De Kameleonklas
van SKOSO
Wat is de Kameleonklas?
Bij SKOSO gaan we uit van talenten van leerlingen. Ondersteuning van deze leerlingen vindt plaats op school.
Sommige leerlingen hebben echter een extra ondersteuningsbehoefte, samenhangend met hun meer- en/
of hoogbegaafdheid. Deze leerlingen kunnen vanaf oktober 2019 deelnemen aan de Kameleonklas van SKOSO.
Voorafgaand aan de deelname wordt door school bepaald welke leerlingen kunnen deelnemen. Daarna volgt een
intakegesprek met de leerling en de ouders.

Wat willen we bereiken?
We willen deze leerlingen laten groeien, extra uitdaging bieden, hen ondersteunen en hun welbevinden en
betrokkenheid verhogen. In de Kameleonklas staan de vaardigheden centraal van leren leren, leren denken en leren
leven en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken.
Leren leren
Hoog- en meerbegaafde leerlingen zijn gewend dat zij vaardigheden als het ware vanzelf leren. Door extra
uitdagende opdrachten aan te bieden leren ze welke vaardigheden nodig zijn om te kunnen doorzetten of een
goede aanpak te kiezen.
Leren denken
We leren de leerlingen om hogere denkvaardigheden te gebruiken zoals analytisch, kritisch en creatief denken.
Dat helpt om goed voorbereid en niet te snel aan een taak te beginnen.
Leren leven
In de Kameleonklas praten leerlingen over wat hen bezighoudt. Filosoferen, gedachten uitwisselen, zelfreflectie en
de mindset krijgen veel aandacht. Deze leerlingen ervaren vaak dat ze snel en diep denken en hierdoor bijvoorbeeld
specifieke eisen stellen aan vriendschappen.

Wat doen we in de praktijk?
De Kameleonklas komt op woensdagochtend bij elkaar op basisschool Dommelrode. We werken met 2 groepen:
een groep 5/6 en een groep 7/8. De groep 5/6 leerlingen komen bijeen van 8.45-10.15 uur en de groep 7/8
leerlingen komen bijeen van 10.30-12.00 uur. De begeleiding van de leerlingen is onder leiding van onze
hoogbegaafdheidsspecialist. We werken in blokken. Een blok loopt van vakantie tot vakantie. Na elk blok wordt
bekeken of het aanbod nog passend is voor de leerling. Het is mogelijk dat de leerling verder op de eigen school
begeleid wordt en niet meer naar de Kameleonklas komt.
De kinderen worden door de ouders/verzorgers gebracht en gehaald. Als het kind vaardig genoeg is in het verkeer,
kunnen ouders ervoor kiezen het kind zelfstandig te laten fietsen.
Wanneer u meer informatie wenst en/of vragen heeft, mail dan naar: info@skoso.nl

