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Bij afwezigheid van kinderen door ziekte of een andere oorzaak,
verzoeken wij u dit telefonisch of schriftelijk te melden, liefst voor
schooltijd op telefoonnummer 040-2446044. Als een leerling niet voor
08.45 uur 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 schooljaar een nieuwe bibliotheekpas.
Wij hebben een bibliotheek op school waar kinderen boeken kunnen
lenen om thuis en op school te lezen.

Fietsen

Antwoord op vragen
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht
vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort
vragen kunnen u en uw zoon of dochter terecht bij het team
Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u
of verder onderzoek nodig is.
Contactmomenten
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op
een vast moment in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg.
Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van
uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook
aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk moment aanwezig zijn.

Voor fietsen is een er 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 fietsen graag in de rekken geplaatst hebben om
omvallen te voorkomen en de nooduitgangen vrij te houden.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste
twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR
(Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt
hiervoor uitnodigingen.

Foto’s en video-opnamen

Gezonde school
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische
school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en
het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD
metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.

Regelmatig maken wij, maar ook ouders, foto’s van leuke of
interessante situaties en gebeurtenissen op school. We plaatsen een
selectie daaruit op onze website. Ook filmen wij activiteiten voor onder
anderen het Eupenjournaal en soms maken we een video-opname in de
klas om te gebruiken voor leerdoelen. Indien u bezwaar heeft tegen het
fotograferen of filmen van uw kind, verzoeken wij u dit bij de leerkracht
te melden.

Gevonden voorwerpen

In de gang bij de koffiekamer 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, laten we u dat via het Eupenbulletin weten
en 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. De kleuters nuttigen hun hapje
gezamenlijk in hun klas, de oudere kinderen op de speelplaats.

Hoofdluis

Hoofdluis blijft een probleem op basisscholen. De ouderraad
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). Wij verzoeken u hoofdluis van uw kind te melden, zodat wij
eventueel een extra controle kunnen doen. Op school zijn folders over
de bestrijding van hoofdluis beschikbaar.

Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze
voor alle leerlingen

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van
de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistente, psycholoog en een preventiemedewerker. We leggen kort
uit wat dit team voor de ouders, verzorgers en leerlingen kan betekenen.

Over de GGD
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de
jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in
om eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op te sporen en zo veel
mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt
de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke,
geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig
om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.

De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdarts:
Marie-Sophie Mutsaers-Schamp
Doktersassistente:		Saskia Vogel
Jeugdverpleegkundige: Maartje Verblackt
Heeft u vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, neem
dan gerust contact op met het team Jeugdgezondheidszorg:

	
GGD Brabant-Zuidoost
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
Tel. (088) 003 14 22
www.ggdbzo.nl

Mobieltjes, mediaspelers en (spel)computers

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 iPods, iPads, MP3-spelers en
andere spelcomputers.

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.
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Absentie

6

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 een half uur 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.

Schoolmelk

Onze school heeft een contract met Campina afgesloten voor de levering
van pakjes dagmelk, drinkyoghurt of chocolademelk (± € 0,35 per pakje).
U kunt uw kind(-eren) daarvoor opgeven via een bestelformulier.
Vier keer per week krijgt uw kind dan een pakje bij de lunch.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen het vierde pakje vrijdagmorgen
voor of tijdens het speelkwartier op de dagen dat zij de middag vrij zijn.
De betaling loopt via Campina.
De eerste twee schooldagen na een vakantie is er geen schoolmelk.
Afmelden of keuzeverandering gaat via een mutatieformulier.
Aan het einde van een schooljaar zorgen wij voor afmelding van
schoolverlaters. Voor vragen over schoolmelk of formulieren kunt
u terecht bij Eric Cuijpers, onze conciërge of u bezoekt de website
www.campinaopschool.nl. Daar kunt u uw kind ook rechtstreeks
aan- of afmelden.
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Rooster gymlessen
3

dinsdag		
donderdag
3/4
dinsdag		
donderdag
4
donderdag
vrijdag		
5
donderdag
vrijdag
5/6 A dinsdag		
vrijdag		
5/6 B donderdag
vrijdag		
6/7
dinsdag
vrijdag		
7
dinsdag
vrijdag 		
7/8
dinsdag		
vrijdag
8
dinsdag
vrijdag

De kleutergroepen krijgen bewegingslessen van de eigen
leerkracht in het speellokaal.
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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 (www.eindhoven.nl onder ‘werk en inkomen’);
Stadhuisplein 10;
telelefoon: 040-238 60 00.

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: 040-213 11 41 (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 gebruik 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 behandelt alle aanvragen in alle vertrouwelijkheid.

• Het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl)

Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven;
e-mail: consulent.eindhoven@jeugdsportfonds.nl;
telefoon 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
eventuele 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 sport-instelling 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. 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 concentratievermogen 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.
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De gemeente Eindhoven heeft de volgende regelingen:
•	De reductieregeling (maximaal € 177,00 per kind per jaar
om deel te kunnen nemen aan buitenschoolse 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)

6

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.

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,
jubileum of begrafenis van naaste familieleden. Wij mogen alleen extra
vakantiedagen geven, als uit een werkgeversverklaring blijkt dat ouders
niet twee aaneengesloten weken op vakantie kunnen. U kunt verlof via
een formulier aanvragen bij de directeur.

Vervanging groepsleerkracht

Ons alfabet
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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 krijgt een groep een dag of dagdeel vrij.
Dit gebeurt pas na overleg met en instemming van ouders.
In iedere groep is een map aanwezig met daarin het rooster,
weekprogramma’s en afspraken, zodat een eventuele invaller
snel aan de slag kan.

Vervoer bij excursies

Bij vervoer van onze leerlingen is de Wegenverkeerswet 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 absoluut naleven. Als kinderen kleiner dan 1,35 m
en lichter dan 37 kg zijn, horen zij volgens de wet in een goedgekeurd
kinderzitje te worden 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.

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht door ziekte of verlof, proberen
wij hem of haar in eerste instantie te vervangen door een invaller. Ons
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Adressen

Vakanties en vrije dagen
De schoolvakanties zijn vastgesteld in het Brabants
vakantieoverleg:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

Bestuur

14 t/m 22 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
10 februari t/m 18 februari 2018

Pasen

30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie

21 april t/m 6 mei 2018

Hemelvaart

10 en 11 mei 2018

2 Pinksterdag

21 mei 2018

e

Zomervakantie

7 juli t/m 19 augustus 2018

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij)

5 oktober 2017

		

14 november 2018

		

31 januari 2018

		

29 maart 2018

		

8 juni 2018

Alle leerlingen hebben vrij op:

woensdag 6 december 2017
vrijdagmiddag 22 december 2017
vrijdagmiddag 9 februari 2018
vrijdagmiddag 20 april 2018
vrijdagmiddag 6 juli 2018

Vonderweg 12
5616 RM Eindhoven
Tel. (040) 259 53 20

www.skpo.nl

Inspectie van het
Onderwijs
Info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl
Tel. 0800 80 51

(gratis nummer voor vragen over onderwijs)

Meldpunt
vertrouwensinspecteurs
Tel. 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
tel. (088) 003 14 22
telefonistes.jgz@ggdbzo.nl

www.ggdbzo.nl

Buitenschoolse Opvang
Stichting Korein Kinderplein
Cassandraplein
Cassandraplein 3
5631 BA Eindhoven
Tel. (040) 260 67 70

www.korein.nl

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

www.vaneupen.nl
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(na sinterklaas)
(voor de kerstvakantie)
(voor de voorjaarsvakantie)
(voor de meivakantie)
(voor de zomervakantie)

Stichting Katholiek
en Protestants Onderwijs
Eindhoven e.o. (SKPO)

17 - 2018

upen

Basisschool Wethouder van Eupen • Eindhoven • SCHOOLGIDS 2017-2018

31

6

