De missie van de Wethouder van Eupenschool is om een open en vriendelijke buurtschool te zijn. We vinden het van belang dat kinderen plezier
beleven aan leren en we zorgen ervoor dat leerlingen binnen een goed
groepsklimaat optimale leerresultaten kunnen boeken. Zo kunnen de
leerlingen zich ontwikkelen tot zelfredzame burgers van de maatschappij
van morgen. We richten ons hierbij niet alleen op cognitieve vermogens,
maar op de ontwikkeling van bredere talenten, afhankelijk van ieders
individuele capaciteiten.

Algemene visie

Het uitgangspunt van onze visie is dat we de leerlingen een omgeving
willen bieden waarin zij zich thuis voelen en waar de ouders hun
kinderen met vertrouwen naar toe laten gaan.

Onderwijskundige visie

Het doel van ons onderwijskundig beleid is leerlingen in acht jaar tijd zich
zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en zoveel mogelijk kennis op te laten
doen, gerelateerd aan de capaciteiten van ieder kind.
We vinden dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen
ontwikkeling. Het onderwijs wordt gegeven in een leerstof-jaarklassensysteem. Groepsgewijze instructie is vanaf groep 3 de basis van ons
onderwijs, waarbij veel tijd wordt besteed aan de basisvakken lezen,
taal en rekenen. In groep 1 en 2 is gekozen voor het model van basisontwikkeling. Ons doel is om elke leerling zoveel mogelijk op een betrokken
wijze bezig te laten zijn met passende leertaken en werkvormen, zowel
individueel als in groepsverband. Van en met elkaar leren is het uitgangspunt. Leerkrachten zorgen voor interactie tussen leerlingen onderling en
tussen leerkracht en leerling.

Visie op kind en opvoeding (pedagogische visie)

Wij willen onze leerlingen een veilige en zorgzame leeromgeving bieden,
waarin zij zich verder kunnen ontplooien. Een goed pedagogisch klimaat
staat of valt met het contact tussen leerling en leerkracht en tussen leerlingen onderling. Wanneer een leerling zich goed voelt en een goede band
heeft met de leerkracht en de medeleerlingen, voelt hij zich veilig.
Dit verhoogt de actieve betrokkenheid en daarmee de mogelijkheid tot
optimale ontwikkeling. Afspraken, regels en rekening houden met elkaar
zijn daarbij van wezenlijk belang. Een goed pedagogisch klimaat is de
basis van ons onderwijs. We werken aan ons klimaat met behulp van de
methode De Vreedzame School.
Onze teamleden vervullen een voorbeeldfunctie. Zij leren de kinderen
op een natuurlijke manier om elkaar te accepteren en te respecteren.
Het welbevinden van de leerlingen wordt gewaarborgd in ons
ondersteuningsbeleid.
Wij zien de ouders en de collega’s van het SPIL-centrum als partners met
betrekking tot het onderwijzen en opvoeden van de kinderen en streven
daarom naar een goede onderlinge communicatie.

Algemene gegevens

Aantal leerlingen en aannamebeleid

Per 1 oktober 2016 telt de school 314 leerlingen. De meeste kinderen
komen uit het gebied tussen Kennedylaan, Sterrenlaan, Eisenhowerlaan
en de rondweg.
Door de beperkte ruimte die het gebouw 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 plaatsen,
dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de onderbouwcoördinator.
Geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd voor een rondleiding. Vervolgens kunnen zij hun kind vanaf 2 ½ -jarige leeftijd inschrijven middels
een inschrijf-formulier. 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:
1.	Woont het kind in de wijk of gaat het naar de wijk verhuizen?
In principe worden deze leerlingen geplaatst.
2.	Is het kind een broertje of zusje van een leerling die al op school zit?
In principe worden deze kinderen geplaatst.
3.	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.
4.	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 van aanmelding 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

Levensbeschouwelijke visie en identiteit

Basisschool Wethouder van Eupen staat open voor iedereen, ongeacht
levensbeschouwelijke of geloofsovertuiglijke achtergrond, 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 stromingen. De methode De Vreedzame School
biedt hiervoor een leidraad.
• Gezamenlijk vieren van katholieke feesten binnen school. Geloofsbeleving is afhankelijk van de verschillende thuissituaties. Er zijn ook kinderen
op school die geen of een andere godsdienstige achtergrond 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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Onze school

Onze school
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Onze school
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Naam

Gebouw

Een bronzen reliëf van Theo van Eupen hangt in de hal bij het lokaal
van groep 5. Het beeld is gemaakt door de kunstenaar Hans Godefroy.

De school telt 13 klaslokalen. In het midden van de school ligt een
ruime binnenhal, de Eupenhof. Die gebruiken wij als ruimte voor
onderwijsactiviteiten, bij vieringen en andere evenementen.

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.

Onze school bestaat sinds 1 mei 1964. Het gebouw waarin
de school is gehuisvest, dateert uit 1966.

Veiligheid op school

Wat kunnen ouders van ons verwachten?

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.
Tijdens schooltijd dragen ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen over aan school. De leerkrachten houden toezicht op de leerlingen,
zowel binnen als buiten de klas.
Er zijn duidelijke regels en afspraken, zichtbaar voor kinderen en
personeel. We spreken kinderen en teamleden erop aan als zij zich niet
aan de regels houden.
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.
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Deze voorvallen worden door de leerkracht genoteerd in het ongevallenregister. Als de BHV-er zelf hulp kan verlenen, worden ouders na
schooltijd door de groepsleerkracht 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.
Wanneer er conflicten zijn tussen kinderen, worden deze uitgepraat
en opgelost. Hiervoor is een stappenplan geïntroduceerd vanuit de
methode De Vreedzame School. Liefst zien we kinderen samen een
conflict oplossen, maar als dat niet lukt pakt de leerkracht een
mediërende rol.
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, van de aanvang van het schooljaar tot de herfstvakantie.
Vanaf de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 zelfstandig naar
de plek waar is afgesproken dat ze wachten op de medewerkers van de
kinderopvang.
Wij hebben een zeer intensieve samenwerking met Korein, maar
werken ook samen met Parelbosch en de Kinderkamer.
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De kinderen van de groepen 4 t/m 8 wachten buiten bij de
tafeltennis tafel.
De kinderen die gebruik maken van Parelbosch wachten in de hal op
de medewerker. De medewerker van de Kinderkamer komt de kinderen
ook uit de groep halen.

Onze school

De kinderen van groep 1 t/m 3 die gebruik maken van de opvang van
Korein wachten in de speelzaal op het vertrek naar de BSO.

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.
Voor de kinderen uit deze groepen geldt dat zij na het beëindigen
van de school niet meer onder de verantwoordelijkheid van
school vallen.
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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.

Zakelijke gegevens

Directie

Basisschool Weth. van Eupen

Directeur

Telefoon (040) 244 60 44
vaneupen@skpo.nl

Telefoon 06- 14926184

Odysseuslaan 6
5631 JM Eindhoven

www.vaneupen.nl

Marieke Loeffen
Kraaiheide 7
5975 TK Sevenum

Bestuur

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

Vonderweg 12
5616 RM Eindhoven

Telefoon (040) 259 53 20
secretariaat@bmtskpo.nl

www.skpo.nl
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