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. Het maken van raamversieringen, assistentie bij
lunchpauzes en het regelen van de schoolfotograaf zijn voorbeelden van
activiteiten waarbij hulpvaardige ouders betrokken worden. Daarnaast
assisteren ze ook bij grote evenementen als de sportdag, Sinterklaas,
Kerstmis en schoolreisjes.

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 en de verslagen kunt u op de website van de GMR
bekijken (www.skpo.nl > organisatie > GMR SKPO) Daar vindt u onder
meer vergaderdata, agenda’s, verslagen, enzovoort.

Visie op de relatie school en ouders

In de algemene vergadering van de medezeggenschapsraad blikken wij
terug op het voorbije jaar. Ook nemen de leden alvast een voorschot op
het nieuwe schooljaar.
De penningmeester presenteert op deze avond een overzicht van
inkomsten en uitgaven van oudergelden en in de vergadering
worden de ouderbijdragen voor het volgende jaar vastgesteld.
Na de pauze komt een gastspreker over een actueel onderwerp praten.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en
personeel belangrijke schoolzaken 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
experimenten, 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 informatiebord, inclusief ideeënbus, met daarop
de foto’s van de ouderleden. Wij horen graag uw mening en ideeën over
de school.

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

Klassenouders en ouderraad

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. Voor de informatieavond
kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder. In het Eupenbulletin
zullen de klassenouders worden voorgesteld.
Vanaf dit schooljaar starten we 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 € 45,00 per kind.
Wettelijk gezien is deze bijdrage vrijwillig. Van dit geld bekostigen
de ouderraad en de school activiteiten die niet onder het normale
schoolbudget vallen en waaraan we toch veel belang hechten. Zo
betalen wij hier onder meer het schoolreisje van, de sportdag, een
schouwburgbezoek en activiteiten rondom feestdagen.

Onze ouders

Ouders moeten kunnen vertrouwen op het pedagogisch en onderwijskundig 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, ouderraad en
medezeggenschapsraad.

Jaarvergadering medezeggenschapsraad
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Stichting Oudergelden Wethouder van Eupenschool

Deze stichting int en beheert de oudergelden. Hieronder vallen de
ouderbijdragen, kosten continurooster, schoolkamp en eventuele giften.
In het bestuur van de stichting zitten drie ouders; een penningmeester,
een MR-lid en een lid van de ouderraad . Op de algemene MR-vergadering
zal de penningmeester, Claudia Ordonez, de besteding van de oudergelden in het lopende schooljaar verantwoorden. Op die avond legt zij
ook de begroting voor het volgende schooljaar ter goedkeuring voor aan
de aanwezige ouders. Aan het einde van het boekjaar 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.

Als de klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost, verwijst de
interne vertrouwenspersoon door naar de externe vertrouwenspersoon
van de SKPO-organisatie:
Mw. J. Heijmen
HumanCapitalCare Arbozorg
Telefoon 06-5156575
U kunt de hele klachtenregeling vinden op de website van
ons bestuur SKPO:
www.skpo.nl > bureaucratie > organisatie > klachtenregeling

Informatie en communicatie

Wij proberen u zo breed mogelijk te informeren over de gang van zaken
op school. Deze schoolgids is daarvan een voorbeeld. Omdat wij deel
hebben aan de opvoeding van uw kind, is het goed regelmatig met u van
gedachten te wisselen, zowel formeel als informeel. Daarvoor gebruiken
wij onderstaande communicatiemiddelen.

Claudia Ordonez

Gesprek

(040) 2448362		
Penningmeester Oudergelden

Oudergesprekken

Onze ouders
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Externe vertrouwenspersoon

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken. Deze eerste gespreksronde
vindt plaats in oktober. In dit gesprek staan de kindkenmerken centraal;
welbevinden, betrokkenheid, omgaan met zichzelf en met anderen.
Uw kind krijgt voorafgaand aan dit gesprek geen cognitief rapport
mee naar huis.
De scores van Zien (sociaal-emotioneel volgsysteem) dienen als
uitgangspunt voor het eerste oudergesprek. De Zien leerlingvragenlijst
is een digitale, adaptieve vragenlijst die informatie geeft over hoe een
leerling de school ervaart; motivatie voor schoolvakken, tevredenheid
met school en zelfvertrouwen waarmee de schooltaken uitgevoerd
worden. Deze leerlingvragenlijst wordt ingevuld door de kinderen van
groep 6 t/m 8.
Het tweede gesprek in februari is een cognitief oudergesprek nadat het
1e rapport aan uw kind(eren) is meegegeven. De leerkracht geeft tijdens
dit 10-minuten gesprek een toelichting op de methodischeen Cito-resultaten en beantwoordt oudervragen. Een eventueel derde
gesprek, na het laatste 2e rapport, vindt alleen plaats op
verzoek van ouders of leerkracht.
Naast deze geplande momenten is er altijd ruimte om een
afspraak te maken over de ontwikkeling en/of vorderingen
van uw kind.

Belevingsonderzoek

Minimaal eens in de vier jaar krijgt u een uitgebreid enquêteformulier
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 enquête
is maart/april 2016 uitgegaan.

Klachten

Op initiatief van leerkrachten, interne begeleider of directeur vinden
regelmatig gesprekken plaats. Aanleiding hiervoor kunnen incidenten,
gedragingen van of zorgen over een leerling zijn.
U kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen voor een gesprek, bijvoorbeeld wanneer u iets wilt weten of zich zorgen maakt over uw kind.
U kunt altijd bellen of na schooltijd binnen lopen om een afspraak te
maken. Van een formeel gesprek maken wij een verslag, waarvan u een
kopie krijgt.

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.

Brieven en uitnodigingen

Bij belangrijke gebeurtenissen of informatie bestemd voor een bepaalde
groep, stellen wij u op de hoogte via een brief of het ouderportaal.
We proberen alle brieven en informatie zoveel mogelijk digitaal aan u te
verzenden. Het belangrijkste communicatiemiddel hiervoor zal de email
zijn.

Schoolkalender

De data voor MR- en ouderraadvergaderingen, ouderavonden en rapportgesprekken vindt u op de schoolkalender, die de leerlingen in de week
van de informatieavond krijgen. Daarop staan ook de geplande data voor
andere activiteiten, evenals de vrije dagen, vakanties en alle leerlingennamen per groep.

Overal waar mensen werken, kunnen fouten gemaakt worden of
meningsverschillen ontstaan. Vaak kunnen we die oplossen door er
met elkaar over te praten. Soms is er echter aanleiding om als ouder
of als medewerker een klacht in te dienen.

Mededelingenborden

Interne vertrouwenspersoon

Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een ouderavond.
De groepsleerkracht informeert u dan over het onderwijs in zijn of haar
groep.

Een interne contactpersoon fungeert als eerste aanspreekpunt
bij (vermeende) klachten. Op onze school is dat een ouder:
	Milou Krietemeijer
Icaruslaan 4
5631 LD Eindhoven
040 2466779
De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de klachtenprocedure en
wijst de klager de weg. Dit schooljaar gaan we iemand opleiden als
aanspreekpunt ‘pesten’.
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Bij beide ingangen hangen informatieborden. Hierop zijn posters en
brochures te vinden en worden dagelijks mededelingen gedaan.

Informatieavond

Thema-avonden

Een keer per jaar is er een algemene ouderavond over een bepaald
thema. Over het thema en de datum van dit jaar wordt u in het Eupenbulletin geïnformeerd. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8
is op 10 november een informatieavond gepland over het voortgezet
onderwijs.
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Internet en e-mail

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.
Gescheiden ouders hebben allebei recht op informatie over hun
kind en wij hebben de plicht die te geven.

Onze ouders

U kunt onze school vinden op www.vaneupen.nl. Op de website staan
onder andere veel foto’s en filmpjes van activiteiten, deze schoolgids,
de kalender en de bulletins.
E-mailen kunt u ons op: vaneupen@skpo.nl.
Ons bestuur, SKPO, heeft een eigen website, dit is: www.skpo.nl.
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