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11. Klachten 
 

In ons ZMLK onderwijs werken mensen, die het beste voor hebben met leerlingen, ouders of 

verzorgers. Iedereen die op school leert en werkt heeft recht op veiligheid en bescherming. 

Personeel en leerlingen functioneren namelijk goed op school als zij zich veilig en geborgen voelen. 

Daarom vinden leerkrachten/personeel en de directie van onze school De Lelie het belangrijk te 

werken aan een veilig schoolklimaat.  

Toch kan het zijn dat er strubbelingen ontstaan en dat leerlingen en ouders tekortkomingen of 

onzorgvuldigheden constateren op onze school.  

In het geval dat ouders of leerlingen van mening zijn dat zij door de school tekort worden gedaan, 

kunnen zij op school terecht om te klagen.  

Onze school hanteert een klachtenregeling die is opgesteld door het bestuur van de stichting 

Educare, waarvan we onderstaand de hoofdlijnen weergeven (ligt op school ter inzage). 

De Klachtenregeling: 

Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen 

wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren dat ouders en 

leerlingen een passend gebruik maken van deze nieuwe wetgeving, omdat klachten door team en 

directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te 

behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor leerlingen, ouders en personeel van 

groot belang.  

De organisatie van de klachtenregeling: 

De organisatie van de klachtenregeling is zodanig dat klagers de garantie krijgen dat serieus naar de 

klachten wordt gekeken. Dit is in eerste instantie de taak van een tweetal leerkrachten. Deze 

leerkrachten  zijn de interne contactpersonen en zorgen voor de eerste opvang van de klager en 

informeren, coördineren en bemiddelen. 

Als de contactpersoon niet in staat is de kwestie op te lossen dan kan een beroep worden gedaan op 

een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon die door het bestuur van de school is aangesteld. 

Deze vertrouwenspersoon probeert een oplossing voor het probleem te vinden. De 

vertrouwenspersoon is ook in staat de klager te begeleiden om de klacht schriftelijk aan het bestuur 

of officiële klachtencommissie voor te leggen. 

De klachtencommissie is in dit kader de instantie voor hoger beroep.   

De personele invulling van de klachtenregeling: 

 



De contactpersoon van onze school is: 

Mevr. J. van Leeningen 

MEE- Veluwe 

Blokhuissteeg 1a 

3841 EB Harderwijk 

055-5269200 

 

De vertrouwenspersoon van de stichting is: 

Mevr. M. Boeting-Kruiswijk 

p/a G.G.D. Harderwijk 

Burg. de Meesterstraat 5 

3846 AA Harderwijk 

0341-439660/439666 

 

Bij een klacht en/of een probleem is het mogelijk dit eerst met de leerkracht/personeelslid en/of 

directie te bespreken. 

Wanneer dit tot een onvoldoende oplossing leidt kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van 

de school. 

 


