Klachtenprocedure

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie waar het de kwaliteit van het onderwijs betreft.
In de wet op het primair onderwijs (WPO) is het klachtrecht vastgelegd. Ook op onze school houdt dit
in dat ouders en leerlingen klachten kunnen indienen die betrekking hebben op gedragingen en
beslissingen ‘of het nalaten daarvan’ door personen van het bestuur, de directie, het team van de
school en overige personen die werkzaamheden verrichten onder directe, gemandateerde of
gedelegeerde verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn
om het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren.
Heeft u een klacht die betrekking heeft op de groep, dan bespreekt u deze in eerste instantie met de
groepsleerkracht. Hij of zij zal dan trachten met u een oplossing te vinden voor het probleem en zal
vervolgens de directie op de hoogte stellen van de klacht. Wanneer ouders en groepsleerkracht niet
tot een oplossing van het probleem komen, dan legt u dit samen aan de directie voor. In dit gesprek
hopen we samen wel tot een oplossing te komen.
Indien de klachten niet opgelost kunnen worden binnen deze geldende afspraken, dan kunt u de
klacht bij de vertrouwenspersoon van de school melden. Voor onze school is dat Anne-Mieke Marks
(intern begeleider). Zij heeft vooral een luisterend oor en geeft de betrokkenen een advies over de
manier waarop de klacht in behandeling kan worden genomen. Indien nodig zal de contactpersoon
de klager verwijzen naar bijvoorbeeld de clusterdirecteur, het bestuur of de externe
vertrouwenspersoon.
Iedereen die deel uitmaakt van de school (ouders, leerlingen, personeel en bestuur) en die meent
geconfronteerd te zijn met ongewenste intimiteiten en/of machtsmisbruik moet met zijn klacht of
problemen ook goed geholpen worden met advies en hulp. Voor klachten van deze aard kan ook
iedereen terecht bij de contactpersoon. De landelijke klachtenregeling is op te vragen bij de directie
van de school en het bestuur. De inspectie van het onderwijs heeft geen specifieke taak bij het
behandelen van klachten. Een uitzondering hierop vormen klachten over pesterijen, seksuele
intimidatie en geweld.
Adressen
• Contactpersoon school Anne-Mieke Marks Tel: 040-2544129.
• Bestuur RBOB Mevrouw J. van Erp Provincialeweg 74 5503 HJ Veldhoven tel 040-2301560 e-mail:
info@rbobdekempen.nl
• Externe Vertrouwenspersoon conform klachtenregeling • Deze functie wordt bekleed door Geerd
de Rooij, tel: 0646036456.

