KLACHTENREGELING

1. Begripsbepalingen
1.1

Een klacht gaat over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het
niet
nemen van beslissingen van de aangeklaagde.
1.2 Een klager is een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling, een medewerker, die
een klacht heeft ingediend, dan wel degene die als zodanig is erkend.
1.3 Een aangeklaagde is een leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling
voor zover deze iets doet voor de school, een medewerker of een schoolleider.
1.4 Buiten deze regeling valt een klacht tegen de bestuurder. Hierin voorziet de
klokkenluidersregeling van Stichting Pallas.
1.5 De klachtenregeling gaat over processen binnen de school en de organisatie. In die zin vallen
klachten van omwonenden buiten deze regeling en moeten geadresseerd worden aan de
wijkagent/politie.
1.6 De schoolleider of degene die de schoolleider waarneemt is degene die de afhandeling van de
klacht behartigt, tenzij hij zelf aangeklaagd is. In dat geval handelt de bestuurder de klacht af.
1.7 De vertrouwenspersoon is inzetbaar in het traject na het indienen van een klacht, danwel
anderszins ingeval veiligheid en geborgenheid van kinderen/ouders/medewerkers aan de orde
zijn. De vertrouwenspersoon is op geen enkele manier met de school verbonden en wordt
benoemd door de bestuurder op basis van deskundigheid. De vertrouwenspersoon van
Stichting Pallas is de heer Th.v.d. Gazelle, te bereiken via tel.nr. 06-14726394. Als back-up is
een vrouwelijke collega van de heer v.d. Gazelle beschikbaar om in voorkomende gevallen als
vertrouwenspersoon ingeschakeld te worden.
1.8 De vertrouwensinspecteur is inzetbaar in geval van een klacht. Centraal meldpunt:
telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief), op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
1.9 De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting
Pallas is aangesloten ,valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl
1.10 Het bevoegd gezag van stichting Pallas is de bestuurder van de stichting, dan wel degene die
door de bestuurder is gemachtigd, te bereiken via e-mail info@stichtingpallas.nl
2. De procedure
2.1 De klager bespreekt de klacht eerst met betrokkene.
Indien voorgaande stap niet tot een oplossing leidt, kan overgegaan worden tot de volgende
stap.

2.2 De klager richt zich met zijn klacht schriftelijk tot de schoolleider, tenzij de klacht de schoolleider
zelf aangaat. De schoolleider zorgt dat de beklaagde alsmede de bestuurder een afschrift krijgt
van de betreffende klacht. De schoolleider houdt de bestuurder gedurende het gehele verloop
van de klachtenafhandeling op de hoogte.
Indien de klacht de schoolleider zelf aangaat richt de klager zich direct tot de bestuurder , die in
het vervolg de in dit document beschreven rol van ‘schoolleider’ vervult.
2.3 De schoolleider gaat direct na of de klacht wel of niet te maken heeft met een
(beweerd)zedenmisdrijf. Is dit het geval, dan wordt de procedure conform hoofdstuk 3 van deze
klachtenregeling gevolgd. Is dit niet het geval, dan geeft de schoolleider binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie waarin hij aangeeft op welke wijze hij tot een
oplossing denkt te komen. Hij neemt de afhandeling van de klacht vervolgens ter hand.
Indien voorgaande stap niet tot een oplossing leidt, kan overgegaan worden tot de volgende stap.
2.4 De schoolleider draagt de klacht over aan de bestuurder die de afhandeling van de klacht ter
hand neemt.
Indien voorgaande stap niet tot een oplossing leidt, kan overgegaan worden tot de volgende stap.
2.5 Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen de klacht ter beoordeling voorleggen aan de
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (zie art. 1.9).
2.6 De bestuurder maakt de afweging over het al dan niet rapporteren van de klachten aan de Raad
van Toezicht, behoudens de klachten die naar de Landelijke Klachtencommissie gaan. Deze meldt
de bestuurder in alle gevallen aan de Raad van Toezicht.
3. Bijzondere procedure in geval van een (beweerd) zedenmisdrijf
3.1 Voorop staat hierbij de meldplicht aan de bestuurder en de schoolleider door alle medewerkers
in geval zij informatie krijgen over een mogelijke zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker
van de school jegens een leerling jonger dan 18 jaar oud (of omgekeerd); bij niet voldoen door de
medewerkers aan genoemde meldplicht, dient de bestuurder meteen te beoordelen of een
disciplinaire sanctie aan de orde is.
3.2 De externe vertrouwenspersoon, niet medewerker zijnde, heeft deze meldplicht in geval van
vermoeden van (zeden)misdrijf niet, echter deze moet een klager wel meteen wijzen op de
mogelijkheid van het doen van aangifte bij politie of justitie. De externe vertrouwenspersoon kan
ook de klager en diens ouders uitnodigen om de schoolleider te informeren.
3.3 Zodra de bestuurder verneemt over (een vermoeden van) een zedenmisdrijf, dan wel een klacht
hierover haar ter kennis komt, moet de bestuurder direct met de vertrouwensinspecteur in
overleg treden; levert dit overleg de conclusie op dat er sprake is van een redelijk vermoeden van
een zedenmisdrijf, dan doet de bestuurder (ook in geval van twijfel) meteen aangifte bij
justitie/politie; voorafgaande aan de aangifte informeert zij betrokken ouder(s).
3.4 Tijdens deze procedure is het van groot belang bij voortduring af te vragen of op een bepaald
moment maatregelen getroffen moeten worden, waarbij in de eerste plaats afgevraagd moet
worden of:
- klager/beweerd slachtoffer niet meer geconfronteerd kan worden met aangeklaagde/verdachte
(andere taken voor verdachte/aangeklaagde, dan wel in uiterste geval schorsing);
- er voldoende gegevens zijn tot het nemen van disciplinaire maatregelen t.o.v. de verdachte
medewerker.
3.5 Er dient op korte termijn door de bestuurder informatie aan de ouders te worden verstrekt.
Hierbij is zorgvuldigheid en terughoudendheid gewenst.

3.6 De bestuurder beoordeelt of, los van een justitieel onderzoek, de schoolleider of diens vervanger
een onderzoek gaat instellen.
3.7 In geval er sprake is van een vorm van zedenmisdrijf , naar het oordeel van justitie, dan wel naar
het oordeel van de LKC, neemt de bestuurder met grootste spoed passende maatregelen.
3.8 In geval de schoolleider, ondanks negatief oordeel van justitie, onverminderd achter de
betrokken medewerker kan staan, ondersteunt hij betrokkene naar vermogen in de procedure
met justitie, tot het tegendeel blijkt.
3.9 In geval er geen vervolging plaatsvindt en de schoolleider overigens achter de betrokken
medewerker kan staan, zorgt de schoolleider zo spoedig mogelijk voor rehabilitatie van
betreffende en/of treft passende maatregelen tegen andere bij de klacht betrokkenen.
4.

Slotbepalingen

4.1 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de bestuurder.
4.2. Deze regeling volgt op de regeling d.d. 10 mei 2012 en is een tussentijds, op basis van de
bestuurstransitie geactualiseerde versie die in werking treedt op 4 februari 2013.
4.3. Deze regeling is 5 februari 2013 ter instemming aangeboden aan de GMR.
4.4. Deze regeling staat vermeld op de website van Stichting Pallas, www.stichtingpallas.nl
Deze regeling is vastgesteld door de bestuurder van Stichting Pallas.
Uden, februari 2013

A.W. de Geus
bestuurder

