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Voorwoord 
Onze schoolgids, waarin alle informatie te vinden is over onze school en schoolorganisatie, is 

opgedeeld in drie delen:  

1. Het bestuurlijke deel (deze ligt ter inzage in onze school en is te vinden op onze website)  

2. Het algemene deel  

3. De jaarlijkse bijlage   

Voor u ligt de jaarlijkse bijlage van de schoolgids. Hierin vindt u de meest praktisch informatie die nodig 

is om een beeld van onze school te krijgen en hoe we onze schoolorganisatie dit schooljaar inrichten. 

Ook deze bijlage van de schoolgids plaatsen we jaarlijks op de website.   

In deze bijlage vindt naast de organisatie in de groepen, school-, gym- en zwemtijden ook informatie 

over onze opbrengsten en de beknopte uitwerking van onze onderwijskundige plannen voor het 

komende schooljaar.  
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Spreekuur directeur/ teamleden 

Een gesprek of een afspraak maken is altijd mogelijk. We hebben op school geen speciaal spreekuur. 

Zowel met de directeur als met elk van de teamleden, doorgaans na schooltijd. De leerkrachten zijn 

volgens afspraak op school aanwezig van 8.15- 16.00 uur. Uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk.  

Schooltijden 
De schoolbel gaat om 8.25 uur. De kinderen gaan dan in de rij staan en gaan per groep naar binnen. 

Op deze wijze kunnen we op onderstaande tijden ook echt starten met de lessen.  Elke ochtend eten 

de kinderen van groep 1 en 2 om 10.00 uur fruit. De groepen 6 t/m 8 hebben om 10.00 uur fruitpauze 

en de groepen 3 t/m 5 om 10.15 uur. We verwachten dat u uw kind voor deze pauze een gezond 

tussendoortje meegeeft.   

Tijdens de lunch eten de kinderen in de eigen klas en eten samen met de leerkracht. Voor- of na het 

eten wordt een kwartier buiten pauze gehouden op het plein en/of de Krajicek Playground.  Kinderen 

die jarig zijn mogen tijdens de fruitpauze trakteren in de groep en bij de koffietafel bij de leerkrachten.   

  

Voor alle groepen geldt: verjaardagen, bij voorkeur gezond graag!   

   

Groep 1 t/m 2  Maandag  08.30 – 14.00  

   Dinsdag  08.30 – 14.00  

   Woensdag  08.30 – 14.00  

   Donderdag  08.30 – 14.00  

   Vrijdag   08.30 – 12.00  

 

Groep 3 t/m 8  Maandag  08.30 – 14.00  

   Dinsdag  08.30 – 14.00  

   Woensdag  08.30 – 14.00  

   Donderdag  08.30 – 14.00  

   Vrijdag   08.30 – 14.00 

  

Ziekmelding 
Mocht uw kind ziek zijn, wilt u dat tussen 8.10 uur en 8.30 uur aan de school laten weten?  

Telefoonnummer: 0512 511942.   
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Verlof aanvragen 
Wilt u buiten de schoolvakanties extra vrij vragen, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier  bij de 

leerkrachten, directeur of de administratie van de school vragen. Zie ook de schoolgids voor de 

mogelijkheden van extra vrij vragen.   

De schriftelijke aanvraag voor extra vrij is verplicht. U kunt een verlofformulier bij de leerkracht van 

uw kind ingevuld weer inleveren. U krijgt daarna z.s.m. bericht over het wel/ niet akkoord gaan met 

de verlofaanvraag.  

Voor een bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of ziekenhuis onder schooltijd hoeft geen 

verlofbriefje ingevuld te worden. Hier volstaat dat u de data doorgeeft aan de leerkracht. 

Indeling van de groepen  

Groep 1/2A 
Marieka Bos   
Ilona van Eijk 

Groep 5B 
Marrit Bosch  
Tiny Calkhoven   

Groep 1/2B   
Inka Jongsma  
Geertje Schipper   

Groep 6A 
Dirkje van der Veen 
Kristel Sikkens 

Groep 1/2C Meike de Beij Groep 6B 
Simone Adriaanse  
Tiny Calkhoven   

Groep 3 
Lyanne Land / Gaby Huitema  
Ybeltsje Paulusma / Ilona van Eijk 

Groep 7a Paula Schuurman 

Groep 4 
Jennie Bijlsma 
Ilona van Eijk  

Groep 7b 
Karin de Boer 
Maartje Bruggert 

Groep 5A Elisabeth Zeilstra-Smit Groep 8 Wilfred Mensinga 

Leerkrachten met specialisatie/andere taken: 

Daarnaast zijn er nog leerkrachten met een specialisatie en/of extra taak 

Directeur 

Intern begeleider 

Taalcoördinator 

Rekencoördinator 

Vakleerkracht gym 

Durk Meijer 

Diana Wieringa 

Kristel Sikkens 

Jennie Bijlsma 

Lotte Wiekamp 

Oplis (opleider in school) 

Onderwijsassistent 

Onderhoudsmedewerker 

Kindercoach 

Marrit Bosch 

Tamara Koopman 

Sije van der Veen 

Geertje Schipper 

Schoolcoaches Geertje Schipper, Jennie Bijlsma, Paula Schuurman 
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Gym- en zwemtijden 

Zwemmen is op maandagmorgen voor de groepen 3 (2e half jaar) en 4 (1e half jaar).  

De Kameleon heeft de beschikking over de gymzaal op maandag, woensdag en donderdag. De lessen 

worden gegeven door een vakleerkracht gym. Tijdens de gymles is het voor de leerlingen aan te 

bevelen gymschoenen, korte broek en t-shirt te dragen. Dit vanwege de hygiëne en ter voorkoming 

van voetwratten. Na het gymmen moeten de voeten afgespoeld worden en/of mag er gedoucht 

worden. Geef uw kind wel een handdoek mee!  

Vakanties 2021-2022  
Herfstvakantie  18-10-21 t/m 22-10-21 

Kerstvakantie  27-12-21 t/m 07-01-22 

Voorjaarsvakantie  21-02-22 t/m 25-02-22 

Goede vrijdag en paasmaandag  15-04-22  en 18-04-22 

Meivakantie, incl Koningsdag  25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaartsdag 26-05-2022 

Vrijdag na Hemelvaartsdag 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 
 

Daarnaast worden er jaarlijks studiedagen gepland. Voor schooljaar 2021-2022 zijn 

de leerlingen ook vrij op de volgende dagen: 

Studiedag 22-09-2021 

Adenium personeelsdag 27-09-2021 

Studiedag  09-02-2022 

Studiedag 09-05-2022 

Planningsdag 22-06-2022 

Laatste dag voor de vakantie 15-07-2022 

Vrijde middag voor de kerstvakantie 24-12-2021 
 

Tenslotte hebben de leerlingen van de groepen 1/2 nog twee extra vrije dagen in verband met 

scholing van de juffen voor een nieuwe methode 

Vrijdagmorgen 01-10-2021 

Donderdagmiddag 03-03-2022 

 

Voor- en naschoolse opvang 

In samenwerking met het bestuur van OPO-Furore is er gewerkt aan een regeling voor voor- en 

naschoolse opvang met Kinderwoud, die de voor- en naschoolse opvang in Brede School De Wiken 

verzorgt.  
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Namen en adressen  
  

Directeur OBS De Kameleon 

Durk Meijer    p/a Middelwyk 2  9202 GV Drachten   tel. 0512 511 942  
  

Medezeggenschapsraad 

Voorzitter:  F. Numan**  
Secretaris:  S. Adriaanse*  
Alg. lid:    J. van der Weg**   
  J. Bijlsma*  
  N. Zwier**  

  

 
 
Ouderraad  

D. Wieringa*  
 
* = personeelsgeleding / ** = oudergeleding 

Voorzitter:   M. Spijkstra        

Penningmeester:   E. van der Meer- van der Bosch    

Secretaris:  T. Zwart  

Algemeen lid:  A. Mohamed- Pieters, P Sikkema, Z Kagchelland, A. Dzamastagic   

                                           E. Smit (team) W. Mensinga (team)  

        

 

Contactpersoon (seksuele intimidatie en machtsmisbruik)   

Paula Schuurman  p/a Middelwyk 2  9202 GV Drachten   tel. 0512 511 942  
  

Aandachtsfunctionaris  (anti-pestcoördinator)  

Diana Wieringa   p/a Middelwyk 2  9202 GV Drachten   tel. 0512 511 942  
  

 

Bevoegd gezag 

Stichting OPO FURORE  

Dochter van Stichting Adenium   

De Lanen 1     9204 WB  Drachten   Tel.: 0512 582 600  

Postbus 210    9200 AE Drachten      

  
Inspectie van het Onderwijs 

Te bereiken via info@owinsp.nl Bij vragen over onderwijs kunt u terecht 0800 8051 ( gratis). 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 ( lokaal tarief)  

Schoolarts 

Onderzoek vindt meestal plaats in de groepen 2 en 7. Ook vindt er in groep 2 een logopedische 

screening plaats door een logopedist.  
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Verpleegkundige  

R. Oosterhuis via GGD Drachten 088- 2299454  

School Maatschappelijk Werk   

Mevr. M. van Spengen via AMW Drachten  Tel.: (0512-) 586878  

Centrum voor jeugd en gezin - Carins  

088-5335300  

  

Overige adressen zijn te vinden in de bestuursbijlage van de schoolgids.   

    
Vrijwillige ouderbijdrage  

Hoewel het onderwijs in Nederland voor kinderen in de leerplichtige leeftijd gratis is, zijn er toch wel 

enkele kosten waar rekening mee gehouden dient te worden.  

 Bijdrage voor het schoolzwemmen voor de groepen  3 en 4.    

 Bijdrage voor de schoolreizen.  

 Bijdrage in de kosten (schoolfonds) van de Ouderraad is op vrijwillige basis. De kosten worden 

gemaakt voor alle kinderen vooral tijdens de feesten: Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest, 

sport, schoolverzekering, etc. De ouderraad rekent erop dat iedereen de bijdrage betaalt.   

De bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het 

schooljaar. Meer uitgebreide informatie over de Vrijwillige ouderbijdrage is na te lezen in de 

bovenschoolse schoolgids (www.adenium.nl).  

   

http://www.adenium.nl/
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Resultaten van de school  
  

Aantal leerlingen  

De komende jaren verwachten we, ondanks de krimp waarmee scholen in het noorden te maken 

hebben, nog iets te groeien. De gemeentelijke prognoses laten zien dat na een aantal jaren de 

leerlingenaantallen ook op De Kameleon zullen dalen. Een overzicht van de leerlingenaantallen 

op de teldatum (1 oktober van ieder jaar) van de afgelopen jaren:  

  

Teldatum  Aantal 
leerlingen  

2021 224 

2020 221 

2019 218 

2018  221  

2017  220  

2016  215  
  
  
Monitoring opbrengsten  

Alle scholen binnen OPO Furore letten goed op hun opbrengsten, er wordt opbrengstgericht gewerkt. 

De directeur en de intern begeleider analyseren de opbrengsten op school- en groepsniveau, terwijl 

de leerkrachten de resultaten van hun groep en de individuele leerlingen analyseren. Bovenschools 

worden de opbrengsten van alle scholen binnen OPO Furore gemonitord door de onderwijskundig 

medewerker.  

  

Eindopbrengsten  

Scholen worden beoordeeld door de onderwijsinspectie, die daarbij in eerste instantie kijkt naar de 

tussen- en eindopbrengsten. Deze opbrengsten worden gemeten d.m.v. de toetsscores binnen het 

leerlingvolgsysteem in alle groepen (tussenopbrengsten) én de groepsscore van groep 8 op de 

eindtoets basisonderwijs. Hierbij het overzicht van de eindopbrengsten over de afgelopen jaren:  

  

Jaar  Score  Ondergrens inspectie  

2017  534,5  531,8  

2018  532,2  532  

2019  533,6  532  

2020 NVT*  

   
 In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met het Coronavirus.  

 

Het niveau van de kinderen op onze school loopt sterk uiteen. Dat is ook aan de uitstroom van onze 

leerlingen naar het voortgezet onderwijs te zien.   
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Verwijzing naar het voortgezet onderwijs   

In onderstaand overzicht ziet u, in percentages afgebeeld, naar welke vormen van het 

voortgezet onderwijs onze leerlingen vanuit groep 8 uitstromen.  
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Jaarplan 2021 - 2022 

In het schoolplan 2020 - 2024 staat voor een periode van vier jaar beschreven wat de 

onderwijskundige- en organisatorische plannen zijn.  

Ondanks dat er nog verbeterpunten bij zullen komen, zijn er ook zaken waarvan we nu al weten dat ze 

aandacht zullen en moeten krijgen: 

 Bepalen nieuwe beginsituatie van leerlingen n.a.v. thuisonderwijs tijdens de Corona-uitbraak. 

 Didactisch handelen van leerkrachten. 

 Certificering  SchoolWide Positive Behaviour Support (SWPBS). Een schoolbrede/gezamenlijke 

aanpak om de kinderen en het team te helpen om een positief klimaat, waarin duidelijke 

normen en waarden centraal staan, te bewerkstelligen.    

 Invoeren methode LeerKRACHT.  

 Invoeren en scholing nieuwe methode groepen 1/2.  

 Invoering van een nieuwe rekenmethode in groep 3, 4 en 5  

 Vervangen Leerlingvolgsysteem CITO door IEP, beter passend bij de IEP-eindtoets en manieren 

van werken op De Kameleon. 

 Implementatie van een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 

techniek 

 Invoering Taalronde voor geïntegreerd taal / spelling / woordenschatonderwijs  

 Keuze voor methode of centrale aanpak Begrijpend lezen  

 Proeftuin IKC-ontwikkeling De Wiken  
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