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Inleiding Klachtenregeling 
Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om kinderen, ouders, om 
leerkrachten,  bestuursleden of vrijwilligers, alle mensen die bij school betrokken zijn, hebben de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Gevoelens van 
onvrede kunnen geuit en besproken worden, maar hoeven niet direct tot een formele klacht te 
leiden. Een formele klacht is het expliciet benoemen van een ongewenste, school-gerelateerde 
situatie die veranderd moet worden in het belang van goed en veilig onderwijs, zowel voor kinderen 
als voor personeel en ouders/verzorgers. 
 

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.  

Onze Schoolvereniging heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie Verus (adressen staan 

vermeld op pagina 3). De Klachtenregeling staat omschreven in Bijlage 1 en is ook te downloaden 

vanaf www.johannesbogermanschool.nl. 

http://www.johannesbogermanschool.nl/
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Interne en externe vertrouwenspersoon 
Gelukkig kunnen de meeste problemen en klachten door de school zelf worden opgelost. De 

directeur en de interne vertrouwenspersoon hebben hierbij een belangrijke taak. 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 externe vertrouwenspersoon van de school.  

Deze 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 externe vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. 

Gaat de klacht over mogelijke strafbare feiten dan kan de externe vertrouwenspersoon helpen bij het 

doen van aangifte bij de politie of justitie.  

Belangrijk te weten is dat de externe vertrouwenspersoon onafhankelijk is en niet in dienst is bij de 

school.  De interne vertrouwenspersoon 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 interne vertrouwenspersoon 

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 interne vertrouwenspersoon liggen in de preventieve sfeer; 

samen werken aan veiligheid op scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere 

betrokkenen. De interne vertrouwenspersonen van de diverse scholen van onze Holding komen 

daartoe een keer per jaar bij elkaar.  

Vertrouwensinspecteur  
Ouders , leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen, 

kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen 

wanneer zich in of rond de school ( ernstige) problemen voor doen op het gebied van:  

  

• Seksuele intimidatie en seksueel misbruik( zedenmisdrijven)  

• Psychisch en fysiek geweld  

• Discriminatie en radicalisering  

  

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd 

worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig 

adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de 

vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het 

traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval 
dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal 

gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.  
 

Incidentenregistratie 
Incidenten worden geregistreerd in Parnassys.  De registratie vindt plaats aan de hand van het 

formulier Incidentenregistratie (zie bijlage2). Dit formulier wordt ingevuld of de items van het 

formulier worden rechtstreeks in Parnassys ingevuld. Bij elk geregistreerd incident wordt de interne 



                        3 
Klachtenregeling Johannes Bogermanschool 

vertrouwenspersoon op de hoogte gesteld van het incident. De interne vertrouwenspersoon helpt bij 

de afhandeling van het incident. 

Schorsing of verwijdering van leerlingen  
Ten aanzien van  ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel 
aan derden is toegebracht kunnen 3 vormen van maatregelen worden genomen:   

  

Time-out  (op school)  
In bepaalde gevallen kan een time-out worden toegepast. De leerling wordt dan uit de klas gehaald 
en elders binnen de school opgevangen. Reden voor een time-out is ernstig wangedrag waardoor een 

onveilige situatie ontstaat of een situatie die vraagt om onmiddellijk herstel van de orde en rust in de 
school.    

  

Schorsing (leerling tijdelijk naar huis)  
Een leerling kan tijdelijk worden verwijderd van de school op basis van artikel 40c van de WPO. De 

schorsing duurt maximaal een week, oftewel vijf schooldagen. Aanleidingen voor schorsing van een 

leerling kunnen zijn: bedreiging door ouder(s)/verzorger(s); herhaalde les-/ordeverstoringen; 

wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen; diefstal, beroving, afpersing; bedreiging; 
geweldpleging; gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden; handel in drugs of gestolen 
goederen; bezit van wapens of vuurwerk. 

 

Verwijdering (leerling komt definitief niet meer terug)  
Verwijdering betekent dat een leerling definitief niet terugkeert op school.  De wettelijke regeling voor 
het Primair Onderwijs staat vermeld in artikel  40 en artikel 63 van de WPO.   

Voor verwijdering moet onderscheid gemaakt worden in twee categorieën:  

- verwijdering wegens het niet langer kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling 

(onderwijskundige maatregel)  

- verwijdering op andere gronden (sanctiemaatregel).  

  

In het vastgelegde protocol staat vermeld aan welke voorwaarden wij als school moeten voldoen om 

een definitieve beslissing te maken tot schorsing en verwijdering. Daarnaast is er een stappenplan 

opgenomen welke stappen er door ons als school en u als ouder kunnen worden gezet én wanneer.   

In het belang van de leerling en u als ouder zullen wij als school nauwkeurig handelen op het moment 

dat deze procedure ingezet dient te worden.  

Adressen 

Interne vertrouwenspersoon; 
Ineke Pleijzier en Manon de Vries 

Externe Vertrouwenspersoon 
De heer W.C. de Vries,  (06) 20594989. 

Vertrouwensinspecteur 
Centraal meldpunt:  (0900) 111 3 111 (Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur). 

Klachtencommissie Verus (Voorheen Besturenraad) Protestants Christelijk Onderwijs 
Postbus 907, 2270 AX Voorburg,  (030) 2306037 (Op werkdagen van 9.00-12.00uur). 
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Bijlage 1 Klachtenregeling Besturenraad 
Artikel 1  

In de regeling wordt verstaan onder:  

a. betrokkene: een lid van het personeel, een lid van het bevoegd gezag dan wel een orgaan 

van de school waartegen de klacht is gericht;  

b. handeling: een gedraging of beslissing als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de  

Wet Primair Onderwijs;  

c. klager: een leerling van de school, ouders, voogden en verzorgers van deze leerling, alsmede 

anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Ex-leerlingen kunnen 

klagen mits zij niet langer dan 6 maanden de school hebben verlaten.  

  

Toelichting  

De kring van personen of organen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot het 
bevoegd gezag of het personeel, eventueel een orgaan (denk aan de MR, of een commissie met 
speciale bevoegdheden). Klachten over ouders of leerlingen zijn dus uitgesloten.  

Artikel 2  

1. In eerste instantie dient men te proberen om met direct betrokkene(n) tot een oplossing te 

komen voordat men overgaat tot het indienen van een klacht.  

2. Een klacht tegen een handeling wordt mondeling of schriftelijk ingediend.  

3. Mondelinge klachten worden niet geregistreerd maar informeel afgehandeld door degene 

die de klacht ontvangt.  

4. Schriftelijke klachten worden ingediend bij de schooldirectie. Klachten over de schooldirectie 

worden ingediend bij de algemeen directeur.  

5. Schriftelijke klachten worden geregistreerd.   

6. Schriftelijke klachten worden door de directie ter kennisgeving aan het bestuur gemeld.  

  

Toelichting  

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Ieder die het betreft kan kennis 
nemen van een mondelinge klacht en deze zelfstandig verder afhandelen. Van dergelijke klachten 
een registratie bijhouden ligt niet voor de hand, omdat deze klachten vaak bescheiden van aard zijn 
en meestal op een snelle manier kunnen worden afgehandeld/opgelost.   
Een schriftelijk ingediende klacht betreft vaak een zwaardere zaak. Als de klager de klacht schriftelijk 
indient, dan moet hij of zij ook bepaalde garanties hebben dat er iets met de klacht wordt gedaan. 
Registratie is dan het begin van een behoorlijke afhandeling.  
Registratie is ook van belang in het geval dat klager later alsnog naar de klachtencommissie gaat.  
  

Artikel 3  

1. Een klager kan zich voor het indienen van de klacht laten informeren en/of begeleiden door 

de interne contactpersoon.  

2. De in lid 1 bedoelde persoon is geheimhouding verplicht.  

  

Toelichting  

Het kan voor de klager soms moeilijk zijn om zijn of haar klacht te beschrijven. Hij moet dan op elk 
moment in de gelegenheid zijn om onafhankelijk advies in te winnen over de klacht. Daarbij past het 
dat degene die voor de school is aangewezen tot het verstrekken van informatie geheimhouding 
verplicht is aan anderen.  
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De interne contactpersoon kan worden aangewezen om iemand behulpzaam te zijn bij het onder 
woorden brengen van zijn of haar klacht. Dit kan eventueel ook een andere persoon zijn.  

Artikel 4  

1. Klachten worden behoorlijk afgehandeld.  

2. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop.  

  

Toelichting  

Artikel 4 lijkt voor de hand liggend en misschien overbodig, maar is niettemin belangrijk: het zal de 
school immers een eer zijn om klachten goed en zorgvuldig af te handelen. Bij een behoorlijke 
klachtbehandeling hoort onder andere:  

• klager, evenals betrokkene/aangeklaagde hebben recht op voldoende informatie;  

• klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar klacht nader toe te lichten;  

• eventueel wordt informatie ingewonnen bij derden;  

• de aangeklaagde kan kennis nemen van de inhoud van de klacht die tegen hem of haar 
handelen is binnengekomen;  

• de klacht wordt binnen een redelijke termijn opgelost of afgehandeld;  

• klager wordt ook op de hoogte gebracht van de manier waarop de klacht is afgehandeld (zie 
artikel 5).  

Artikel 5  

1. Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld.  

2. Daarbij wordt in ieder geval meegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met 

betrekking tot de klacht zijn.  

3. De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit is gebeurd wordt geregistreerd.  

Artikel 6  

1. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn of haar klacht, dan kan hij/zij zich 

wenden tot de Landelijke Klachtencommissie te Voorburg.  

2. De klager ontvangt de volledige tekst van de betreffende klachtenregeling en het adres van de 

in lid 1 genoemde Klachtencommissie.  

  

Toelichting  

Hier wordt het verband duidelijk tussen de interne voorfase van de klachtbehandeling en de gang 
naar de Klachtencommissie in het geval dat de klager meent dat aan zijn of haar klacht geen recht is 
gedaan.   

Artikel 7 Als een klacht tijdens de behandeling volgens deze regeling wordt ingetrokken, dan vervalt 

de verplichting tot verdere toepassing van deze regeling.  

  

Artikel 8 Met betrekking tot de afhandeling van klachten rapporteert de directie éénmaal per jaar 

aan het bevoegd gezag, de (G)MR en de Klachtencommissie.  

 

Artikel 9 Dossiers over de behandeling van klachten worden bewaard op een plaats die alleen 

toegankelijk is voor de directie en de leden van het bevoegd gezag.  

Artikel 10 Deze regeling wordt gepubliceerd op de websites.  
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Bijlage 2. INCIDENTENREGISTRATIEFORMULIER 
 

Met het incidentenregistratieformulier kunnen incidenten die in en om school plaatsvinden, worden gemeld 

aan de interne vertrouwenspersoon. Deze melding wordt rechtstreeks overgenomen in Parnassys. 

 

Incidentmelding: 

 naam van de melder van de incident:  _____________________________________ 

 datum van de melding van het incident:  ___________________________________ 

 

Gegevens over het incident: 

Wanneer 

 datum waarop het incident plaatsvond: ___________________________________ 

 tijdstip waarop het incident plaatsvond: ___________________________________ 

 

Wie 

 naam betrokken leerkracht(en) / medewerker(s): ______________________________ 

 naam betrokken leerling(en): ___________________________________________ 

 klas van de leerling(en): _______________________________________________ 

 

Waar 

 plaats van het incident: 

o gemeenschapsruimte  
o gang 
o klaslokaal 
o gymzaal 
o buiten op het schoolplein / om de school 
o anders, namelijk: ______________________________________________ 

 

Wat 

 soort incident: 

o je spullen zijn vernield 
o er is iets verdwenen / gestolen 
o er zijn discriminerende opmerkingen gemaakt 
o er zijn seksuele opmerkingen gemaakt 
o je bent ongewenst betast 
o je bent uitgescholden 
o je bent gepest 
o je bent bedreigd 
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o je moest iets doen onder bedreiging 
o je bent lastiggevallen 
o je bent geslagen/geschopt 
o iemand wilde drugs aan je verkopen 
o iemand wilde gestolen spullen aan je verkopen 
o je bent betrokken geweest bij een ongeval 
o anders, namelijk: ______________________________________________ 
 

 korte beschrijving van het incident (ga indien nodig door op de achterzijde):  
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Bijlage 3 Voorbeeld van een stappenplan bij een klacht:  
Klacht over het onderwijs.  Klacht over de 

schoolorganisatie.  
Klacht over het functioneren 
van personeel.  

Klacht over intimidatie of geweld 

Gesprek met de groepsleerkracht Gesprek met de schoolleiding Eerst een gesprek met de 
betreffende groepsleerkracht 

Gesprek met de  
interne  
vertrouwenspersoon. 

Indien geen bevredigend resultaat: 
Gesprek met de schoolleiding 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Gesprek met de bestuurder van 
de Holding 

Indien geen bevredigend resultaat: 
Gesprek met de schoolleiding 

Indien geen bevredigend resultaat:  
Klacht indienen bij de 
externe vertrouwenspersoon of de 
vertrouwensinspecteur 

Indien geen bevredigend resultaat: 
Gesprek met de bestuurder van de 
Holding 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Gesprek met het bestuur 

Indien geen bevredigend resultaat: 
Gesprek met de bestuurder van de 
Holding 

Indien geen bevredigend resultaat:  
Klacht indienen bij de 
klachtencommissie 

Indien geen bevredigend resultaat:  
Gesprek met het bestuur 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Klacht indienen bij de 
klachtencommissie 

Indien geen bevredigend resultaat:  
Gesprek met het bestuur 

 

Indien geen bevredigend resultaat: 
Klacht indienen bij de 
klachtencommissie 

 Indien geen bevredigend resultaat: 
Klacht indienen bij de 
klachtencommissie 

 

  

 
 


