KLACHTENREGELING
De Regeling
Ook al proberen wij ze zoveel mogelijk te vermijden, natuurlijk zijn er wel eens misverstanden en worden er af
en toe fouten gemaakt. Op school bent u altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in
te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Het gaat immers in alle gevallen om het belang van het
kind. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem op te lossen.
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of
klachtencommissie. Ons bestuur is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Het is goed te weten dat er op iedere school een interne contactpersoon is, waar iedereen met problemen van
welke aard dan ook naar toe kan. Elke ouder of elk kind kan op de contactpersoon een beroep doen als ze
problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven of willen praten. Het spreekt vanzelf dat elk
gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.
De contactpersoon kan u indien gewenst verwijzen naar een van de externe vertrouwenspersonen:
- mevrouw Jacqueline Klerkx, tel.: 06-22348129 of
- mevrouw Marijke Creemers, tel.: 06-20537095.
Zij zijn verbonden aan Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl).
Ouders kunnen indien zij dat willen ook rechtsreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.
Daarnaast kan ook het personeel van de school een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon gaat na waar behoefte aan is en of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt. Daarnaast wordt nagegaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure.
Indien het tot een klacht komt, kan deze worden ingediend of bij het schoolbestuur of bij de
klachtencommissie.
De volledige tekst van de klachtenregeling is te verkrijgen bij het secretariaat van stichting Talentis,
Kasteellaan 2, 5281 CP Boxtel (info@stichtingtalentis.nl) of bij:
-

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

