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Kaart VS1  Voor wie geldt deze kaart/ Domein 

Welk domein  Klachtenprocedure (Team en 
ouders/verzorgers) 

Verantwoordelijke MT 

Geëvalueerd September 2022 

 

Doel:  
Een duidelijke procedure voor het delen van zorgen of ontevredenheid.  

Werkwijze:  

Klachtenprocedure en -regeling  

Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De 

klachtenregeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en 

personeelsleden van Kalisto. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht tot het voeren van actief 

veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. Op grond van dit veiligheidsbeleid hebben 

alle scholen een actueel veiligheidsplan, fungeren 2 personen (niet-directieleden) als vast 

aanspreekpunt in het kader van pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid en vindt 

zowel op school- als stichtingsniveau jaarlijks een goede, representatieve en actuele monitoring 

van het welbevinden van de leerlingen plaats. 
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Procedure:  
Onvrede of klacht  
Er is iets waar u ontevreden over bent of zorgen over hebt, dan zijn dit de te nemen stappen:  
 

1. U spreekt de leerkracht/collega aan. 
2. U komt er met de leerkracht/collega niet uit, dan kunt u hulp vragen aan een van de 

unitleiders en/of interne klachtcontactpersonen: 
a.  Wilma van Riet (groep 1-2-3)  w.vanriet@regenboogwoerden.nl  
b. Jeroen Vergeer (groep 4-5-6)  j.vergeer@regenboogwoerden.nl  
c. Lia Droogh (groep 7-8).  l.droogh@regenbogwoerden.nl  

Deze interne contactpersoon kan u ondersteunen in de juiste weg te vinden om 
uw zorgen of klacht bespreekbaar te maken. U vindt meer informatie over de 
contactpersonen en de unitleiders op de pagina van Ons Team. 

d. In overleg met u bespreken de interne klachtcontactpersonen uw zorgen, klacht 
of onvrede met de directie. 

3. U kunt ook, wanneer u er met de leerkracht/collega niet uitkomt, na stapt 1 terecht bij de 
directie van de school. De directie maakt graag een afspraak voor een gesprek met u als u 
zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.  

4. Mocht u zich binnen de school onvoldoende geholpen voelen, dan kunt u bij de 
clusterdirecteur uw zorgen of klacht bespreken.  

5. Mocht u zich bij de clusterdirecteur onvoldoende geholpen voelen, dan kunt u bij het 
College van Bestuur van Kalisto uw zorgen of klacht bespreken. 

6. Bij alle soorten zorgen en klachten kunnen ouders/collega's en ook de interne 
contactpersoon overleggen met de externe vertrouwenspersonen van Kalisto. De 
vertrouwenspersoon gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan 
worden bereikt. De externe vertrouwenspersonen van Kalisto zijn Angela Groen en Ellen 
Zonneveld. CED groep: tel. 010-4071599, e-mail: evp@cedgroep.nl Ook kunt u terecht bij 
de externe vertrouwensinspecteur, telefoonnummer 0900-1113111. Op de website van 
ons bestuur staat de klachtenregeling van klachtenregeling Kalisto. 

Wijze van registratie:  
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