Klachtenregeling
Datum: 4 februari 2021

Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om
hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school
betrokken zijn, hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee
eens zijn. Klachten kunnen gaan over onderwijskundige zaken, bv. over de begeleiding van
leerlingen, toepassing van strafmaatregelen of de inrichting van de school- organisatie. Klachten
kunnen ook gaan over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Natuurlijk kunnen de meeste problemen en klachten door de school zelf worden opgelost. De
directeur (en eventueel ook de contactpersoon) heeft hier een taak in. Het bespreken van problemen
of klachten met de direct betrokkenen geeft de meeste kans op een goed resultaat.
Wanneer het probleem echter niet opgelost kan worden of als het om een ernstig probleem gaat,
kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na overleg
met de contactpersoon.
De vertrouwenspersoon zal samen met u zoeken naar de juiste oplossingen en proberen te
bemiddelen in het probleem. Mocht dit niet lukken dan heeft u als klager het recht om een klacht in
te dienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Gaat de
klacht over mogelijke strafbare feiten dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van
aangifte bij de politie of justitie.
Belangrijk te weten is dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is en niet in dienst is bij de school.
De contactpersoon staat wel in dienst van de school en is het eerste aanspreekpunt bij klachten, kan
informatie geven over de mogelijk over te volgen procedures binnen en buiten de school en verwijst
door naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon zal daarnaast binnen de school actief bezig
zijn met activiteiten op het gebied van preventie van machtsmisbruik en voorlichting over de
klachtenregeling.
Een belangrijk deel van de taken van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon liggen in de
preventieve sfeer. Samen werken aan veiligheid op scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en
andere betrokkenen. De contactpersonen komen daartoe een aantal keren per jaar bij elkaar.
De klachtenregeling is in te zien op school en op de website van de school
De vertrouwenspersoon van de Scholengroep IJsselrijk is:
De heer W.C. de Vries
tel: 06-20594989

