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Voorwoord
Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids 2021- 2022.  
Een gids die u zo breed mogelijk informeert over het onderwijs op onze school.

We hopen dat u hem met plezier zult lezen en bekijken. 

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn en leerzaam schooljaar toe.

 

 Namens het team,

 Jolanda van den Dungen
 
 Directeur 
 Augustus 2021 

3



|  schoolgids 2021 - 2022

Onze school
De Wethouder van Eupenschool is een school met een open en vriendelijk klimaat. 

Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot zelfredzame wereldburgers in de maatschappij 
van morgen, met aandacht voor ieders talent en individuele capaciteiten. 

 

Onze drie kernwaarden zijn :

• Geluk(kig)

• Ontwikkeling

• Eigenheid

Geluk(kig)
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Wij willen 
hen een fijne, veilige omgeving bieden waarin zij optimaal kunnen ontwikkelen. 
Je gelukkig voelen is van invloed op je gezondheid en je ontwikkeling. 

Ontwikkeling
Wij bieden leerlingen een brede ontwikkeling. Onze aandacht ligt zowel bij de 
cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling alsook de ontwik-
keling van vaardigheden. Een goede beheersing van rekenen en taal vinden wij 
belangrijk. Daarnaast leren wij leerlingen vaardigheden aan die zij nodig hebben 
in de toekomst. De vaardigheden die je nodig hebt om gelukkig te worden  
zoals vrienden maken, er voor iemand zijn, en de vaardigheden zoals creativiteit, 
probleemoplossend vermogen en samenwerken.

Eigenheid
Ieder kind en volwassene bij ons op school is anders. We proberen zo goed  
mogelijk om te gaan met de verschillen die bestaan en open te staan voor de 
eigenheid van ieder individu. Wij hebben oog voor een individu en zijn/haar 
capaciteiten en talenten.

ONDERWIJSKUNDIG EN PEDAGOGISCH-DIDACTISCH:

Het doel van ons onderwijs is leerlingen in acht jaar tijd zich zo goed mogelijk te laten  
ontwikkelen en zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op te laten doen, gerelateerd aan  
de capaciteiten van ieder kind. Het onderwijs wordt gegeven in een leerstof-jaarklassen- 
systeem. Op onze school werken we met het model Directe Instructie (D.I.), zodat in alle  
groepen gedifferentieerd onderwijs kan worden gegeven en de leerkracht goed kan  
aansluiten bij de verschillende niveaus in de klas.

Groep 1-2
We werken vanuit de grondslag van ontwikkelingsgericht onderwijs aan de principes van basisont-
wikkeling. Het onderwijsaanbod in de kleutergroepen is verweven in een thema. Elk thema maken 
we zo betekenisvol mogelijk door onderwerpen te kiezen die de leerlingen herkennen uit hun eigen 
belevingswereld.



Binnen basisontwikkeling staan drie B’s centraal: 

Betrokkenheid 
nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, inbreng hebben, ideetjes 
bedenken, ergens helemaal in op gaan.

Bedoeling 
(van de leerkracht): spel, constructie, gesprek en kring, rekenen en lees/schrijf-activiteiten, 
differentiëren.

Betekenis  
(voor het kind): dichtbij de belevingswereld, nadoen van de echte wereld, handelingsgericht, 
rollenspel. Het onderwijsaanbod in de kleutergroepen is verweven in een thema. Elk thema 
maken we zo betekenisvol mogelijk door onderwerpen te kiezen die de kinderen herkennen 
uit hun eigen belevingswereld.

We willen hier nog extra benoemen dat spelen bij 
ons heel belangrijk is. Spelen doe je voor je plezier. 
Het is vrijwillig, een zelfgekozen uitdaging. Het werkt 
vanuit intrinsieke motivatie. De leerkracht zorgt voor 
een omgeving die het spel stimuleert. 

Groep 3 t/m 8
Om de overgang van groep 2 naar 3 soepeler te laten verlopen, kiezen we voor een hoek waarin  
kinderen kunnen spelen aan de hand van een thema. Ook hebben we aandacht voor spelend leren  
bij verschillende vakken. Groep 4 heeft ook een hoek waarin aan een thema wordt gewerkt. In groep 
 3 t/m 8 werken we m.b.v. methodes voor de vakgebieden taal, rekenen, lezen en Wereldoriëntatie In  
de klas wordt ook van en met elkaar geleerd door o.a. het toepassen van coöperatief leren. 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht is van groot belang bij de ontwikkeling van onze 
leerlingen. Goede instructie geven, omgaan met verschillen, verschillende werkvormen kunnen inzetten 
etc. Vandaar dat wij uitgaan van “ een leven lang leren”. Wij hebben in onze school veel aandacht voor; 
leren van en met elkaar. We zetten video interactietraining (VIB) in om zo met en van elkaar te leren.  
Zo brengen we het handelen van de leerkracht in kaart en formuleren we samen de ‘zone van naaste 
ontwikkeling’. 

LEVENSBESCHOUWELIJKE VISIE EN IDENTITEIT

Basisschool Wethouder van Eupen staat open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke 
achtergrond of geloofsovertuiging, maar heeft van oorsprong een rooms-katholieke identiteit, 
met de daarbij behorende normen en waarden. Leren, vieren en zorgen zijn kenmerken van de 
katholieke levensbeschouwing die wij willen uitdragen. 

Dat wil zeggen: 
•  Leren over en vertrouwd raken met de katholieke traditie en andere levensbeschouwelijke stromin-

gen. De methode De Vreedzame School biedt hiervoor een leidraad.
•  Gezamenlijk vieren van katholieke feesten binnen school. Geloofsbeleving is afhankelijk van de ver-

schillende thuissituaties. Er zijn ook kinderen op school die geen of een andere godsdienstige ach-
tergrond hebben. Wij waarderen steeds de eigen inbreng van de kinderen. Er is volop gelegenheid 
tijdens de lessen die eigen inbreng ter sprake te brengen. Binnen de methode De Vreedzame School 
komen thema’s over christelijke normen en waarden en de reflectie daarop ruimschoots aan bod.

•  Zorgdragen voor jezelf en respectvol omgaan met de medemens en de wereld om je heen. 
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Algemene gegevens
LEERLINGEN

Aantal leerlingen en aannamebeleid
Per 1 oktober 2021 telt de school 284 leerlingen. De meeste kinderen komen uit het gebied tussen 
Kennedylaan, Sterrenlaan, Eisenhowerlaan en de rondweg. Door de beperkte ruimte die het ge-
bouw biedt en de keuze om een buurtschool te blijven, geven we bij de aanmelding van 4-jarigen 
voorrang aan kinderen uit de wijken Oude Gracht, De Karpen en Koudenhoven (postcode 5631). 
Wanneer ouders overwegen om hun kind bij ons op school te plaatsten, dan kunnen ze dit kenbaar 
maken bij de intern begeleider of directeur. Geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd voor een 
rondleiding. Vervolgens kunnen zij hun kind, vanaf 2,5- jarige leeftijd, aanmelden middels een  
aanmeldformulier. Wanneer een kind van een andere school komt, zullen wij altijd contact  
opnemen met de school van herkomst.

De procedure voor plaatsing is als volgt:
•   Woont het kind in de wijk of gaat het naar de wijk verhuizen? In principe worden deze  

leerlingen geplaatst. 
•    Is het kind een broertje of zusje van een leerling die al op school zit? In principe worden deze  

kinderen geplaatst.
•   Is het kind een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte? Er wordt altijd contact opgenomen 

met de school van herkomst bij verhuizingen e.d. Per leerling wordt gekeken of de school het kind 
kan bieden wat het nodig heeft. Daarbij wordt gekeken naar de driehoek leerling-leerkracht-groep.

•   Komt het kind van buiten de wijk? Er wordt gekeken naar leerlingaantallen in het  
desbetreffende leerjaar. 

Op grond van punt 4 kan het voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat van kinderen die op het 
moment niet geplaatst kunnen worden, maar wanneer er een plaats vrijkomt wel geplaatst kunnen 
worden. Wanneer er kinderen van de wachtlijst geplaatst kunnen worden, wordt er geloot tussen 
deze kinderen. Ouders van leerlingen op de wachtlijst ontvangen altijd bericht over het al dan niet 
plaatsen van hun kind. 

Indeling leerlingen
Wij verdelen de kinderen over de groepen aan de hand van de volgende criteria:
•   plaatsing bij een vriendje of vriendinnetje
•   een zo gelijk mogelijke verdeling van jongens en meisjes
•   gelijke verdeling van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte

“Wij realiseren op school een 
positief pedagogisch klimaat 
met behulp van de methode  

De Vreedzame School.”



“Wij realiseren op school een 
positief pedagogisch klimaat 
met behulp van de methode  

De Vreedzame School.”
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Naam
Bij de officiële opening in oktober 1965 is de school vernoemd naar Theo van Eupen. Hij was van 
1953 tot 1965 wethouder van Onderwijs en Culturele Zaken in Eindhoven. Een bronzen reliëf van 
Theo van Eupen hangt in de hal. Het beeld is gemaakt door de kunstenaar Hans Godefroy.

Gebouw en plattegrond
Onze school bestaat sinds 1 mei 1964. Het gebouw waarin de school is gehuisvest, dateert uit 1966. 
De school telt 13 klaslokalen en een speellokaal. In het midden van de school ligt een ruime  
binnenhal, de Eupenhof. Die gebruiken wij als ruimte voor onderwijsactiviteiten, bij vieringen  
en andere evenementen.

Veiligheid op school
Wij realiseren op school een positief pedagogisch klimaat met behulp van de methode De Vreedzame 
School. Wanneer kinderen zich veilig en competent voelen zullen zij ook optimaal presteren. 
Leerkrachten investeren in een goede relatie met de leerlingen.
Grondgedachte is dat we willen optreden vanuit vertrouwen en niet vanuit angst. Overal waar 
mensen en kinderen samen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Ongelukken kun je zoveel 
mogelijk voorkomen, maar nooit totaal. Kinderen moeten ook kunnen spelen, grenzen kunnen  
verkennen en op zichzelf leren vertrouwen. 

De kinderen, die aan onze zorg worden toevertrouwd, voelen zich veilig en voelen zich thuis op 
school. Ze worden uitgedaagd tot optimale prestaties. Dat is ons uitgangspunt. Dit geldt natuurlijk 
ook voor het personeel en daarmee is zorgen voor de veiligheid onze gezamenlijke opdracht.
Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leren en opgroeien van kinderen. Kinderen 
moeten zich op school in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Hiervoor is het  
belangrijk dat ze zich geaccepteerd voelen en het gevoel hebben erbij te horen.
Diverse onderzoeken tonen aan dat een onveilige school (of een school die als onveilig wordt 
ervaren) bijdraagt aan zwakkere leerprestaties en de kans op voortijdig schoolverlaten vergroot.



Veiligheid op school is geen geïsoleerd (gedrags-)probleem waar simpele oplossingen voor zijn, 
maar moet juist integraal benaderd worden. Veiligheid hangt samen met factoren die het ontwik-
kelingsproces van leerlingen raken (en andersom). De school is verantwoordelijk voor een integrale 
aanpak en moet in samenwerking met ouders en externen aandacht hebben voor de cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Om de bovengenoemde visie in praktijk te brengen, wordt er op de Wethouder van Eupenschool 
gewerkt volgens de methode van ‘De Vreedzame School’. Er worden lessen uit deze methode 
gegeven, maar veel belangrijker is het nog om al het gedrag op school te benaderen vanuit deze 
werkwijze, leerkrachten vervullen hierin een voorbeeldfunctie. Alle leerkrachten zijn bekend met 
de gedragsnormen en werkwijze van De Vreedzame School. Om te kunnen meten hoe het met de 
sociaal emotionele ontwikkeling en gevoel van sociale veiligheid van kinderen gaat, nemen we twee 
keer per jaar de lijsten van ‘Zien’ af. Voor groep 1 t/m 4 wordt dit door de leerkracht ingevuld, vanaf 
groep 5 vullen ook leerlingen de lijsten in. De leerkrachten voeren gesprekken hierover met ouders 
(en leerlingen). 

Wanneer er ongelukken gebeuren, zorgt een van de 
BHV-ers voor een eerste diagnose. Wanneer een kind 
moet worden doorverwezen naar een dokter, worden 
de ouders gebeld. Als zij niet snel op school kunnen zijn, 
gaat een van de ambulante personeelsleden met het 
kind mee naar de dokter.

Deze voorvallen worden door de leerkracht genoteerd 
in het ongevallenregister. Als de BHV-er zelf hulp kan 
verlenen, worden ouders na schooltijd door de groeps-
leerkracht hierover ingelicht (wanneer het om meer dan 
een pleister gaat) zodat zij op de hoogte zijn van wat er 
precies is gebeurd.

In het kader van ARBO-beleid is er een schoolveiligheidsplan aanwezig op school.

Bij het naar huis gaan, worden de kinderen van de groepen 1 t/m 3 die naar de BSO gaan, opgehaald 
in de groep door medewerkers van de Kinderopvang. Wij hebben een intensieve samenwerking 
met Korein, maar werken ook samen met b.v. Parelbosch en de Kinderkamer. 
Wanneer er afwijkingen zijn van de schooltijden door bijvoorbeeld een studiedag of vrije middag, 
dan dient u dat als ouder zelf af te stemmen met de kinderopvang. Datzelfde geldt bij ziekte. 
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 lopen met de overgebleven kinderen naar buiten en dragen 
daar de kinderen over aan de ouders. De verantwoordelijkheid voor de kinderen wordt dan weer 
overgedragen aan de ouders. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten. 

Bestuur
Stichting Katholiek en Protes-
tants Onderwijs
Eindhoven e.o. (SKPO)
Vonderweg 12
5616 RM Eindhoven
Telefoon (040) 259 53 20
secretariaat@skpo.nl
www.skpo.nl

Directeur
Jolanda van den Dungen
Telefoon (040) 244 60 44
j.vandendungen-bogers@
skpo.nl

Aresgegevens
Basisschool 
Wethouder van Eupen
Odysseuslaan 6
5631 JM Eindhoven
Telefoon (040) 244 60 44
vaneupen@skpo.nl
www.vaneupen.nl

Zakelijke gegevens
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Ons Onderwijs
Visie op kind en onderwijs
Wij verzorgen ons onderwijs in leerstofjaarklassen. Onder (bege-)leiding van de leerkracht leren de 
leerlingen geleidelijk zelfstandig(-er) leren. Dat doen ze door middel van zelfstandig werken, gebruik 
van ICT en coöperatief leren (van en met elkaar leren).
Onze school besteedt tijd aan de cognitieve ontwikkeling b.v. rekenen en taal alsook aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken,  
kritisch denken en creativiteit. 

Lestijden  
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden 8:45-14:45 uur. Op woensdag 
gaan we van 8:45-12:30 uur naar school. Vanaf 8:35 uur gaan de schooldeuren open en kunnen 
de kinderen en ouders naar binnen. Tijdens de luchpauze wordt er in drie groepen buiten ge-
speeld, waardoor de kinderen veel ruimte hebben om lekker te kunnen spelen. 
Op de vrijdagen voorafgaand aan de vakanties, zijn de kinderen dit jaar om 12.30 uur vrij. 

Instroom en doorstroom
Zodra kinderen 4 jaar zijn, mogen ze naar de basisschool en komen ze in groep 1. Kinderen die net 
voor het einde van het schooljaar 4 jaar worden, starten in het schooljaar daarna zodat ze een fijne, 
rustige start hebben op de basisschool. Dit geldt voor de kinderen die in juni, juli of augustus jarig 
zijn. Kinderen die in de eerste maanden van het schooljaar instromen, gaan het jaar daarop door 
naar het tweede leerjaar. Leerlingen die later in het schooljaar voor het eerst naar school gaan, 
blijven meestal nog een jaar in groep 1. De leeftijdsgrens ligt niet vast. Dat wil zeggen dat wij het 
ontwikkelingsniveau per leerling bekijken en afhankelijk daarvan het kind na de zomervakantie in 
groep 1 of 2 indelen. 

Wij streven ernaar kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten volgen. In het leerstofjaar-
klassensysteem is dat soms lastig. Het ene kind ontwikkelt zich sneller of langzamer dan het andere 
en dan kan zich de vraag aandienen of een kind een groep kan overslaan (versnellen) of beter  
kan blijven zitten (vertragen). Dit versnellen of vertragen gebeurt heel beperkt, zelden in hogere 
leerjaren en altijd in overleg met ouders. 

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 
Bij het onderwijs in de laagste groepen staat altijd een onderwerp of thema uit de belevingswereld 
van 4- tot 6-jarigen centraal. In een jaarplanning is opgenomen wanneer welk thema aan bod komt. 
Een thema duurt vier tot zes weken. Thema’s worden regelmatig samen met de peuterspeelzaal en 
de kinderopvang van Korein voorbereid. 

De verschillende activiteiten worden in een betekenisvolle samenhang volgens de principes van  
Basisontwikkeling uitgewerkt, waarbij betrokkenheid van de leerling bij de activiteit en aansluiting 
bij het thema voorop staat. Uitgangspunt van het concept Basisontwikkeling is dat kinderen door 
spel tot ontwikkeling kunnen komen als ze vrij zijn van emotionele belemmeringen. Daarnaast 
is een gezond zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van cruciaal belang en moeten kinderen 
nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend zijn. 

In de uitwerking van de thema’s wordt aandacht besteed aan verschillende kernactiviteiten en bij-
behorende specifieke leerdoelen: spel-, lees-, schrijf-, reken- en gespreksactiviteiten en ook activi-
teiten gericht op constructieve en beeldende vorming. Met een combinatie van speelse activiteiten 
rondom het thema worden leerlingen van deze leeftijd gestimuleerd en begeleid in hun ontwikke-
ling. De methodes ‘Schatkist’ en ‘Alles Telt’ worden als bronnenboek gebruikt bij de invulling van 
een thema. 



Het onderwijs vanaf groep 3
Vanaf leerjaar 3 krijgen leerlingen gezamenlijk instructie in dezelfde leerstof. 
We gebruiken een weekrooster en een dagplanning voor de verschillende 
vakgebieden.  De dagplanning staat voor alle leerlingen zichtbaar genoteerd. 
Groep 3 heeft een Chromebook maar werkt hier beperkt op. De basisvakken 
worden op papier verwerkt daarna gaan de leerlingen met eigen doelen aan 
de slag en daarvoor wordt de Chromebook ingezet. 
 
In de groepen 4 t/m 8 wordt voor de verwerking van de leerstof van rekenen 
gebruik gemaakt van een Chromebook. We gebruiken de Chromebook ook ter ondersteuning  
bij bijvoorbeeld spelling in groep 4 t/m 8. Bij de uitleg of instructie worden de leerlingen zoveel 
mogelijk betrokken en, waar mogelijk, uitgedaagd om eigen ideeën of oplossingen aan te dragen. 
Hierbij leren kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Door observatie, het  
nakijken van gemaakte opdrachten, het bekijken van het Leerkrachtendashboard, en toetsing 
houdt de leerkracht de vorderingen van de leerlingen bij en stemt de instructie daarop af.

Structureel coöperatief leren
Een andere vorm van leren die wij regelmatig toepassen, is coöperatief of samenwerkend leren.
Met deze aanpak werken kinderen op een gestructureerde manier samen aan een taak of opdracht.
De verschillende samenwerkingsvormen of zogenaamde didactische structuren, zorgen ervoor dat elke 
leerling een actieve inbreng heeft. De kinderen zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat.

Methoden
De leerkracht gebruikt methoden, handleidingen en leerlingenboeken om gestructureerd te 
kunnen werken. De methoden maken gebruik van de laatste inzichten op het gebied van 
didactiek en bieden de leerkracht veel ondersteuning bij de instructie. Methoden voorzien ook in 
een doorlopende leerlijn door de schooljaren en zorgen ervoor dat de leerlingen de voorgeschreven 
kerndoelen kunnen halen.

Vanaf groep 4 werken we bij enkele vakgebieden met de Chromebook om de leerstof die bij de 
instructie aangeboden wordt te verwerken.

Weekrooster
Iedere groep heeft een vast weekrooster met tijden die zij aan de verschillende vakken of ontwikke-
lingsgebieden besteden. De activiteiten en lessen plannen wij per week in de groepsmap.  

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van de groepen 1/2 gymmen tweemaal per week in de speelzaal, waarvan 1x van onze 
vakleerkracht Roy Verstappen. Zij nemen alleen gymschoenen mee en die bewaren we op school in 
een linnen zakje aan de kapstok.
De groepen 3 t/m 8 gymmen tweemaal per week in de sportzaal aan het Coriolanuspad. Zij brengen 
hiervoor een korte broek, T-shirt en sportschoenen mee. Om de veiligheid van de kinderen te waar-
borgen, worden er geen sieraden gedragen. De eerste les van de week is een toestellenles volgens 
een jaarplanning. Onze vakleerkracht, Roy Verstappen, geeft de toestellenles. De tweede les wordt 
gegeven door de groepsleerkracht en is meestal een spelles. Meester Roy organiseert ook sport- 
activiteiten na school, waarvoor kinderen (per periode) kunnen inschrijven. Het maximumaan-
tal deelnemers hiervoor is 30 leerlingen. Het team organiseert in de derde week van het nieuwe 
schooljaar altijd een sportdag voor de hele school  
en we doen mee aan verschillende buitenschoolse  
sportactiviteiten zoals de avondvierdaagse.  

Het gymrooster voor de groepen 1 t/m 8 vindt u  
op pagina 31 van de schoolgids.
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Huiswerk
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen wekelijks, op een vaste dag, 
huiswerk mee voor de volgende week. Het huiswerk bestaat 
gewoonlijk uit twee taken (taal en rekenen) die gezamenlijk op 
school worden nagekeken. Daarnaast krijgen de leerlingen  
regelmatig een leertaak mee, met name in groep 8. Het voor-
bereiden van spreekbeurten en boekbesprekingen hoort ook  
bij het huiswerk, net als het (af-)maken van werkstukken.

In de groepen 3 t/m 5 krijgen de kinderen zeer beperkt huis-
werk en vaak op individuele basis. Hierbij valt te denken aan de 
voorbereiding van een spreekbeurt of het (af-)maken van een 
werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. Incidenteel kan een extra oefening van bijvoorbeeld 
nieuwe rekenopgaven worden meegegeven. In groep 6 komt daar iedere maand een leertaak bij uit 
de methode Blink, onze wereldoriëntatie methode. 

Spreekbeurten en werkstukken
Vanaf groep 3 leren kinderen praten voor een groep. Per jaar komt ieder kind twee keer aan de
beurt, een keer voor een boekbespreking en een keer voor een spreekbeurt. In de lagere groepen 

vertellen de kinderen hun klasgenoten over een hobby /  
vrijetijdsbesteding, een sport of dier. In de hogere groepen  
is het een complexer onderwerp en dan wordt verwacht dat 
kinderen informatie verzamelen, ordenen en presenteren.

Werkstukken maken gebeurt in groep 6, 7 en 8. Hierbij gaat 
het eveneens om het verzamelen, ordenen en presenteren van 
informatie, maar dan op schrift. In overleg met de leerkracht 
bepalen de kinderen het onderwerp.

ICT
Alle leerlingen werken dagelijks met een Chromebook. Zij werken met softwareprogramma’s die 
aansluiten bij de gebruikte methodes en krijgen instructie in het toepassen van computervaardig-
heden zoals tekstverwerken, typen, mailen en het gebruik van internet.  
Werken met internet is altijd gekoppeld aan leeractiviteiten en gebeurt onder toezicht van de leer-
kracht. Omdat we ons realiseren dat goed omgaan met media een belangrijke vaardigheid is voor 
onze leerlingen, heeft mediawijsheid onze expliciete aandacht. 

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

IEP- eindtoets
Vanaf schooljaar 2015-2016 nemen wij op school de IEP- eindtoets af. De eindtoets wordt aan het 
einde van de basisschool gemaakt door leerlingen van groep 8. Zij werken twee ochtenden aan de 
toets en beantwoorden zowel open vragen als gesloten vragen op het gebied van taal en rekenen. 
Alle leerlingen nemen jaarlijks deel aan de IEP- eindtoets. Voor onze school leverde dat in voorgaan-
de schooljaren het volgende resultaat op: 

schooljaar Aantal lln Aantal IEP score  IEP score
 in groep 8 deelnemers Landelijk gemiddelde WvEupen

2020-2021 49 49 79,7 80,5
2019-2020 i.v.m. corona  was er geen  eindtoets  
2017/ 2018 33 33 81 82,7
2016/ 2017 42 42 80,6 82,5

“We houden zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen 

door hen te observeren, 
gesprekken te voeren en door 
hen toetsen te laten maken.”
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Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) / schooladvies
Aan het einde van de basisschool krijgen ouders en leerlingen een advies over welke vorm van 
voorgezet onderwijs het beste past bij de capaciteiten en leerresultaten van hun kind. Alle kinderen 
krijgen aan het einde van groep 7 een pre- advies, halverwege groep 8 wordt het definitieve advies 
voor een schooltype gegeven. Dit advies gaat met de IEP-eindtoetsscore naar de VO-school, waar 
de leerling door de ouders is aangemeld. Het advies van de basisschool is bepalend voor de defi-
nitieve inschrijving op de gekozen school. Om een onafhankelijk en weloverwogen eindadvies te 
kunnen geven, volgen wij een procedure. 
Het schooladvies wordt in februari met ouders en leerlingen besproken en in een onderwijskundig 
rapport voor het vervolgonderwijs vast gelegd. 

Uitstroomgegevens
Afhankelijk van hun leerresultaten vervolgen onze leerlingen hun onderwijsloopbaan op verschillen-
de typen van voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u de verdeling over de verschillende schooltypen 
in de laatste drie jaar.
 
 ‘17/18 ‘18/19 ‘19/20 ‘20/21

 HAVO/VWO 22 30 18 30 
T/ HAVO                   
VMBO-T 7 10 8 10 
VMBO-B/K 4 7 7 3 
Praktijkonderwijs    1  
Totaal aantal leerlingen 33 47 40 49

Onderwijskundig rapport
Bij vertrek van leerlingen naar het voortgezet onderwijs of een andere school, maakt de leerkracht 
een onderwijskundig rapport voor de vervolgschool. Ouders ontvangen een kopie van dit rapport.
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Onderwijsinspectie
Voorheen kwam de onderwijsinspectie elke vier jaar een school bezoeken. Het inspectiekader is 
echter veranderd waardoor de inspectie nu wat meer van een afstand naar scholen kijkt. De onder-
wijsinspectie heeft veel contact met ons SKPO- bestuur en ontvangt gegevens van onze school om 
te monitoren hoe het op onze school gaat. Waar nodig vindt er soms een gesprek of een bezoek 
plaats. Het laatste bezoek van de onderwijsinspectie aan onze school was in 2013. Het rapport daar-
van kunt u vinden op de website van de inspectie. 

Leerlingenondersteuning
We houden zicht op de ontwikkeling van de leerlingen door hen te observeren, gesprekken te voe-
ren en door hen toetsen te laten maken. Voor wat betreft de sociaal- emotionele ontwikkeling han-
teren we hiervoor de vragenlijsten voor leerling en leerkracht van ZIEN en observatielijsten van ZIEN 
en KIJK (voor de kleuters). De combinatie van al deze gegevens worden gebruikt ter evaluatie van 
ons onderwijs en het afstemmen van het aanbod aan de leerlingen. De resultaten van de toetsen 
worden genoteerd in Parnassys, ons digitale leerlingvolg- en administratiesysteem. Ouders kunnen 
op deze manier de resultaten van hun eigen kind ten alle tijden zien. 
De leerkracht is de spil die de leerstof dagelijks aanbiedt aan de leerling. Daarbij streeft hij of zij 
ernaar dat de leerling de leerstof aan het eind van de rit zo goed mogelijk beheerst. De leerstofover-
dracht vindt plaats in een prettige sfeer. Hierbij is aandacht voor individuele verschillen in leerver-
mogen, taalvaardigheid, aandacht- en concentratievermogen, doorzettingsvermogen en andere 
aandachtsgebieden. Om de kinderen hierin goed te begeleiden werken we met groepsplannen.  
Op basis van toetsresultaten en observaties stelt de leerkracht voor zijn of haar leerlingen de onder-
wijsbehoeften vast. De vraag wat deze leerlingen nodig hebben om de onderwijsdoelen (of meer) te 
halen, staat daarbij centraal. Op basis van de onderwijsbehoeften worden kinderen soms geclusterd 
zodat de leerkracht zo goed mogelijk het lesaanbod hierop kan laten aansluiten.

Plusaanbod
We hebben een paar jaar geleden voor 3.O leren gekozen om aan de verschil-
lende leerbehoeften van leerlingen te voldoen met als achterliggende gedach-
ten dat dit kan plaatsvinden binnen de eigen groep. Met het 3.O leren kan een 
hoog presterende leerling zichzelf uitdagen. Daarnaast hebben we nog andere 
werkvormen om ervoor te zorgen dat de hoog presterende leerling zichzelf kan 
uitdagen. Zo kunnen leerlingen in de midden- en bovenbouw (afhankelijk van 
hun zelfstandigheid en buiten het methode aanbod) opdrachten maken van 

Acadin, kunnen ze werken aan eigen doelen in een digitale leeromgeving of kunnen ze werken aan 
een webpad. Leerkrachten selecteren de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen en begelei-
den ze zelf omdat dit allemaal binnen de groepsetting past.   

Ontwikkelingsperspectief
Wanneer een leerling, meestal in de bovenbouw, het groepsniveau bij een vak niet aankan, 
maakt school in overleg met de ouders een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP). 
Dit is een eigen leerlijn met een persoonlijk einddoel en een aangepast uitstroomniveau. 
Ouders en school evalueren de vorderingen van de leerling regelmatig. Er wordt een  
individueel hulpplan gemaakt, dat ouders ondertekenen.

Sociaal-emotioneel
Om goed te kunnen leren moeten kinderen zich veilig voelen. 
We proberen op school een klimaat te creëren, waarin kinde-
ren ruimte krijgen zichzelf te zijn en te worden; en anderen  
die ruimte ook te geven. Om hier planmatig aan te werken 
hebben we ervoor gekozen de methode De Vreedzame 
School (DVS) te gaan gebruiken. Kinderen van groep 1 tot en 
met 8 leren allerlei vaardigheden en attitudes rond het sluiten 
van vriendschap, conflicthantering, elkaar helpen en samen-
werken en burgerschapsvorming.
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Leerlingvolgsysteem
Aan het eind van ieder blok in de methodes maken de leerlingen een toets. Aan de hand 
hiervan bekijken we of de leerlingen de stof hebben begrepen. Daarnaast gebruiken we 
methode-onafhankelijke en landelijk genormeerde toetsen van CITO (Centraal Instituut 
voor Toetsontwikkeling). Hiermee meten wij een- tot tweemaal per jaar de vorderingen op 
de verschillende leergebieden. Ouders kunnen de toetsresultaten inzien via het ouderpor-
tal van Parnassys.Uiteraard besteden wij op school ook aandacht aan andere ontwikke-
lingsaspecten, zoals sociaal gedrag en leertaakgedrag. De leerkrachten van de groepen 3 
t/m 7 gebruiken voor de registratie en signalering van problemen op dit gebied het nieuwe 
softwareprogramma ZIEN. Dit programma is niet alleen een hulpmiddel bij signalering, 
maar geeft ook handelingsadviezen bij geconstateerde problematiek.

In de groepen 6, 7 en 8 vullen de leerlingen de leerlingvragenlijst van ZIEN in. De ZIEN 
vraagt leerlingen naar hun welbevinden op school (sociale omgang met leerkracht en me-
deleerlingen) en hun houding ten aanzien van leren en schooltaken. De resultaten hiervan 
gebruiken wij ook bij de advisering voor het voortgezet onderwijs.
De leerkrachten van de groepen 1/2 registreren de ontwikkeling van hun kinderen twee 
keer per jaar. Hiervoor gebruiken zij het softwareprogramma KIJK, dat betrekking heeft op 
het totale ontwikkelingsspectrum. De KIJK gegevens worden verwerkt in het rapport. 

De resultaten van KIJK, ZIEN en het CITO leerlingvolgsysteem worden besproken:
• door de individuele leerkracht met de intern begeleider;
• in het managementteam (intern begeleider en directeur);
• in de teamvergadering (groeps- en schoolprofielen).
In deze gesprekken bespreken we eventuele problemen. In overleg worden voorstellen voor een 
plan van aanpak gedaan, gevolgd door een besluit over een definitieve aanpak. 

Zorg Advies Team
Ongeveer 4 x per jaar vindt het ZAT overleg plaats. Hierin heeft de IB-er van de school zitting, samen 
met de verpleegkundige van de GGD en een generalist van WIJ Eindhoven, een medewerker van 
Zuidzorg en de teamcoach van Korein. Het overleg kan worden uitgebreid met andere specialisten. 

Onderzoek
In sommige gevallen besluiten we, in overleg met ouders, een individueel 
onderzoek bij een kind af te laten afnemen. In de driehoek ouder-leer-
kracht-intern begeleider bespreken we dan de uitkomsten hiervan en 
bekijken we wat we als school aan hulp kunnen bieden. School geeft in 
deze gesprekken haar mogelijkheden en de grenzen aan.

Dyslexieprotocol
Goed kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling 
van een kind. De meeste kinderen verwerven deze vaardigheid spelender-
wijs en bereiken AVI-leesniveau Plus uiterlijk in groep 8. Wanneer een kind 
leesproblemen krijgt en die problemen blijken hardnekkig te zijn, dan zou 
dit kunnen wijzen op dyslexie. Op school zullen we dan blijven investeren 
in remediëring op het gebied van lezen en spelling, daarnaast is het ook 
mogelijk om compenserende middelen zoals Kurzweil, hulpmiddelen via 
de Chromebook, een leesliniaal en extra tijd in te zetten. 

Pestprotocol
Onder pesten verstaan wij een opeenvolging van incidenten, waarbij een kind door één of meerdere 
kinderen geestelijk of lichamelijk wordt bedreigd of gekwetst. Daarbij oefent de pester macht uit op 
het gepeste kind en deze ziet geen mogelijkheden zichzelf te verweren.



Om pesten te voorkomen, zorgen wij ervoor dat er kwalitatief goed (toe-)zicht is op relaties tussen
kinderen en de omgang met elkaar, zowel in de klas als daarbuiten. Leerkrachten bespreken inci-
denten met kinderen en zorgen vanuit De Vreedzame School voor een prettig pedagogisch klimaat 
in de groep met duidelijke regels.

Signalen over pesten nemen wij altijd serieus. Als een leerkracht of de directie een signaal van een 
pestgeval ontvangt, volgt een onderzoek door alle betrokkenen te horen. 
Per situatie wordt er gekeken wat er nodig is om de specifieke casus goed te horen en op te lossen. 
We hebben op school twee coördinatoren sociale veiligheid, dit zijn Marijke Brans en Eline Boeren-
kamp. Bij hen kunnen ouders en leerlingen terecht wanneer de leerkracht het probleem niet kan 
oplossen. Marijke en Eline stellen zich aan het begin van het schooljaar in elke klas even voor, zodat 
ze zichtbaar zijn voor de kinderen. Daarnaast zullen er af en toe gesprekken met leerlingen plaats 
vinden, zowel preventief als reagerend op vragen of problemen. 
  

         Marijke Brans                       Eline Boerenkamp
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Ons team 
Ons team is een divers team. De leeftijd varieert en we hebben zowel juffen als meesters  
in ons team. Naast groepsleerkrachten en een managementteam bestaande uit een  
directeur en drie intern begeleiders, werken we ook met leerkrachten met speciale  
taken, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gym, een vakleerkracht muziek,  
een administratief medewerker en een facilitair medewerker op school.

1/2A 1/2A
Caroline v.d. Berk Kim Renders
c.vandenberk@skpo.nl k.renders@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, Di, Vrij woe,do

1/2B 1/2B
Manon v.d. Vosse Eveline Driedonks - van de Velde 
m.vandevosse@skpo.nl e.vandevelde@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, om de woe, do, vrij Di, om de woe

1/2C 1/2C
Yvonne v.d. Broek Eveline Driedonks - van de Velde
y.vandenbroek@skpo.nl e.vandevelde@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Di, woe, don, vrij Ma

2/3 2/3
Ingrid v.d. Werf Kim Renders
i.vanderwerf@skpo.nl k.renders@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, woe, do, vr Di

Niet op de foto: meester Dave, meester Roy, juf Annemarie en juf Maria.
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3 3
Ellen v. Helvert Kitty Schoonderwalt
e.vanhelvert@skpo.nl k.vandervlugt@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, di, om de woe woe,do,vr

4
Chelli Hendrikx
c.hendrikx@skpo.nl
Werkdagen  
Ma,di,woe, do, vr

4/5 4/5
Lieke Gulikers Amber Roos
l.gulikers@skpo.nl a.roos@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, di woe,do,vrij

5 5
Ans Siebeling Dave Cox
a.siebeling@skpo.nl d.cox@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, di, woe, do Vr

6 6
Marijke Brans  Fieke Ophuis
m.brans2@skpo.nl f.cox@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, di, woe, do Vr

6/7
Bart v.d. Nieuwenhof
b.vandennieuwenhof@skpo.nl
Werkdagen
Ma,di,woe,do,vr
 
7  7
Elise Kramer Dave Cox
e.kramer@skpo.nl d.cox@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, woe, do, vr Di

8A 8A
Fieke Ophuis Ad Bogers
f.cox@skpo.nl a.bogers@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma Di,woe,do,vr

8B 8B
Lianne v. Rijckevorsel Karlijn v. Someren
l.varijckevorsel@skpo.nl k.vansomeren@skpo.nl
Werkdagen Werkdagen
Ma, di, om de woe om de woe, do, vr
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Overige:
Directie:  Jolanda van den Dungen: ma t/m vr j.vandendungen-bogers@skpo.nl 
Ib-er:  Eline Boerenkamp: om de woe, do, vr e.boerenkamp@skpo.nl 
Ib-er:  Boukje van Weert: ma, woe, do b.vanweert-geerings@skpo.nl 
MT-lid, ICT en innovator:  Paul Hulshoff: di, woe, do, vr p.hulshoff@skpo.nl 
VVE coördinator:  Manon v.d. Vossen: di 
Muziekdocent:  Maria de Ruijter: do 
Gymdocent:  Roy Verstappen: ma, vr r.verstappen2@skpo.nl 
Yogadocent:  Amber Roos: (20 dinsdagen) 
Schoolvervanger:  Maaike v Leeuwen: ma, di, woe m.vanleeuwen@skpo.nl 
Schoolvervanger:  Kim Renders: ma, vr k.renders@skpo.nl 
Facilitair medewerker:  Eric Cuijpers: ma t/m vr e.cuijpers@skpo.nl 
Administratief medewerker:  Anemarie v.d. Zanden: ma, do, vr a.vanderzanden@skpo.nl 
Onderwijsassistent:  Audrey Kruithof: ma, di, do, vr a.kruithof@skpo.nl  
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Onze ouders
De betrokkenheid van ouders is groot op de Wethouder van Eupenschool. Ouderavonden  
worden goed bezocht en veel ouders helpen daadwerkelijk mee op school. Ouders helpen  
mee in commissies zoals Kerstmis, Sinterklaas en sportdag of bij de lunch. 

Visie op de relatie school en ouders
Ouders moeten kunnen vertrouwen op het pedagogisch en onder-
wijskundig klimaat van de school. Een regelmatige communicatie 
is noodzakelijk om goed met elkaar te kunnen samenwerken. Naast 
geplande contacten, bieden wij ouders de gelegenheid dagelijkse 
informele contacten te onderhouden met onze teamleden en weten 
zij zich welkom op onze school. Ook stimuleren wij betrokkenheid 
van ouders bij allerlei activiteiten. De school draagt verder zorg voor 
een goed functionerend systeem van klassenouders, activiteiten-
commissie en medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel belangrijke schoolza-
ken bespreken. Nieuw beleid en belangrijke besluiten hebben de instemming van deze raad nodig. 
Voorbeelden hiervan zijn het schoolplan, de schooltijden, het formatieplan en alle regels op het 
gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet advies worden gevraagd, zoals bij 
de besteding van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige expe-
rimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid enzovoort.
De raad werkt volgens een vastgesteld reglement dat u kunt vinden op onze website. 
De gekozen leden blijven vier jaar in de raad. 
In de hal hangt een MR bord met daarop de foto’s van de ouderleden. Ook hangt er een ideeënbus. 
Daarnaast kunt u de MR ook bereiken via mr-vaneupen@skpo.nl. Wij horen graag uw mening en 
ideeën over de school. Ook bent u van harte welkom bij de vergaderingen en bij de Jaarvergadering. 
In de Jaarvergadering praat de MR u bij over het afgelopen jaar en na de pauze wordt er een actueel 
onderwerp besproken of komt er een gastspreker. De verslagen van de MR vindt u op de website.

LEDEN VAN DE MR

Ouders                           
Danielle Hoogsteder  Maarten van Helden,  Brechje Schouten, 
Voorzitter Lid secretaris  
06-12628471               

Leerkrachten
Amber Roos Caroline van den Berk Bart v.d. Nieuwenhof
leerkracht groep 4/5 leerkracht groep 1/2 A Leerkracht groep 6/7

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De zaken die voor alle scholen van ons bestuur, de SKPO, van belang zijn, worden besproken in een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad 
wijst één van zijn leden aan om zitting te nemen in de GMR. De vertegenwoordiger van onze school 
in de GMR wordt op de eerste MR-bijeenkomst gekozen. Deze raad bestaat net als de MR voor de 
helft uit ouders. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Klassenouders en activiteitencommissie
Iedere groep heeft een klassenouder die de ouderhulp coördineert. Aan het begin van ieder  
schooljaar kunnen ouders, die belangstelling hebben voor het klassenouderschap, dit aangeven. 
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Tijdens of na de informatieavond kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder. We werken met 
een activiteitencommissie, waarin ouders en leerkrachten deelnemen. Zij zullen aan het begin van 
het schooljaar bekijken welke activiteiten er plaats gaan vinden, wat voor hulp daarvoor gewenst is 
en dit aan alle ouders kenbaar maken. Alle ouders kunnen zich vervolgens inschrijven om te helpen 
bij de organisatie van de activiteiten. De commissie zal daarna laten weten welke ouders er mee 
kunnen helpen en wat er van hen verwacht wordt. 

Ouderbijdrage
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage € 25,00 per kind. Wettelijk gezien is deze bijdrage vrijwillig. 
Van dit geld bekostigen de ouderraad en de school activiteiten die niet onder het normale school-
budget vallen en waaraan we toch veel belang hechten. Zo betalen wij hier onder meer het school-
reisje van, de sportdag en activiteiten rondom feestdagen.

Stichting Oudergelden Wethouder van Eupenschool
Deze stichting int en beheert de oudergelden. Hieronder vallen de ouderbijdragen, kosten conti-
nurooster, schoolkamp en eventuele giften. In het bestuur van de stichting zitten drie ouders; een 
penningmeester, een MR-lid en een lid van de activiteitencommissie. Aan het einde van het boek-
jaar controleert een jaarlijks gekozen kascommissie van twee ouders de boeken.
Het rekeningnummer van de Stichting Oudergelden is; NL25 INGB 0005 4719 22 t.n.v. Stg Beheer 
Financiële Bijdragen Weth. v. Eupenschool.

Erwin Engelaar   
Penningmeester 
Oudergelden
oudergelden.eupenschool@gmail.com

Rapport- en gesprekscyclus 
Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben we een nieuwe rapport- en gesprekscy-
clus. Uw kind ontvangt elk schooljaar 5 rapporten. Voorafgaand aan het eerste 
rapport starten we aan het begin van het schooljaar met een startgesprek 
waarbij we met u en uw kind een door u ingevuld startformulier bespreken. 
Vanuit daar worden er doelen geformuleerd waaraan uw kind kan werken. 
•  Het eerste meegeefmoment is voor de herfstvakantie. Uw kind laat dan zien 

waar hij of zij de afgelopen periode trots op is geweest. Het trots op moment 
komt bij ieder meegeefmoment terug. 

•  Het tweede meegeefmoment is voor de kerstvakantie. Dan staat de sociale emotionele  
ontwikkeling van uw kind centraal. Samen met uw kind kijken we hoe het gaat op school.

•  Het derde meegeefmoment is voor de carnavalsvakantie. De cognitieve ontwikkeling van uw  
kind staat hier centraal. We gebruiken hiervoor allerlei bronnen, zoals de methodetoetsen en cito. 
Voor de groepen 1-2 gebruiken we het observatieinstrument Kijk!. Bij dit rapport hoort een  
gesprek waarin u door de leerkracht én uw kind wordt bijgepraat over hoe het gaat op school. 

•  Het vierde meegeefmoment is voor de meivakantie. Bewegingsonderwijs wordt specifiek belicht, 
daarnaast kijken we terug naar bijvoorbeeld maakonderwijs of thematisch onderwijs. 

•  Het vijfde meegeefmoment is voor de zomervakantie. In dit rapport wordt de balans opgemaakt 
van een heel jaar onderwijs. Cognitieve gegevens komen aanbod, maar er wordt ook teruggeblikt 
op het leerdoel van het begin van het schooljaar. Tevens is er een facultatief gesprek mocht dit 
nodig zijn (gesprek vindt plaats op verzoek van ouders of leerkracht)

Belevingsonderzoek
Sinds vorig schooljaar krijgt u ieder jaar een vragenlijst over uw ervaringen met onze school en  
het onderwijs aan uw kind(-eren). Wij gebruiken de resultaten om de kwaliteit van onze school te 
toetsen en verbeteringen door te voeren. De laatste vragenlijst is in februari 2021 uitgegaan.

“In de ouderenquête van  
maart 2019 geven ouders aan 
dat ze zich welkom voelen op 

onze school. Dit beoordelen ze 
met een goed.”

mailto:eupenschool%40gmail.com?subject=
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Gesprek
Soms gebeuren er dingen op school waar ouders (of leerlingen) het niet mee eens zijn. Door middel 
van gesprek komen we graag met u tot een oplossing. Bent u ergens ontevreden over met betrek-
king tot de situatie in of rondom de klas? Dan is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt voor een 
gesprek. Komt u er samen niet uit of heeft de situatie meer betrekking op de schoolorganisatie of 
het schoolbeleid? Dan gaat de schoolleiding (directie) graag met u in gesprek.  

Klachtenregeling
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, kunt u gebruikmaken van de klachten-
regeling van SKPO. In voorkomende gevallen komt er een gesprek met het bestuur. U treedt dan 
eerst in contact met de bestuurssecretaris van SKPO: mw. J. de Jonge Baas, j.dejongebaas@skpo.nl

U vindt de klachtenregeling inclusief tips hoe te handelen op de website: www.skpo.nl. De volledige 
klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt tevens ter inzage 
bij de schoolleiding.

Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de 
interne vertrouwenspersoon op school. U kunt zich op ieder moment door hem of haar laten adviseren 
en ondersteunen. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke 
vervolgstappen. Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon waar u 
voor begeleiding of advies terechtkunt. 

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
Marloes Rossieau
Marloes.rossieau@gmail.com

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Zie voor de actuele gegevens van de externe vertrouwensper-
soon de website van SKPO: www.skpo.nl.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, 
waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander 
zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige 
leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te 
informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte 
te doen bij politie/justitie.

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de 
vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief), 
op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
Voor meer informatie kunt u verder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 
Contact gegevens: https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact

 

mailto:j.dejongebaas@skpo.nl
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Eupenbulletin
Het Eupenbulletin verschijnt tweewekelijks en bevat informatie over lopende zaken. Dit bulletin 
wordt op vrijdag per mail verstuurd. De data van verschijning vindt u op de schoolkalender.  
De Eupenbulletins zijn ook terug te vinden op onze website www.vaneupen.nl.

Eupenjournaal
Elke maand wordt er een Eupenjournaal gemaakt waarin nieuws uit de school, interviews en andere 
leuke items uit de school te zien zijn. Het Eupenjournaal wordt in de klas gekeken met de kinderen 
en is terug te vinden op de site. 

Parro app
Als uw kind start op onze school, krijgt u via de mail een link voor de Parro app. Deze kunt u op uw 
telefoon of iPad installeren. Hierin vindt u de kalender, maar ook foto’s van de klas van uw zoon of 
dochter. Ook worden er berichten via gestuurd of wordt er ouderhulp gevraagd via Parro. Ook kunt 
u via uw computer inloggen en krijgt u via uw mail een notificatie als er wat geplaatst is. 

Brieven en uitnodigingen
Bij belangrijke gebeurtenissen of informatie bestemd voor een 
bepaalde groep, stellen wij u op de hoogte via een mail.  
We proberen alle brieven en informatie zoveel mogelijk digitaal 
aan u te verzenden. 

Schoolkalender
De data voor MR vergaderingen, ouderavonden en rapport-
gesprekken vindt u op de schoolkalender. Deze vindt u in de 
Parro app. Ook kunt u een jaaroverzicht op papier meenemen 
uit de bakjes bij de ingang van de school. Alle belangrijke data 
staan ook in het Eupenbulletin dat u regelmatig ontvangt. 

Mededelingenborden
Bij beide ingangen hangen informatieborden. Hierop zijn posters en brochures te vinden en worden 
dagelijks mededelingen gedaan.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een informatieavond voor de ouders. 
U kunt dan een kijkje nemen in de groepen onder leiding van uw zoon of dochter. 

Thema-avonden
Een keer per jaar is er een algemene ouderavond over een bepaald thema. De MR inventariseert 
bij ouders of er behoefte is aan een avond en aan welk thema er behoefte is. Over het thema en de 
datum van dit jaar wordt u in het Eupenbulletin geïnformeerd. Voor de ouders van de leerlingen van 
groep 8 wordt er een informatieavond gepland over het voortgezet onderwijs.

Internet en e-mail
U kunt onze school vinden op www.vaneupen.nl. Op de website vindt u onder andere het   
Eupenjournaal, deze schoolgids en de bulletins. E-mailen kunt u ons op vaneupen@skpo.nl.
Ons bestuur, SKPO, heeft een eigen website, dit is: www.skpo.nl. 

Dubbele info
In het geval dat beide ouders apart willen worden geïnformeerd, kunt u dat aan de leerkracht laten
weten. Hij of zij zorgt dan dat beide ouders de informatie vanuit school per mail ontvangen. Geschei-
den ouders hebben allebei recht op informatie over hun kind en wij hebben de plicht die te geven.
Op school hebben wij een scheidingsprotocol met afspraken. Mocht u deze willen inzien dan kunt u 
mailen naar vaneupen@skpo.nl
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“We stellen alles in het werk 
om de kinderen die onze school 

bezoeken zo optimaal mogelijk te 
begeleiden naar hun toekomst.”



SKPO-bestuur, organisatie, scholen
Basisschool Wethouder van Eupen valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt 
gebruik van een aantal algemene ondersteuningsfuncties die binnen het SKPO-stafbureau zijn 
georganiseerd. De stichting heeft vier brede basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in 
Eindhoven. De Eindhovense scholen maken onderdeel uit van een SPIL-centrum of zijn Inte-
graal Kindcentrum. Alle SKPO-scholen werken samen met hun kinderopvangpartner aan de 
doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Van hen bieden er 32 regulier 
basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er onze basisschool 
speciaal voor kinderen van ouders die recent in Nederland wonen.

Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen
De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep 
scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde 
maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het 
belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze 
gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar. 

Strategie en focus 2020-2024
Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te 
bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk 
geformuleerde focuspunten:
• Uitdagend en innovatief onderwijs;
• Wereldburgerschap;
• Duurzaamheid.

Dat doen we onder het motto van Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, 
meer buiten de lijntjes.

Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij 
de ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in 
beeld door middel van een koerskaart met daarop ‘koerssleutels’, waarover we op school- en 

bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren.   

Kwaliteitszorg
Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in kinde-
ren en maken we ons onderwijs elke dag voor elke 
leerling passend. Voor ons is een stralend kind dat 
zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat ons 
onderwijs van hoge kwaliteit is. 

Dit vraagt om een bedoeling die breed wordt 
gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde 
is en een flinke dosis lef. Het vraagt ook om een 
professionele cultuur waarin we ons bij alles wat 
we doen afvragen of het bijdraagt aan de realisa-
tie van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. 

Als gedreven vakmensen voeren we hierover onderling en met onze partners een open dialoog. Dit 
alles doen we vanuit de kernwaarden ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding. 

Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op onze website www.skpo.nl.

“We stellen alles in het werk 
om de kinderen die onze school 

bezoeken zo optimaal mogelijk te 
begeleiden naar hun toekomst.”
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Overige informatie
Absentie
Bij afwezigheid van kinderen door ziekte of een andere oorzaak, verzoeken 
wij u dit telefonisch te melden, liefst voor schooltijd op telefoonnummer 
040-2446044. Als een leerling niet is afgemeld, neemt de school contact 
op met de ouder(s). Dit gebeurt ook bij regelmatig verzuim om onduidelijke 
redenen. Scholen hebben de plicht alle verzuim te registreren en bij  
herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Bibliotheeklidmaatschap
Alle kinderen zijn gratis lid van de openbare bibliotheek Eindhoven. Zij krijgen aan het begin van 
het jaar een nieuwe bibliotheekpas. Wij hebben op school een bibliotheek waar kinderen boeken 
kunnen lenen om thuis en op school te lezen.

Fietsen
Voor fietsen is er een stalling achter de school aanwezig. Het aantal fietsenrekken is beperkt en 
daarom vooral bestemd voor leerlingen die verder weg wonen. Vlak voor en na schooltijd is fietsen 
niet toegestaan op het plein in verband met de veiligheid van andere kinderen. Wij willen de fiet-
sen graag in de rekken geplaatst hebben om omvallen te voorkomen en de nooduitgangen vrij te 
houden.

Foto’s en video-opnamen, privacy
Regelmatig maken wij, maar ook ouders, foto’s van leuke of interessante situaties en gebeurtenis-
sen op school. Ook filmen wij activiteiten voor het Eupenjournaal en soms maken we een  
video-opname in de klas om te gebruiken voor leerdoelen. Ouders ontvangen bij de inschrijving  
een formulier waarop ze kunnen aangeven of ze toestemming geven om hun kinderen te filmen  
en/ of te fotograferen. U mag dit elk jaar herzien. Wij vragen u ook rekening te houden met de  
privacy van andere kinderen, ouders én leerkrachten.

Gevonden voorwerpen
In de gang staat een mand waarin wij gevonden spullen verzamelen. Een keer per half jaar legen  
we de mand en gaan niet opgehaalde spullen in de Humanabak.
Voordat wij de mand legen, stallen we alle gevonden voorwerpen nog enkele dagen uit op het  
podium in de hal.

Hapjes en drinken
Behalve hun lunch brengen de meeste kinderen voor het speelkwartier een klein hapje en/of iets 
te drinken mee. Het is de bedoeling dat dit hapje een kleine versnapering is, zoals een stukje fruit of 
een mueslikoek. Als drinken adviseren wij uw kind een beker mee te geven in plaats van een pakje. 
Frisdrank is niet toegestaan. Alle kinderen eten en drinken in de klas zodat zij de tijd hebben om 
buiten te spelen. 

Hoofdluis
Hoofdluis blijft een probleem op basisscholen. De school heeft daarom een 
hoofdluisprotocol opgesteld. Ter voorkoming van besmetting kijken enkele 
ouders regelmatig de hoofden na van kinderen in de groepen 1 t/m 8. De data 
van deze controles staan op de schoolkalender. 
Bij constatering van hoofdluis neemt de leerkracht contact op met de ouder(s). 
Zodra uw kind behandeld is, mag hij/zij weer naar school. Wij verzoeken u 
hoofdluis van uw kind te melden, zodat wij eventueel een extra controle kun-
nen doen. 
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Gelukkig gezonde kinderen
Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen
 Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u  
voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving.  
Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels,  
vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen. 

Jeugdgezondheid
 Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost.  
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezond-
heidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? 
 Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en  
sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan 
schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. 
 Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en 
aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.

Even praten…
 Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met  
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het 
best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel... 
 Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een  
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een  
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door. 

Extra informatie
 Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.infor-
matiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met 
wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. 

Inentingen 
 In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) 
en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie  
tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert  
op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of  
www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 

Altijd welkom
 Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek?  
U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid. 
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

 De GGD doet meer:
 De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en  
seksualiteit. Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
 Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.  
Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. Elke 4 jaar doet de GGD  
een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar.  
Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid  
en activiteiten ontwikkelen. 

http://www.informatiediehelpt.nl
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Mobieltjes en andere devices
Tijdens schooltijd kunnen en mogen leerlingen geen telefoons gebruiken. Over het inleveren/  
bewaren van de telefoon maakt de leerkracht afspraken in de klas. De school is niet verantwoordelijk 
voor verlies of beschadiging van telefoons. Hetzelfde geldt voor andere devices. 

Oversteken
Er is geen begeleiding bij het oversteken van de Odysseuslaan voor de school. Wij verzoeken u  
het brengen met de auto zoveel mogelijk te beperken. Indien u met de auto komt, vragen wij  
u stapvoets te rijden en uw kind(eren) niet op de oversteekplaats uit te laten stappen.

Pauzes
Behalve hun lunch, brengen de meeste kinderen ook een beker drinken en/of iets te eten (fruit of 
een koek) mee voor het speelkwartier. De kleuters eten hun hapje binnen, de anderen eten of  
drinken dat buiten op.
Het eerste kwartier van de lunchpauze eet de eigen leerkracht of een pedagogisch medewerker  
samen met de leerlingen in het klaslokaal. Daarna spelen de leerlingen 20 minuten buiten of bij 
slecht weer binnen.
Tot en met groep 4 kunnen ouders op vrijwillige basis, bij toerbeurt (1x per 2 weken), mee-eten en
assisteren zij bij de organisatie. Dit geeft ouders gelegenheid regelmatig een kijkje bij hun kind in 
de klas te nemen en de meeste kinderen vinden het leuk hun vader of moeder in de klas te zien.

Rooster gymlessen

 

De kleutergroepen krijgen bewegingslessen in de speelzaal op school.

    Maandag
  8.45 - 9.35 uur Groep 8B
  9.35 - 10.25 uur  Groep 8A
  10.25 - 10.35 uur Pauze Roy
  10.35 - 11.25 uur Groep 7
  11.25 - 12.15 uur  Groep 6/7
  12.15 - 12.50 uur Pauze Roy
  12.50 - 13.40 uur   Groep 6
  13.40 - 14.30 uur  Groep 5
  15.00 - 16.00 uur Naschoolse sport

    Donderdag
  8.45 - 9.30 uur Groep 6/7
 9.30 - 10.15 uur Groep 8B
 10.15 - 11.00 uur Groep 8A
 11.00 - 11.45 uur Groep 4/5
 11.45 - 12.30 uur Groep 4 
 12.30 - 13.15 uur Groep 3
 13.15 - 14.00 uur Groep 2/3
 14.00 - 14.45 uur Groep 7

   Vrijdag 
 8.45 - 9.30 uur  Groep 3  

(alle groep 3 kinderen)
 9.30 - 10.15 uur Groep 4
 10.30 - 11.15 uur Groep 4/5
 11.15 - 11.30 uur Roy opruimen 
 11:30 - 12.20 uur  Groep 5                   
 12.20 - 13.15 uur Groep 6
 11.30 - 12.05 uur   Roy zet les kleuters  

klaar in speelzaal
 12.35 - 13.05 uur Groep 2                   
 13.05 - 13.35 uur Kleuters
 13.35 - 14.05 uur  Kleuters
 14.05 - 14.35 uur  Kleuters
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Schoolverzekeringen
Ons bestuur, SKPO, heeft voor al haar scholen de volgende verzekeringen afgesloten:
• algemene aansprakelijkheid;
• schoolongevallenverzekering met een beperkte dekking (uitgaven voor ziektekosten vallen
 hier niet onder, uitgezonderd tandheelkundig herstel tot een bedrag van € 350,-);
• doorlopende reisverzekering;
• evenementenverzekering (ook voor deelnemende ouders).
De premie van de schoolongevallen-, reis- en evenementenverzekering bedraagt circa € 1,- per  
leerling en deze wordt door het bestuur verrekend met de ouderbijdrage.

Subsidieregelingen
Als je je kind mee wilt laten doen, maar er financiële beperkingen zijn. Sommige ouders kunnen 
hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enz., 
omdat ze dat niet kunnen betalen. Zelfs de kosten voor school (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, 
schoolreis, kamp, excursies) zijn soms niet meer op te brengen.

In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand, 
of gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen. Daarvoor moet men zich melden bij het 
Inwonersplein, Stadhuisplein 10, tel 040 2386000 (zie www.eindhoven.nl onder ‘werk en inkomen’).

De gemeente Eindhoven heeft de volgende regelingen:
•  De reductieregeling (maximaal € 177,00 per kind per jaar om deel te kunnen nemen aan buiten-

schoolse activiteiten)
• De schoolkostenregeling (maximaal € 129,00 per kind per jaar om schoolkosten te kunnen betalen)
•  De technologievergoeding (maximaal € 600,00 per 5 jaar als kinderen naar het voortgezet  

onderwijs gaan)

Om van deze regelingen gebruik te kunnen maken, mag het inkomen niet hoger zijn dan 120% van 
het sociaal minimum.
Niet iedereen komt voor deze regelingen in aanmerking en ook niet alle kosten worden vergoed. 
Dan zijn er nog meer mogelijkheden. In Eindhoven zijn drie stichtingen die kinderen tussen de 4 en 
18 jaar kansen bieden om toch mee te kunnen doen:

•  Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) 
Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven 
e-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl 
telefoon: 040-2131141  
(bereikbaar op maandag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur).  
 
Stichting Leergeld is bedoeld om kinderen, waarvan hun ouders/verzorgers in een financieel  
moeilijke situatie zitten, in staat te stellen mee te doen aan activiteiten die de school  
organiseert, of aan sport, beweging, muziek, dans, enz. De Stichting kan ook een bijdrage  
doen voor de aanschaf van een fiets, een computer, of allerlei schoolbenodigdheden.  
 
Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager alle 
mogelijkheden en wensen te bespreken. Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met 
Leergeld, maar ook anderen kunnen dit voor hen doen. De huisbezoekers gaan ook na of er ge-
bruik kan worden gemaakt van gemeentelijk voorzieningen (zie hierboven) en zijn daar eventueel 
behulpzaam bij. Als Leergeld aanvragen tegenkomt die te maken hebben met sport of cultuur, 
zorgen zij voor verdere afhandeling door de hierna genoemde stichtingen. Leergeld kan ook hulp 
bieden in de vorm van het verstrekken van een voorschot, of een renteloze lening. Leergeld behan-
delt alle aanvragen in alle vertrouwelijkheid.

http://www.eindhoven.nl
http://www.leergeld.nl
mailto:secretariaat@leergeld-eindhoven.nl


•  Het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl) 
Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven; e-mail: consulent.eindhoven@jeugdsportfonds.nl; 040-2193349.
Deze stichting is van mening dat elk kind de gelegenheid moet hebben om te sporten. Sporten is 
leuk om te doen, je groeit er lichamelijk en geestelijk van, je ontwikkelt zelfvertrouwen en je gevoel 
voor eigenwaarde en het brengt je in contact met anderen. Sporten in clubverband bevordert  
bovendien de individuele, sociale en maatschappelijke integratie. 
 
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen, maar moeten dit laten doen door een 
intermediair (b.v. de school, een maatschappelijk werkster, Stichting Leergeld, of iemand anders 
die betrokken is bij de begeleiding van het gezin) Jeugdsportfonds betaalt de contributie en even-
tuele sportattributen tot een maximum van € 225,00 per jaar per kind. Het Jeugdsportfonds keert 
géén geld uit aan kinderen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks aan de sportinstelling of –winkel.

•  Het Jeugdcultuurfonds (www.jeugdcultuurfonds.nl) 
Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven 
e-mail: consulent.eindhoven@jeugdcultuurfonds.nl. 
Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens 
één kunstdiscipline. Het zelf beoefenen en ervaren van cultuur is de basis van het culturele leven. 
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Kunst beoefen je voor jezelf. Omdat het leuk is en ontspannend. Maar het draagt ook bij aan je  
persoonlijke ontwikkeling, aan het gevoel ergens bij te horen en ervaringen te kunnen delen.  
De effecten van het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of zien wie je bent en 
wat er in je leeft, zijn groot. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentratiever-
mogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat 
ook kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben de gelegenheid krijgen om actief aan 
kunst te doen. Het Jeugdcultuurfonds keert géén geld uit aan kinderen of aan de ouder(s), maar 
rechtstreeks aan de culturele instelling. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen, 
maar moeten dit laten doen door een intermediair (b.v. de school, een maatschappelijk werkster, 
Stichting Leergeld, of iemand anders die betrokken is bij de begeleiding van het gezin).  
De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds bedraagt maximaal €500,00 per jaar.

Traktaties
Behalve bij verjaardagen of andere feesten zijn snoepgoed en chips niet toegestaan. Bij verjaardagen 
verzoeken wij u de traktaties te beperken (geen snoepzakken) en het gezondheidsaspect in de gaten 
te houden.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022
De schoolvakanties zijn vastgesteld in het Brabants vakantieoverleg 

Herfstvakantie   25-10-2021 t/m 29-10-2021 

Vrijdagmiddagen vrij v.a. 12.30 uur: 
22 oktober, 24 december, 25 februari, 22 april en 22 juli.   

Overige vrije dagen (8 studiedagen en extra dagen):
Woensdag 15 september 2021, dinsdag 5 oktober 2021, maandag 6 december 2021
donderdag 15 april 2022, woensdag 15 juni 2022, maandag 4 juli 2022

Verjaardagen
Met verjaardagen hebben we een feestje. De jarige krijgt extra aandacht, wordt toegezongen en 
mag trakteren. In de groepen 1/2 kunnen ouders de verjaardag van hun kind mee komen vieren.

Als leerkrachten hun verjaardag vieren zorgt de klassenouder voor een cadeautje.

Verlofregeling
Volgens de leerplichtwet mogen wij alleen onder ‘gewichtige omstandigheden’ 
verlof geven voor afwezigheid van leerplichtige leerlingen (vanaf 5 jaar) voor 
maximaal 10 schooldagen per jaar.
Het gaat dan bijvoorbeeld om verlof voor het bijwonen van een huwelijk, jubile-
um of begrafenis van naaste familieleden. Wij mogen alleen extra vakantiedagen 
geven, als uit een werkgeversverklaring blijkt dat ouders niet twee aaneengeslo-
ten weken op vakantie kunnen. U kunt verlof via een formulier aanvragen bij 
de directeur. 

Herfstvakantie   25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie   27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie   28 februari t/m 4 maart 2022   
Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag   6 juni 2022  
Zomervakantie   25 juli t/m 4 september 2022



Vervanging groepsleerkracht
Bij afwezigheid van een groepsleerkracht door ziekte of verlof, proberen wij hem of haar in eerste
instantie te vervangen door een invaller. Ons bestuur heeft daarvoor een vervangerspool. Als er 
geen invaller beschikbaar is, zoeken wij intern een oplossing volgens een afsprakensysteem.  
Zo’n oplossing kan bijvoorbeeld het verdelen van leerlingen over andere groepen zijn of het inzetten 
van een stagiair. In het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd.

Vervoer bij excursies
Bij vervoer van onze leerlingen is de Wegen-
verkeerswet uitgangspunt. Deze wet bepaalt 
dat kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m, bij 
vervoer per auto op de achterbank en in een 
gordel moeten. Deze regel willen wij abso-
luut naleven. Als kinderen kleiner dan 1,35 m 
en lichter dan 37 kg zijn, horen zij volgens de 
wet in een goedgekeurd kinderzitje te wor-
den vervoerd. Scholen mogen bij incidenteel 
vervoer hiervan afwijken.Bij vervoer per bus 
zorgen wij ervoor dat kinderen op hun stoel 
blijven zitten en het aantal personen dat 
maximaal is toegestaan per bus, niet wordt 
overschreden.
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Adressen

Bestuur
Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven e.o. (SKPO)
Vonderweg 12
5616 RM Eindhoven
telelfoon (040) 259 53 20
www.skpo.nl

Inspectie van het Onderwijs
Info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Telefoon 0800 80 51
(gratis nummer voor vragen over onderwijs)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon 0900 111 31 11

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Digitale gids Basisonderwijs
www.rijksoverheid.nl

Jeugdgezondheidszorg GGD
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 810
5700 AV Helmond
telefoon (088) 003 14 22
E-mail: telefonistes.jgz@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

Buitenschoolse Opvang
Stichting Korein
Kinderplein Cassandraplein
Cassandraplein 3
5631 BA Eindhoven
telefoon (040) 260 67 70
www.korein.nl

Basisschool Wethouder van Eupen
Odysseuslaan 6
5631 JM Eindhoven
(040) 244 60 44
vaneupen@skpo.nl
www.vaneupen.nl

http://www.skpo.nl
mailto:Info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
http://www.rijksoverheid.nl
mailto:telefonistes.jgz@ggdbzo.nl
http://www.ggdbzo.nl
http://www.korein.nl
mailto:vaneupen@skpo.nl
http://www.vaneupen.nl
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