergegeven en leerkrachten hebben gekeken in
hoeverre ze zich nog aan deze afspraken houden.
Elke groep werkt met hetzelfde concept van de weektaak.
De kleutergroepen hebben voor het derde jaar gewerkt met leerlijnen en de thema’s vormgegeven.
De kwaliteitskring Mens & Maatschappij heeft het team en ouders actiever benaderd over Vreedzaam. De leerlingenraad
heeft nu uit elke klas een afvaardiging van twee leerlingen.
Twee leerkrachten hebben gesolliciteerd voor schaal L-11 en zijn tot deze schaal toegelaten.
Het mereldeel van het team heeft meegedaan aan de staking en verschillende acties.
Het team heeft in overleg bepaald dat de inzet van de werkdrukgelden vooral naar extra ondersteuners gaat, waardoor de
leerkracht meer ruimte heeft voor zijn/haar activiteiten.
De leerkrachten hebben inspraak gehad in het werkverdelingsplan van 2019-2020.
Een aantal medewerkers hebben meegedaan aan het onderzoek, betrokkenheid was laag.
Medewerkers zijn opgeroepen het onderzoek in te vullen. Het merendeel heeft het onderzoek ingevuld. De resultaten zijn
positief. De Kameleon scoort zeer hoog bij het onderdeel professionalisering. Qua werkklimaat kunnen we ons nog
verbeteren, hierop scoren we relatief gezien laag. Over de uitkomsten zijn vragen gesteld aan het Sticht. Het onderzoek is
uitgezet onder 33 personeelsleden van De Kameleon, er werken echter maar 23 medewerkers bij ons. Hierdoor is de uitkomst
ook nog niet definitief.
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LEIDERSCHAP
Doel
Opleiding directeur Integraal Kindcentrum bij AVS
Projectplan opstellen IKC De Schilden
Coördinatie binnen IKC De Schilden
Tweedaagse DO voor strategisch beleidsplan van
Het Sticht
Bijwonen stakeholders bijeenkomsten
Masterclass groepsplanloos werken samen met
intern begeleiders
Deelname directieoverleg en kenniskring
personeel
Deelname aan landelijk netwerk burgerschap
Deelname aan landelijke conferentie IKC en
Schoolleiders
Begroting, jaarplan en jaarverslag opstellen
Begeleidingsgesprekken met CVB

Gesprekscyclus medewerkers
Twee groepsbezoeken

Oriëntatie op het herindelen en/of verdelen van
taken binnen het MT

Verantwoording
Directeur is bezig met de opleiding. Heeft hierdoor bij andere IKC’s gekeken en kennis opgedaan. I.v.m.
privéomstandigheden is besloten de opleiding te vertragen en volgend schooljaar de opleiding af te ronden.
Er is een start gemaakt met het projectplan.
Voor het grootste deel ligt de coördinatie bij de directeur van De Kameleon. Regiomanager en clustermanager van
Kind en Co sluiten aan bij MT-overleg.
Directeur heeft deelgenomen aan het tweedaagse DO. Het nieuwe strategisch beleidsplan van Het Sticht ligt in lijn
met de ontwikkeling van De Kameleon en IKC De Schilden. De titel van het strategisch beleidsplan wordt: Samen
Scholen, Samen Leven.
Stakeholders bijeenkomst is bijgewoond door directeur en PMR-leden.
Masterclass groepsplanloos werken is gevolgd door directeur en IB’s.
Directeur heeft deelgenomen aan verschillend directieoverleg en de kenniskring personeel.
Directeur en coördinator Mens en maatschappij hebben deelgenomen aan de alliantie burgerschap.
De coördinator opleiden in school is naar verschillende netwerkbijeenkomsten geweest. De directie is betrokken
geweest bij de hercertificering van De Kameleon als opleidingsschool. Door omstandigheden was het niet mogelijk
aanwezig te zijn bij de conferentie IKC.
Begroting en jaarplan zijn gemaakt en goedgekeurd door MR.
Er zijn regelmatig begeleidingsgesprekken geweest met het CVB. Daarnaast hebben er opbrengstgesprekken
plaatsgevonden met de onderwijskwaliteitsmedewerker van Het Sticht. Met de personeelsfunctionaris is er
gesproken over het team (gesprekscyclus, professionalisering) en met de controller over de financiën van de school.
Alle medewerkers hebben een gesprek gehad binnen hun gesprekkencyclus.
Bij alle medewerkers is een groepsbezoek geweest. Bij beginnende of nieuwe leerkrachten op de school zijn
meerdere bezoeken geweest in het kader van start tot beoordeling. De klassenbezoeken zijn gedaan door directie,
MT-leden, specialisten, schoolopleider, of collega’s tijdens collegiale consultaties.
Kind & Co heeft zich aangesloten bij het MT. Het MT heeft een aantal keer een dag overlegd i.p.v. een middag.
Hierdoor konden meer knopen worden doorgehakt en kon er ook direct actie worden ondernomen. Er is besloten
een adjunct-directeur aan te stellen. De directeur zal iets minder gaan werken. De bouwvergaderingen komen te
vervallen in het schooljaar 2019-2020, er zullen meer werkoverleggen plaatsvinden. Binnen het OIO pakken we
gemeenschappelijke thema’s op en kunnen we eventueel uiteengaan in bouwen.
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LEERLINGEN
Doel
Leren leren staat centraal bij de groepen 1 t/m 8
Leerlingen zijn betrokken door middel van de
leerlingenraad en de klassenvergadering
Kinderen vanaf groep 6 zijn aanwezig bij de
voortgangsgesprekken
De leerlingen vullen ZIEN in, doen mee aan het
leerlingtevredenheidsonderzoek en vullen de
leesmonitor in
De kinderen doen mee aan de volgende projecten:
Grote Rekendag, Wetenschapsdag, Lentekriebels,
EU-schoolfruit, Mediawijsheid.
Leerlingen komen in contact met kunst en cultuur
(Netwerk cultuureducatie Zeist, Kunstcentraal,
Meer muziek in de klas)
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Verantwoording
Leren leren neemt in de groepen 1 t/m 8 steeds meer plek in. Er zijn vaste afspraken gemaakt die voor iedereen
gelden, daarnaast heeft iedereen ook de ruimte om te kijken wat de groep nodig heeft en aankan.
Uit iedere klas (3 t/m 8) nemen twee leerlingen deel aan de leerlingenraad.
In elke groep zijn verschillende klassenvergaderingen geweest.
Vanaf groep 6 zijn leerlingen aanwezig bij de gesprekken. Jongere kinderen mogen ook aanwezig zijn bij de
gesprekken.
De leerlingen hebben ZIEN, het leerlingtevredenheidsonderzoek en de leesmonitor ingevuld.

De leerlingen hebben met enthousiasme aan deze projecten deelgenomen. De inhoud van de Grote
Wetenschapsdag viel dit jaar tegen.
Vanuit het Kunstenhuis zijn er diverse cultuurlessen aangeboden voor alle groepen. Er zijn meerdere disciplines aan
bod gekomen, zoals theater, muziek, erfgoed of beeldend. Alle leerlingen hebben les gehad van en zijn naar een
tentoonstelling geweest i.s.m. Netwerk cultuureducatie Zeist. Groep 5 t/m 8 heeft deelgenomen aan het
muziekproject. Groep 1 t/m 4 doet mee met een eigen invulling.

OUDERS
Doel
Optimaliseren van het gebruik van Parro

Ouders nemen deel aan het
tevredenheidsonderzoek
Organisatie thema-avond over Integraal
Kindcentrum

Verantwoording
De schoolkalender is aan Parro gekoppeld en alle leerkrachten gebruiken Parro voor het inplannen van gesprekken
en hulpvragen van ouders. Parro wordt gebruikt voor korte mededelingen en het plaatsen van foto’s en filmpjes
van de klas.
Ouders hebben in januari 2019 deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. De school scoort een 7,9. Met
name de professionele houding van leerkrachten, de veiligheid en het plezier in school worden zeer positief
ingevuld.
Op 16 oktober is een thema-avond georganiseerd over het IKC, tegelijk met de ALV. Opkomst was laag.
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Twee informatieochtenden voor nieuwe ouders
MR en OV herijken hun taken en
verantwoordelijkheden
MR onderzoekt de mogelijkheid om een IKC Raad
te worden i.s.m. Kind&Co
De nieuwsbrief, ouderportaal en Parro wordt
gebruikt om ouders te informeren over hun kind
en de activiteiten binnen IKC De Schilden
Ouders worden gevraagd om te participeren bij
activiteiten en klussen op school
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Ouders hebben geholpen bij verschillende activiteiten, zoals hulp bij het rijden naar uitjes en de Koningsspelen.

FINANCIEN
Doel
Uitbreiding Chromebooks
Alle groepen krijgen een touchscreen
Onderhoud gebouw nieuwe keukendeurtjes,
binnen schilderwerk
Methode 123ZING! en muziekproject i.s.m.
Kunstenhuis en harmonieorkest
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Er zijn twee informatieochtenden geweest. Uitnodigingen lagen ook bij Bosrijk. Beide ochtenden zijn door ouders
bezocht.
MR heeft de taken verdeeld voor het nieuwe jaar en wil weer deelnemen aan een MR-cursus.
OV heeft een nieuwe penningmeester.
Tijdens een drietal MR-vergaderingen is gestart met een plenair gedeelte met de OC van Bosrijk, Spelonk en ’t
Lokomotiefje. Samenwerking is nog verkennend, maar wordt positief ontvangen.
Nieuwsbrieven zijn verstuurd.
Communicatie vindt zo veel mogelijk via Parro plaats.

Verantwoording
Er is een extra Chromebookkar aangeschaft. Groep 3 t/m 6 en groep 7 en 8 hebben nu een eigen kar.
In alle groepen is het digibord vervangen voor een touchscreen.
Het schilderwerk binnen is gedaan. Voor keukendeurtjes waren onvoldoende middelen. Wel zijn de matten bij de
entree en de traptreden vernieuwd.
Er is een onderzoek gestart om het gebouw duurzamer te maken.
123ZING methode is aangeschaft en het muziekproject is uitgevoerd en afsloten met een concert voor het
zomerfeest.

MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING
Doel
Afval vrije school en adoptieschool tegen
zwerfafval
Project: eet mee, onderhoud monument, lessen
van de Oranjevereniging inclusief excursies

Verantwoording
De leerlingenraad organiseert het prikken en schoonmaken rondom de school.
De hele school heeft meegedaan aan de landelijke opschoondag.
De school heeft, met enthousiasme, deelgenomen aan deze verschillende projecten.
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Aandacht voor 70 jarig bestaan DOSC (i.s.m.
historische vereniging
Kerk en school trekken samen op

Groep 7 heeft een cadeau gemaakt voor het 70-jarig bestaan van DOSC in samenwerking met lokale kunstenaars. De
school was aanwezig bij de uitreiking van dit cadeau en heeft een klein cadeautje gekregen voor alle leerlingen.
De kerk en school hebben samengewerkt met de overdracht van het monument en Sint Maarten.

Onderzoek naar zonnepanelen
Muziekproject samen met ouderen uit de wijk

Zonnepanelen zouden worden geplaatst in de zomervakantie 2019, de contracten zijn echter nog niet volledig rond.
De onderbouwgroepen hebben liedjes van vroeger en nu met de ouderen bij Pelita gezongen.
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BIJLAGE 1: EVALUATIE KWALITEITSKRING MENS EN MAATSCHAPPIJ

Dit schooljaar hebben wij als kwaliteitskring gewerkt aan de onderstaande doelen:
DOEL
Leerlingen zijn betrokken d.m.v. de
leerlingenraad

SCHOOLJAAR 2018-2019
Dit schooljaar zaten er twee leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 in de leerlingenraad.
De kinderen uit de leerlingenraad hebben aangegeven dat ze dit erg fijn vonden.
Tijdens de vergaderingen kwamen ze met meer ideeën en in de klassen werden de
punten vanuit de vergaderingen daardoor beter besproken.
De leerlingenraad heeft dit jaar geholpen bij het organiseren van de feesten (kerst,
carnaval en Pasen), nagedacht over de organisatie van de Landelijke Opschoondag
en de sponsorloop voor stichting ALS. Verder hebben de kinderen uit de
leerlingenraad een brief geschreven aan de gemeente over de prikkers die we
tijdens het afval prikken gebruiken. Als school hebben we van de gemeente
vervolgens tien nieuwe prikkers, handschoenen en drie afvalringen gekregen. Als
laatste actiepunt hebben de kinderen meegedacht over een oplossing voor de
hondenpoep op de parkeerplaats en de steppen in school.

Leerlingen zijn betrokken d.m.v. de
klassenvergadering

Tijdens de studiedag hebben wij als kwaliteitskring een presentatie gegeven over de
klassenvergadering. De leerkrachten zijn hier vervolgens in de klas mee aan de slag
gegaan en tijdens de bouwvergaderingen is dit meerdere keren besproken. Voor
komend schooljaar willen we duidelijke afspraken maken en een doorgaande lijn op
papier zetten.

NOG VERDER UITWERKEN

De Kameleon is een afval vrije school en een
adoptieschool tegen zwerfafval

De leerlingenraad heeft elke periode een rooster gemaakt voor het afval prikken. Dit
rooster is in de klassen en tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad
besproken en geëvalueerd. De groepen 3, 4 en 5 hebben dit schooljaar het afval op
het schoolplein geprikt. De groepen 5 en 6 hebben het afval rondom het voetbalveld
geprikt en de groepen 7 en 8 hebben voor de school en op de parkeerplaats het
afval geprikt. In elke klas wordt het afval in de verschillende bakken gescheiden en
tijdens de Landelijke Opschoondag zijn over het scheiden van afval verschillende
lessen gegeven. Ook hebben alle kinderen tijdens de Landelijke Opschoondag het
afval in de omgeving van de school opgeruimd.

BEHAALD

BEHAALD
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De Kameleon heeft aandacht voor het 70
jarig bestaan DOSC

In samenwerking met de Historische Vereniging hebben we in de groepen 7
een kunstwerk gemaakt voor DOSC. Tijdens de plechtigheid op 29 oktober 2018
hebben de kinderen dit cadeau aan DOCS gegeven.

BEHAALD

De Kameleon en de kerk trekken samen op

Dit jaar hebben we in overleg met de dominee (Adriaan Plantinga) gekeken naar de
activiteiten die we als school en kerk samen konden organiseren. Zo hebben we
samen de viering gedaan met Sint Maarten. Ook was het plan om met Pinksteren
met een groep kinderen in de kerk te zingen. Helaas waren er voor deze viering te
weinig aanmeldingen. De viering kon daardoor niet doorgaan.

BEHAALD

De Kameleon neemt tijd om de ingezette
ontwikkelingen van de Vreedzame school te
borgen en vast te leggen

Dit jaar heeft de kwaliteitskring gekeken naar de posters die het team tijdens een
studiedag (schooljaar 2017-2018) had gemaakt. We hebben diverse onderdelen van
de posters behandeld, zoals het gebruiken van aap en tijger bij de jongste groepen,
ouderen uit het dorp komen voorlezen bij de kleuters en de mediatoren lopen nu
tijdens de pauze duidelijk zichtbaar op het schoolplein. In elke groep wordt vanuit
de methode de Vreedzame school gewerkt. Het verschilt alleen wel per
leerkracht/groep hoe de lessen vorm krijgen in de klas. Aan het begin van dit
schooljaar is er in elke klas een vreedzame muur/deur gemaakt. Op deze muur/deur
werden de GOUDEN afspraken, posters en waar de groep aan werkt opgehangen.
Dit jaar hebben we als kwaliteitskring een map gemaakt voor de BSO. In deze map
zitten de kletskaarten, een overzicht van de lessen, de doelen en posters per blok.
De Vreedzame school is nu ook meer zichtbaar in de school. Op verschillende
plekken hangen posters en de kwaliteitskring heeft in meerdere nieuwsbrieven een
stukje over de Vreedzame school geschreven.

NOG VERDER UITWERKEN

Komend schooljaar willen we met het team en de BSO per blok evalueren hoe het is
gegaan. Het zou fijn zijn als de BSO en de Kameleon nog meer op één lijn zitten. Het
is daarom goed om vaker met de BSO een bespreking te plannen.
In de bovenbouw wordt er een pilot
gedraaid rondom internationalisering. Het
contact leggen met andere scholen waarbij
de Engelse taal ook functioneel wordt
ingezet.

Janneke heeft tijdens de conferentie Alliante ‘Verder met burgerschap – voor en
door scholen’ een workshop over Mystery Skype gevolgd. Ook heeft Janneke in de
afgelopen maanden meerdere webminars over Etwinning gevolgd. Groep 7a heeft al
kort kennis gemaakt met Mystery Skype. De kinderen waren hier erg enthousiast
over. Helaas is er nog niet echt een pilot geweest rondom internationalisering. Dit
gaan we komend schooljaar als kwaliteitskring daarom verder oppakken.

NIET BEHAALD
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Dit schooljaar zijn er meerdere
projecten/activiteiten op de Kameleon
geweest die in het teken stonden van
burgerschap.

Dit schooljaar zijn er meerdere projecten op de Kameleon geweest. Zo hebben een
aantal ouderen in blokken van drie weken voorgelezen bij de kleuters, hebben de
kinderen uit groep 4 gezongen met de ouderen van PCOB. Heeft groep 6 zoals elk
jaar met een groep eenzame ouderen gegeten en hebben de groepen 7 en 8 een les
gehad van de Oranjevereniging. N.a.v. deze les is groep 7 op excursie geweest naar
Fort de Bilt en is groep 8 op excursie naar het Anne Frankhuis geweest. Ook was er
dit jaar weer een overdracht van het monument in de groepen 7 en 8.

BEHAALD

De kwaliteitskring neemt een besluit over
de Samsam

Dit schooljaar hebben we als kwaliteitskring gekeken naar de Samsam. Ook is er een
pilot geweest in de groepen 5 t/m 8. Helaas waren de leerkrachten niet heel erg
enthousiast over de Samsam. Veel leerkrachten gaven aan dat ze er niet aan toe
kwamen of het als een meerwaarde zagen. Er is daarom dit jaar besloten om voor
komend schooljaar geen abonnement af te sluiten.

BEHAALD

Aandachtspunten voor komend schooljaar (2019-2020)
In de groepen 7 en 8 wordt er een pilot rondom internationalisering gedraaid (Mystery Skype/ Etwinning).
Afspraken maken over de klassenvergadering en een doorgaande lijn op papier zetten.
Bespreken voor welk goed doel we geld gaan inzamelen (kindgericht). Inzamelen d.m.v. sponsorloop gecombineerd met de koningsspelen.
De leerlingenraad helpt bij het organiseren van de vieringen/feesten. Uit de groepen 3 t/m 8 zitten er twee leerlingen in de leerlingenraad.
De blokken van de Vreedzame school meer in de bouwen bespreken en evalueren + stukjes schrijven in de nieuwsbrief + BSO hier meer bij betrekken.
Met Petra en Sor (historische vereniging) bekijken op welke manier we de ouderen nog meer kunnen betrekken bij de activiteiten/projecten die er voor komend
schooljaar op de planning staan.
Projecten organiseren die in het teken staan van burgerschap:
o Ouderen lezen voor bij de kleuters
o Groep 6 organiseert een lunch voor eenzame ouderen
o Groep 7 en 8 krijgt les over WO2 van de Oranjevereniging en gaat op excursie
o Martha Flora (?)
o De kinderen gaan op bezoek bij de Remia fabriek
o Boerenkoolmaaltijd (?)
o Tuinvereniging ‘Eigen oogst’ helpt Lucia en Machteld in de groepen 2 en 5 met het zaaien en oogsten van de groentes in de bakken voor school
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10 BIJLAGE 2: EVALUATIE KWALITEITSKRING WETENSCHAP&TECHNIEK

Dit jaar hebben we ingezet op de Techniek Torens. We hebben geprobeerd dit op de weektaak te krijgen bij alle groepen, maar toen bleek dat ze niet veel werden gebruikt.
Hiervan hebben we geleerd dat een vaste dag en een duidelijke organisatie helpend is om de Techniek Torens goed in te zetten. Daarnaast hebben we dit jaar het
beleidsplan voor WNT geschreven. Hierin staan onze visie en de beoogde doelen beschreven. Tevens is dit een document waar een beginnende leerkracht kan vinden wat
er van hem/haar verwacht wordt. Naast deze ontwikkelingen hebben we ons ook ingezet voor de TechniekWeek, de Grote Wetenschapsdag en de week van de
MediaWijsheid. De schooltuin is inmiddels vast onderdeel geworden van onze school. Hiervoor hebben we aanpassingen gedaan in het curriculum. Drie leerkrachten
hebben zich dit geprofessionaliseerd d.m.v. een cursus: “Onderzoekend en ontwerpend leren binnen wereldoriëntatie en taal”. https://www.leskracht.nl/losproduct/wetenschap-en-technologie-onderwijs/?attribute_datum-locatie=6+februari+2019+in+Utrecht
Voor aankomend jaar(en eventueel daarop volgende jaren) zou het goed zijn in te steken op OOL. Dit hoeft namelijk niet alleen toegepast te worden tijdens de
technieklessen, maar kan ook een fundamentele verandering in het denken van de leerlingen teweegbrengen wanneer het dagelijks wordt toegepast. De TechniekTorens
moeten in elk geval een vast onderdeel worden in een cyclus zodat dat alle leskisten behandeld worden in een jaar. Ook zou er gebruik gemaakt kunnen worden van een
analyse, gemaakt door Hans Richelman van TechniekTalenten.nu. Deze is te vinden in de SharePoint-omgeving. Hans heeft ook een overzicht gemaakt van allerlei bedrijven
die we kunnen benaderen voor een educatief uitje. Daar kan ook onderzoek naar gedaan worden. Deze map is te vinden op:
https://drive.google.com/open?id=1maSMgxzLS5HGvxKAi1WUbbA3346xlIvI&usp=sharing
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11 BIJLAGE 3: EVALUATIE KWALITEITSKRING TAAL
In het schooljaar 2018-2019 zijn we verder gegaan met de implementatie van de methode STAAL. Hiervoor hebben wij de taalspecialist Emine Guntepe uitgenodigd die ons
allerlei tips gaf om nog beter te werken met de methode.
Tijdens een studiedag hebben diverse teamleden zich gebogen over de cito resultaten spelling en begrijpend lezen. Hieruit zijn adviezen gekomen. De kwaliteitskring Taal
heeft hier een aantal ontwikkelpunten uitgehaald en samen met de aanbevelingen van Emine gebundeld tot een afsprakenlijst. Deze wordt begin volgend schooljaar aan
het team kenbaar gemaakt.
Ook zal volgend jaar het beleidsplan Begrijpend Lezen nader bekeken worden en zonodig worden aangepast.
Het beleidsplan dyslexie is aangepast en wordt op de website geplaatst.
Dit schooljaar is gekeken naar de toetsen van de methode Take It Easy voor de groepen 7 en 8.
Één leerkracht heeft het werken met portfolio’s uitgeprobeerd en zal advies uitbrengen naar het team zodat de groepen 7 en 8 hier volgend schooljaar eventueel mee
kunnen gaan werken.
Punten volgend schooljaar:
- Afsprakenlijst spelling aan team presenteren.
- Beleidsplan begrijpend lezen aanpassen. Aanschaf nieuwe methode?
- Werkvormen boekenkring aanbieden.
- Ouderbetrokkenheid betreffende het leesproces v.d. kinderen vergroten.
- Portfolio groep 7/8?
- Keuze maken aanvankelijk leesmethode/schrijfmethode.
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12 BIJLAGE 4: EVALUATIE KWALITEITSKRING CULTUUR
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor muziek, 1/2/3-zing. Er zijn twee workshops geweest zodat de leerkrachten enthousiast aan de slag konden hiermee.
Inmiddels wordt de methode in alle groepen gebruikt.
Vanuit het Kunstenhuis zijn er diverse cultuurlessen aangeboden voor alle groepen. Er zijn meerdere disciplines aan bod gekomen, zoals theater, muziek, erfgoed of
beeldend.
Talentenatelier is aan bod gekomen. De onderbouw en bovenbouw zijn gemixt en elke groep volgde een lessenserie van een bepaald discipline op creatief / cultureel vlak.
Alle groepen hebben deelgenomen aan het Breekpunt. Hier werd invulling aan gegeven door de leerkracht in samenwerking met de groep.
De cultuurplusweek was rondom carnaval; er zijn prachtige praalwagens gemaakt in elke groep rondom een thema.
We zijn dit jaar gestart in samenwerking met het Kunstenhuis aan het project Muziekimpuls. Groep 5 t/m 8 hebben een 3-tal muzieklessen aangeboden gekregen, van
verschillende instrumenten. Vervolgens zijn er orkesten gevormd en is er een zomerconcert georganiseerd waarbij de geleerde stukken werden opgevoerd. Groep 1 t/m 4
hebben hier ook een muzikale bijdrage aan geleverd.
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13 BIJLAGE 5: EVALUATIE KWALITEITSKRING REKENEN

Overzicht schooljaar 2018-2019






Informatie aan nieuwe leerkrachten over het rekenonderwijs op ‘De Kameleon’ (Lucia) Is gebeurd
Lucia werkt 9 woensdagen in dit schooljaar aan diagnostiek, begeleiden en informeren van leerkrachten, ‘bewaken’ van goed rekenonderwijs
Klassenbezoeken en begeleiden leerkrachten (Lucia) 6x dit jaar
Diagnostiek, 1 leerling groep 3, 1 leerling groep 5, 4 leerlingen in groep 7A (Lucia)
Tempotoetsen: Lucia gaat uitzoeken of de normering van de tempotoetsen overgezet kan worden naar parnassys Is gebeurd
Met sprongen vooruit: Eva en Karin hebben een cursus gedaan en gaan kijken hoe de dozen structureel ingezet kunnen worden in de groepen.









NOT Karin en Lucia rekenmethodes bekijken, oriënterend.
Eva en Lucia donderdag 4 april naar congres ‘Rekenen in groep 3’
Lucia is naar een bijeenkomst geweest waarin het curriculum is besproken tav rekenen. Het was een interessante bijeenkomst en goed om mee te kunnen denken
Panama conferentie (Lucia)
Voorlichtingsmiddag Malmberg rekenmethodes (Lucia)
Grote rekendag 3 april 2019
Beleidsplan rekenen 2019 gereed en op site

Vanwege afwezigheid van Karin zijn er twee vergaderingen gecanceld. Kort overleg tussen Eva en Lucia was voldoende.
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Planning 2019-2020







Lucia cursus coaching
Met sprongen vooruit: Eva en Karin hebben een cursus gedaan en gaan kijken hoe de dozen structureel ingezet kunnen worden in de groepen
Tempotoetsen in Parnassys evalueren
Deelname Grote Rekendag op woensdag 25 maart
Lucia werkt aan diagnostiek, begeleiden en informeren van leerkrachten, ‘bewaken’ van goed rekenonderwijs
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