Klachten en veiligheid
Wat te doen bij conflicten?
We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder een
probleem heeft aangaande zaken betreffende de school van uw kind(eren). We
hopen dat u bereid bent om daarover in gesprek te gaan, om zodoende het
probleem of de onduidelijkheid op te lossen. Uitgangspunt is daarbij dat de
goede relatie, in belang van ons allen, behouden wordt. Wat doet u als u of uw
kind een probleem heeft met de school? Maak een afspraak met het direct
betrokken personeelslid. Leidt het gesprek niet tot resultaat, maak dan een
afspraak met de directeur. U kunt ook een beroep doen op onze interne
vertrouwenspersonen.
Komt u er ook met de schoolleiding niet uit, dan is het bestuur de laatste
mogelijkheid om binnen de school het probleem op te lossen. Maak, als u er met
het schoolbestuur ook niet uitkomt, gebruik van de externe
vertrouwenspersonen.

Klachtenregeling
Iedereen die zich verkeerd behandeld voelt, ontevreden is over iets, of een
probleem ervaart kan daarover een klacht indienen. Voor PCPO De Meent is het
belangrijk dat iedereen die een klacht indient zich gehoord en begrepen voelt en
dat zijn of haar klacht zorgvuldig wordt afgehandeld.

De interne route
Bij de interne route gaat de klager eerst naar de persoon tegen wie de klager een
klacht heeft. Als dit tot een voor alle partijen bevredigende oplossing leidt is de
klacht opgelost. Als dit niet naar tevredenheid is, gaat de klager naar de

leidinggevende van de persoon tegen wie de klacht wordt ingediend. Bij een
leerkracht of onderwijsassistent is dat de directeur van de school, bij de directeur
van de school is dat de directeur-bestuurder. Als dat leidt tot een bevredigende
oplossing is de klacht opgelost. Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing,
kan de klager de klacht schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag, te weten de
directeur-bestuurder van De Meent. Mocht dit naar het oordeel van de klager
niet tot een oplossing leiden, dan kan de externe route worden gelopen.

De externe route
Een klager kan de externe route lopen door een klacht in te dienen bij de
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Daarnaast kan de klager,
indien het om strafbare feiten gaat, ook aangifte doen bij de politie.

Interne vertrouwenspersoon
Elke school heeft een medewerker die ook de rol van interne
vertrouwenspersoon op de school vervult. De interne vertrouwenspersoon kan
de klager verwijzen naar de schooldirectie, externe vertrouwenspersoon of het
bevoegd gezag. De interne vertrouwenspersoon hoort de klacht aan en verwijst
door naar de juiste persoon. De interne vertrouwenspersoon heeft geen
onderzoekende of bemiddelde rol.
Onze interne vertrouwenspersoon is:

Monique Vis (monique.vis@demeent.nu)
Externe vertrouwenspersonen
Hennie Nieuwenhuis: 06-10043132 of hnieuwenhuis@centraalnederland.nl
Jeanet Drost-Crielaard: 06-33141356 of jdrost@centraalnederland.nl
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T 070-3861697
E-mail: Info@gcbo.nl

Meer informatie over de Klachtenregeling?
PCPO De Meent heeft een klachtenregeling opgesteld om daarmee aan te geven
dat het belangrijk is dat klachten serieus genomen worden en we er zorgvuldig
mee om willen gaan. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die bij de school
betrokken is. U kunt deze downloaden van onze website.
demeent.nu

(Sociale) veiligheid op school
Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de
veiligheid van leerlingen en dat zij de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks
monitoren. Tevens dient er binnen de school een coördinator te zijn die het
beleid wat betreft het tegengaan van pesten coördineert en die optreedt als
aanspreekpunt. Scholen hebben in dit verband een zorgplicht, wat inhoudt dat
elke school er voor moet zorgen dat er:
een veiligheidsbeleid wordt gevoerd;
monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen;
een coördinator en tevens aanspreekpunt is voor sociale veiligheid.
De schoolleiding zorgt er voor dat de beleving van de sociale veiligheid door
leerlingen in kaart wordt gebracht en dat -indien nodig- verbetermaatregelen
worden genomen. Het bestuur van De Meent blijft eindverantwoordelijk.

De scholen van De Meent voldoen aan de wettelijke verplichting om de
monitoringsgegevens betreffende het gemiddelde beeld van de sociale veiligheid
binnen de school beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. Deze
ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.
De Parel monitort jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen door de
veiligheidsmonitor van Scholen op de Kaart af te nemen. Aan de hand van deze
resultaten evalueren we het sociaal veiligheidsplan en stellen we die zo nodig bij.

Social media
Social media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok en
WhatsApp bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school
en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Daarbij is
het van belang te beseffen dat met berichten op social media (onbewust) de
goede naam van de school en betrokkenen ook juist geschaad kunnen worden.
Om deze reden vragen wij iedereen om bewust met social media om te gaan en
daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht te blijven nemen.
Het Protocol Social Media van PCPO De Meent is op te vragen via de website van
de stichting.
demeent.nu

Anti-pestprotocol
Pesten en plagen proberen we op school tegen te gaan. We hebben samen met
de ouders een aantal regels opgesteld. Die hanteren we in alle groepen; ze
worden met de leerlingen regelmatig besproken. Door op school een goed
pedagogisch klimaat te creëren, gebaseerd op omgaan met verschillen en een
positieve benadering, hopen we ongewenst gedrag tegen te gaan.
Het anti-pestprotocol is een protocol voor leerkrachten, leerlingen en ouders die
te maken hebben met deze problematiek op school. Tevens is het integraal
onderdeel van ons beleid en heeft een nadrukkelijke plaats in het omgaan met
elkaar. Daarnaast beschikt de school over een protocol ‘agressie en geweld’.
Alinda van ‘t Hul en Margreet van Loo zijn onze coördinatoren sociale veiligheid.
Als er pestgedrag wordt gesignaleerd, zijn zij de eerste stap in ons protocol. Zij
spreken beide kinderen en informeren ouders, om op zo’n manier zo snel
mogelijk ongewenst gedrag te doen stoppen.

Grensoverschrijdend gedrag
Soms is De Meent, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Elburg,
genoodzaakt een leerling voor een bepaalde tijd een time-out op te leggen of
zelfs van school te verwijderen. De stichting kan tot verwijdering overgaan
wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling en een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling. Verwijdering kan ook
plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van een leerling. Verwijdering en
een time-out van leerlingen vallen volgens de wet onder verantwoordelijkheid
van het schoolbestuur. Een beslissing tot een time-out of verwijdering moet met
de uiterste zorgvuldigheid genomen worden. Verwijdering en time-out van een
leerling door de directeur van een school van De Meent te Elburg vindt alleen
plaats na zorgvuldig overleg met het bestuur.
De desbetreffende regeling daartoe is te downloaden vanaf onze site.
demeent.nu

Arbo en veiligheid
Elk jaar wordt de school gecontroleerd op (brand-)veiligheid. PCPO De Meent laat
elke vier-jaar een risico-inventarisatie maken, op basis waarvan een plan van
aanpak is opgesteld. De MR controleert of dit plan van aanpak gerealiseerd
wordt. Wat niet in orde is, wordt doorgegeven aan de desbetreffende instanties.
Een andere taak is jaarlijks een brandalarmoefening te organiseren. Een
wettelijke verplichting is ook dat er op een school een aantal personeelsleden
geschoold worden tot BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verleners). Op iedere school is een
aantal personeelsleden hiervoor opgeleid.

Verzekering
De school is voor wettelijke aansprakelijkheid van derden verzekerd. Hieronder
valt niet de wettelijke aansprakelijkheid van de leerlingen. Hiervoor zijn de
ouders aansprakelijk. Voor uitstapjes, excursies, schoolreisjes en dergelijke heeft
het bestuur een collectieve verzekering afgesloten. Bij schade door leerlingen
wordt altijd de dader aansprakelijk gesteld.

