Lestijden
van

Social schools

tot

Maandag

8.15 uur

14.15 uur

Dinsdag

8.15 uur

14.15 uur

Woensdag

8.15 uur

12.15 uur

Donderdag

8.15 uur

14.15 uur

Vrijdag

8.15 uur

14.15 uur

At De Kameleon we use Social Schools. This is an
app that we will use to communicate to parents. In
this app you will see the latest news, photos and
short announcements. You will receive a login
code from us. If you have multiple children at our
school, you will receive a separate code for each
child.
www.socialschools.nl/inloggen

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie

25-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede vrijdag

15-04-2022

Pasen

17-04-2022 en 18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022 en 27-05-2022

Pinksteren

05-06-2022 en 06-06-2022

Zomervakantie

11-07-2022 t/m 19-08-2022

Social schools
Op De Kameleon maken wij gebruik van Social
Schools. Dit is een app waarmee wij zullen
communiceren naar de ouders. In deze app ziet u
het laatste nieuws, foto’s en korte mededelingen.
U ontvangt van ons een code om in te loggen. Als u
meerdere kinderen bij ons op school heeft, krijgt u
voor ieder kind een aparte code.
www.socialschools.nl/inloggen

www.taalschooldekameleon.nl
Snoekenveen 945, 3205 CK Spijkenisse
0181 623 007

`

Taalschool De Kameleon
Taalschool De Kameleon is bedoeld voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net uit het
buitenland komen en niet voldoende Nederlands
spreken, om les op een basisschool in de buurt
te kunnen volgen. De school is voor alle
kinderen die in de gemeente Nissewaard wonen
en intensief taalonderwijs nodig hebben.

Taalschool De Kameleon
Taalschool De Kameleon is meant for children
from 4 to 12 years old who have just arrived
from abroad and who do not speak sufficient
Dutch, to attend classes at a nearby elementary
school. The school is for all children who live in
the municipality of Nissewaard and need
intensive language education.

Pauzes

Aanmelden en informatie

De kinderen hebben 2 pauzes. De eerste pauze is om
10 uur. Hiervoor kunnen de kinderen fruit, een
boterham, een liga of iets te drinken meenemen.
Om 12.00 uur is de lunchpauze. Dan hebben de
kinderen een lunchpakketje met boterhammen en
drinken nodig.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Tanja
Blok, intern begeleider, t.blok@prokindscholengroep.nl. Directie via r.schuiling@prokindscholengroep.nl.

Breaks

For registration, please contact Tanja Blok, intern
supervisor, t.blok@prokind-scholengroep.nl.
Management by r.schuiling@prokind-scholengroep.nl.

The children have 2 breaks. The first break is at 10
am. For this, the children can bring fruit, a sandwich,
a biscuit or something to drink.
At 12:00 there is a lunch break. Then the children
need a packed lunch with sandwiches and drinks.

Samenwerking met ouders
De Kameleon vindt goed contact met ouders
belangrijk. Bij het aanmelden hebben ouders een
intakegesprek. Ouders krijgen informatie over de
school en kunnen vragen stellen.
Als de leerling enkele weken op school is, hebben
ouders een kennismakingsgesprek met de
groepsleerkracht. Daarna nodigt de groepsleerkracht
ouders 1 keer per 10 weken uit voor een gesprek. Het
gesprek gaat dan over de ontwikkeling van het kind op
school en thuis.
Als er vragen zijn kunnen ouders na schooltijd een
afspraak maken met de leerkracht of met de directie.
Op De Kameleon worden lessen ‘Taal en school’ voor
ouders gegeven. Deze lessen zijn er om de
Nederlandse taal beter te leren. De docent vertelt ook
wat de kinderen leren op school en bespreekt
bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.

Registration and information

Collaboration with parents
De Kameleon believes that good contact with parents
is important. When registering, parents have an intake
interview. Parents receive information about the
school and can ask questions.
When the student has been at school for a few weeks,
parents have an introductory meeting with the group
teacher. Thereafter, the group teacher invites parents
once every 10 weeks for a conversation. The
conversation will be about the development of the
child at school and at home.
If there are questions, parents can make an
appointment after school hours with the teacher or
with the schoolmanagement. At De Kameleon school
classes 'Language and school' are given for parents.
These lessons are there to learn the Dutch language
better. The teacher also explains what the children
learn at school and discusses for example the
Newsletter.

