
Klachtenprocedure 
  
Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat 

is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Wanneer het 

zaken betreffen die uw kind aangaan, kunt u deze over het algemeen het best met de groepsleerkracht 

bespreken. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan is de volgende stap dat een en ander met de 

directie wordt besproken. Voor andere zaken kunt u zich rechtstreeks tot de directie of het bestuur 

wenden. Samen streven we naar een goede oplossing. Als het nodig is kunt u contact opnemen met één 

van de interne vertrouwenspersonen, de externe vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. Ons 

bestuur heeft het “landelijke model klachtenregeling” ondertekend. Hierin staat beschreven hoe met 

een formele klacht wordt omgegaan. Deze landelijke regeling ligt ter inzage op school, u kunt er de 

directie of de interne vertrouwenspersonen  om  vragen.  Tevens  is  de  landelijke  regeling  gepubliceerd  

op  de  website  van  de  school,  onder www.julianaschoolwilnis.nl > Informatie > Overige documenten.  
 
Voor wie?  
Alle personen die deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van onze school(gemeenschap) kunnen 

gebruik maken van de klachtenregeling die door het schoolbestuur is vastgesteld. Denk hierbij aan: 

leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires. 
 
Voor wat?  
Een klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesterijen of met seksuele intimidatie in de school. 

Maar ook, zo zegt de klachtenregeling, “met klachten die betrekking hebben op gedrag, een beslissing 

ten opzichte van een individu, een verrichte handeling of het nalaten ervan of een uitgesproken 

weigering om te beslissen”. Bij een klacht wordt een ongewenste situatie expliciet genoemd. Indien u 

van mening bent dat er sprake is van ongewenst gedrag is het mogelijk u te wenden tot één van de 

interne vertrouwenspersonen, de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks tot de 

klachtencommissie. Natuurlijk is het belangrijk eerst na te gaan of alle andere wegen om het probleem 

op te lossen zijn benut.  
Formeel gesproken dient een klacht schriftelijk te gebeuren met datering en ondertekening door de 
klager. De interne vertrouwenspersoon kan u daarmee helpen. 
 
Intern vertrouwenspersoon  
Op onze school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Bij één van de 

vertrouwenspersonen kunt u uw melding kwijt. U overlegt met hem/haar welke actie hij/zij 

onderneemt of welke stappen u zelf zet. Als klager mag u geen last ondervinden van het feit dat u 

klaagt. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De interne 

vertrouwenspersoon kan zo nodig verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of het 

schoolbestuur. Interne vertrouwenspersonen zijn: 

 juf Marit de Jong  
 juf Lianne Terpstra 

 
Extern vertrouwenspersoon  
De externe vertrouwenspersoon gaat onder andere na of de klacht kan worden opgelost tussen klager 
en aangeklaagde. Als dit niet lukt, wordt de klager desgewenst door de vertrouwenspersoon begeleid 
bij de verdere afwikkeling van de procedure.  
Externe vertrouwenspersoon is: 

Mevr. E. de Leeuw, arts Maatschappij en Gezondheid 
P. Gabrielstraat 5 
3443 HW Woerden  
E-mail: e.de.leeuw@worldmail.nl 

 
De klachtencommissie  

http://www.julianaschoolwilnis.nl/
mailto:e.de.leeuw@worldmail.nl


Soms is het nodig een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De externe 

vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen. In ieder geval dient de klacht schriftelijk te worden 

ingediend. U vermeldt de aard van de klachten, zo mogelijk, de daarbij behorende datum, tijdstip en 

plaats en de naam tegen wie de klacht is gericht. Er kan ook sprake zijn van meerdere klagers en 

aangeklaagden met betrekking tot één probleem. Een maand na binnenkomst van de klacht, 

rapporteert de commissie haar bevindingen aan het bestuur (bevoegd gezag) en ontvangen de klager 

en de aangeklaagde een afschrift van dit rapport. Een week later besluit het bestuur of deze wel of niet 

maatregelen treft tegen de aangeklaagde.  
 
De gegevens van de klachtencommissies Protestants-christelijk Onderwijs zijn: Geschillencommissies 
Bijzonder Onderwijs  
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag  
Tel: 070-3861697 Fax: 070-3020836  
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

