
 
Klachtenregeling 
 
Het kan soms voorkomen dat ouders een klacht hebben over het gedrag of een beslissing, dan wel het 
nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing door een mentor, de directie, het bestuur of 
andere bij de school betrokken personen. Voor die gevallen heeft de school een klachtenregeling.Op de 
Conexus-website is hier meer informatie over te vinden. 
 
Een belangrijke hulp is ook de brochure ‘Klachten op school’, hoe los je ze op?’ Deze brochure kunt u 
downloaden van www.klachtenopschool.kennisnet.nl 
 
Het uitgangspunt bij een klacht is dat deze zal moeten worden opgelost binnen de school zelf. Als ouders 
een klacht hebben over het gedrag van een bepaalde persoon binnen de school, dan kan die klacht het 
beste besproken worden met de persoon om wie het gaat. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de 
klacht worden voorgelegd aan de directie. 
 
Als ouders van mening zijn dat de klacht op de school niet naar behoren wordt opgelost, dan kunnen zij 
zich richten tot de intern contactpersoon (ICP). Op de Verbinding is dat Willem van de Wetering. Deze 
contactpersoon kan ouders informatie geven over de klachtenregeling en zal de ouders doorverwijzen naar 
de adviseur en bemiddelaar van Conexus, Janneke van de Wollenberg. 
 
De bemiddelaar kan ouders vervolgens doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze zal de klacht met 
de ouders bespreken en altijd eerst proberen alsnog intern tot een oplossing te komen. Daarbij kan de 
vertrouwenspersoon als bemiddelaar optreden. Ook kan de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld voorstellen 
om een externe bemiddelaar aan te wijzen. 
 
Pas indien ook de bemiddelingspoging binnen Conexus niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders een 
klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten: de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs. De vertrouwenspersoon kan zo nodig de ouders behulpzaam zijn bij het 
indienen van de klacht en het formuleren ervan. 
 
De klachtencommissie zal altijd in haar oordeel betrekken of voldoende ondernomen is door beide partijen 
om tot een oplossing van de klacht binnen de school te komen. De klachtencommissie zal uiteindelijk een 
uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht en de school soms ook een advies geven over eventueel 
te nemen maatregelen. 
 
De vertrouwenspersoon van Conexus is: 
Pieter-Jan Landsheer 
p/a NIM maatschappelijk werk 
Postbus 6841 
6503 GH Nijmegen 
024 - 323 27 51 
   
   
Veiligheidsbeleid: 
Iedere medewerker van de school moet op vermoeden van een  zedendelict dit onmiddellijk bekend 
maken bij schoolleiding en schoolbestuur. Alleen melding maken bij de schoolleiding is niet voldoende. 
 


