
Klachtenregeling 

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren dat u minder prettig 

vindt of waar u zich niet in kunt vinden. De school heeft daarom een klachtenregeling. U 

hebt als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te 

kloppen. Wij onderscheiden als school de volgende stappen: 

 U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de desbetreffende leerkracht  

 

 Indien (het resultaat van) dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, verzoeken wij 
u nogmaals naar de desbetreffende leerkracht toe te gaan 

 
 Wanneer u nog steeds niet tevreden bent, kunt u bij de directie terecht 

 

 Uw klacht wordt besproken in het directie-managementteamoverleg van de school 

 

 De directie bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de desbetreffende 

leerkracht. Als het noodzakelijk is, kan de directie bemiddelend optreden d.m.v. een 
gesprek. De leerkracht en u als ouder zijn hierbij aanwezig 

 

 Als het bovengenoemde traject voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden 

tot de voorzitter van het college van bestuur van Stichting D4W. 

 

Er kan ook sprake zijn van ernstige klachten, die u liever wilt bespreken met een interne 

contactpersoon of externe vertrouwenspersoon. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan klachten m.b.t. discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie.  

De interne contactpersoon van onze school wil luisteren naar kinderen, collega’s en 

ouders, die klachten hebben en samen met hen bepalen wat er met de klacht gedaan 

moet worden. Het is niet hun taak ernstige problemen zelf op te lossen. Zij kunnen  

u wel de weg wijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn.  

Stichting D4W heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie en heeft 

besloten de modelregeling van de klachtencommissie (opgesteld door Verus) te hanteren 

voor de scholen van de Stichting. Dit reglement kunt u op aanvraag verkrijgen. 

 Interne contactpersoon uit het team:  

Annemarie de Vries – Kuiper 

tel. 0182-394149 

annemarie.de.vries@d4w.nl 

 

 Externe vertrouwenspersoon:  

GGD Midden-Holland 

mevrouw A.S. Oey e.a.  

tel. 0182-545600 

 

 Voorzitter College van Bestuur van D4W: 

Mevrouw D. Lorier 

Postbus 2061 

2800 BE Gouda 

0182 52 67 19 

cvb@d4w.nl 

 

 Inspectie van het onderwijs 

Info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl,  

vragen over onderwijs: 0800-50101 (gratis) 

mailto:annemarie.de.vries@d4w.nl
mailto:cvb@d4w.nl
mailto:Info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3 111 (lokaal tarief) 

 

 Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag 

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

info@gcbo.nl 

Web: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ 
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