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1. Pestprotocol
Visie van de school
Onze eerste prioriteit is om goed onderwijs aan te bieden, aansluitend en
inspelend op de individuele mogelijkheden van een kind. Voorwaarde hiervoor
is het welbevinden (of het sociaal-emotionele welbevinden) van het kind. We
besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van onze
leerlingen, maar ook aan hun sociale en persoonlijke groei. Dit leidt tot een
aantal speerpunten op ‘t Carillon:
 Wij creëren een veilige omgeving, waarin kinderen en volwassenen op
een open, respectvolle en positieve manier met elkaar communiceren.
 We stimuleren onze leerlingen om zich voluit te ontwikkelen, omringt
door alle mogelijke zorg en begeleiding die zij daartoe nodig hebben,
maar ook aangezet tot zelfstandigheid.
 Wij zijn een levendige school, met ruimte voor creatieve en sportieve
activiteiten.
 Wij vinden een goede relatie tussen ouders, kinderen en school
belangrijk om de mogelijkheden van onze leerlingen optimaal te leren
kennen en te begeleiden.
Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen dat zich de laatste jaren steeds
meer voor lijkt te doen bij zowel kinderen als bij volwassenen (of er is in ieder
geval meer aandacht voor).
Pestgedrag in en rondom de school heeft veelal een grote impact op de sociaal
emotionele ontwikkeling van een kind en kan de voortgang van het
onderwijsleerproces belemmeren. Daarnaast past dit niet bij onze visie: wij
willen een veilige en vriendelijk school zijn waar leerlingen en leerkrachten
elkaar respecteren in al hun verscheidenheid.
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Met behulp van dit pestprotocol willen wij het pestgedrag binnen onze school
niet alleen aanpakken nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar wij willen
pestgedrag vooral voorkomen. Dit doen wij door dit gedrag met al zijn
aspecten, gevolgen en de erbij horende rollen van pester, meeloper en gepeste
bespreekbaar te maken.
In dit protocol is de nodige achtergrondinformatie voor de leerkracht
opgenomen. Er is ook een duidelijk plan van aanpak beschreven voor situaties
waarin pestgedrag wordt gesignaleerd.
Bij de aanpak van gesignaleerd pestgedrag worden ook de ouders intensief
betrokken, omdat pestgedrag zich niet alleen beperkt tot de school.
Oorzaken van pestgedrag zijn complex en liggen binnen en buiten de school.
Dit pestprotocol is een middel om de volgende doelstellingen te bereiken:
 De leerkrachten kunnen pestgedrag voorkomen.
 De leerkrachten zijn alert in het signaleren en het onderkennen van
pestgedrag.
 Het pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van:
Het voorkomen van pestgedrag
Het tijdig signaleren van pestgedrag
Het bespreken van pestgedrag
Een intensieve samenwerking tussen ouders en school om
pestgedrag om te zetten in acceptabel gedrag.
Het pestprotocol wordt besproken in de MR, zodat deze vanuit de
oudergeleding een actieve bijdrage kan leveren om met elkaar te komen tot
een leidraad voor het omgaan met pestgedrag.
Met dit pestprotocol willen wij als leerkrachten, samen met de leerlingen en
ouders een positieve en effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen en
bestrijden van pestgedrag.
Elke vier jaar wordt het protocol geëvalueerd binnen team en MR.

Pestprotocol ’t Carillon versie juni 2019

Pagina 4

2. Wat is pesten
Het verschijnsel pesten is een zondebokfenomeen, dat inhoudt dat leden van
een groep om een bepaalde reden een ander “mishandelen”.
Pesten kent duidelijk andere kenmerken dan plagen. Uit een plaagsituatie kan
echter wel heel gemakkelijk een pestsituatie voortvloeien.
Een duidelijk overzicht van de kenmerken van plagen en pesten, en de
gevolgen van dit gedrag vormt een basis voor het signaleren van pestgedrag:
Pesten en plagen: wat is het verschil?

PLAGEN
 Is onschuldig, en gebeurt
onbezonnen en spontaan. Gaat
soms gepaard met humor.

PESTEN
 Gebeurt berekenend (men
weet meestal vooraf goed, wie,
hoe en wanneer men gaat
pesten). Men wil bewust
iemand kwetsen of kleineren.

 Is van korte duur, of gebeurt
slechts tijdelijk, incidenteel

 Het gebeurt herhaaldelijk,
systematisch en langdurig
(stopt niet vanzelf)

 Speelt zich af tussen ‘gelijken’
(‘Twee honden vechten om
hetzelfde been’).

 Ongelijke strijd. De
onmachtsgevoelens van de
gepeste staan tegenover de
machtsgevoelens van de
pester.

 Is meestal te verdragen, of zelfs
leuk maar kan ook kwetsend of
agressief zijn.

 De pester heeft geen positieve
bedoelingen en wil pijn doen,
vernielen of kwetsen.
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3. Protocollaire maatregelen
Op welke wijze wordt er in onze school gewerkt aan het voorkomen van
pestgedrag?
Preventieve maatregelen.
1.
Aan het begin van het schooljaar stelt de leerkracht samen met de
kinderen de groepsafspraken op.
Deze afspraken komen centraal in de groep te hangen. Alle leerlingen
zetten hun handtekening onder deze afspraken De leerkracht gebruikt
deze afspraken om gedurende het schooljaar conflicten/pestgedrag aan
te pakken/op te lossen. Desgewenst worden de afspraken met de
kinderen geëvalueerd en aangepast.
2.
Daarnaast bespreekt de leerkracht met de leerlingen de algemene
afspraken en regels die gelden in de groep. Hierbij wordt m.n. in de
bovenbouw ook aandacht besteed aan het gebruik van social-media en
het gebruik van telefoons.
3.
We werken sinds het schooljaar 2015-2016 wekelijks met de methode
rondom sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) “Goed Gedaan!”. Dit vak
staat vast op het lesrooster.
4.
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 vullen we twee keer per jaar
het leerlingvolgsysteem “ Zien!“ in. De invulmomenten staan op de
toetskalender. Resultaten worden op verschillende niveaus besproken.
Binnen “Zien!” wordt een directe relatie gelegd met de methode “Goed
Gedaan!”.
Voor de leerlingen in groepen 1-2 maken we gebruik van het LVS-BOSOS.
5.
Een keer per jaar vullen leerlingen binnen de groepen 6 t/m 8 de
kwaliteitsvragenlijst van Beekveld en Terpstra in. Hierin opgenomen zijn
vragen die gaan over veiligheid(beleving) op school en dan m.n. rondom
pestgedrag van lln. onderling. Uitkomsten van deze lijst worden op
verschillende niveaus besproken en kunnen aanleiding zijn voor
aanpassingen van maatregelen en afspraken rondom pesten. Deze
maatregelen kunnen op groepsniveau of individueel niveau genomen
worden.
6.
Indien de leerkracht daartoe aanleiding ziet, besteedt hij of zij expliciet
aandacht aan het pestgedrag in een groepsgesprek.
7.
De focus binnen de groep ligt op het gewenste gedrag van de leerlingen.
8.
Er is altijd pleinwacht. 10 minuten voor aanvang van de school, tijdens de
pauze en ongeveer 10 minuten na schooltijd. Ook wordt er tijdens het
overblijven pleinwacht gelopen door een overblijfouder.
Als pesten desondanks toch optreedt, zal de leerkracht een interventie plegen.
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Signalen die kunnen wijzen op pestgedrag
Door middel van een goede observatie, kunnen bepaalde signalen van
pestgedrag vaak al worden opgevangen. Door het goed observeren van
kinderen in de verschillende onderwijsleersituaties en spelsituaties kan pesten
al in een vroeg stadium worden aangepakt.
Voorbeelden van signalen bij het gepeste kind kunnen zijn:
 Het kind heeft blauwe plekken of schrammen, gescheurde kleren,
beschadigde boeken en ‘verliest’ bijv. gymkleding en eigendommen.
 Het kind maakt zich het liefst onzichtbaar. Zelfs zonder aanleiding
gedraagt het zich als een “geslagen hondje”. Het is vaak verdrietig of
neerslachtig of heeft onverwachte stemmingswisselingen met driftbuien.
 In sommige gevallen is het kind onhandelbaar, agressief of overspannen.
 Het kind staat vaak alleen op de speelplaats; er komen geen vriendjes
thuis om te spelen en het wordt ook niet uitgenodigd om te komen
spelen, of te komen op feestjes en logeerpartijen.
 Het kind zoekt het veilige gezelschap van de leerkracht.
 Als er groepjes worden gekozen, wordt het kind als laatste gekozen, of
het blijft over.
 De schoolresultaten van het kind worden opeens veel slechter.
 Het kind is vaak afwezig, letterlijk of figuurlijk. Het vlucht weg in de
fantasie en zorgt ervoor dat het zo nipt mogelijk op tijd op school komt
en is meteen na de bel weer weg. Het kind zoekt redenen om niet naar
school te moeten.
 Het kind oogt gespannen, vertoont zelden spontaan gedrag.
 Het kind wordt genegeerd/buitengesloten.
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Voorbeelden van signalen van de pester kunnen zijn:
 Het kind heeft blauwe plekken of schrammen en besmeurde of
gescheurde kleren van de slachtoffers, die zich hebben verdedigd.
 Vriendjes van het kind zijn volgzame meelopers, die wachten op
instructies van de pester.
 Het kind vindt het moeilijk om samen te spelen of samen te werken
omdat hij altijd de baas wil zijn.
 Het kind verdraagt het slecht om afhankelijk te zijn van het toeval, of van
de bekwaamheid of onbekwaamheid van anderen.
 Het kind verdraagt geen kritiek en wordt boos als zijn positieve beeld van
zichzelf ter discussie wordt gesteld, al gaat het om een grapje.
 Vriendjes van het kind zijn gelijkgezinden. Ze spreken vaak negatief of
kleinerend over bepaalde kinderen. Wie niet bij de groep hoort, is een
zwakkeling of zelfs een vijand.
 De pester is regelmatig brutaal tegenover een zwakker gezinslid. Dit kan
ook een ouder zijn.
 Het kind kan zich moeilijk inleven in de gevoelens van anderen en heeft
weinig of geen schuldgevoelens.
 Het kind kan moeilijk grenzen aanvaarden die door anderen worden
opgelegd en verdraagt geen kritiek.
 Het kind leidt soms een dubbelleven: thuis of tegenover de leerkracht is
het volgzaam en braaf, maar je hoort klachten over het kind in de
onbewaakte momenten.
Voorbeelden van signalen vanuit de groep kunnen zijn:
 Concurrentie.
 Ruzie, onprettige sfeer, agressie.
 Weinig samenwerking.
 Groep vraagt veel negatieve aandacht.
Als leerkracht is het heel belangrijk stelling te nemen en het pesten af te
keuren.
Invoelend vermogen en stelling nemen kan er voor zorgen dat het gepeste kind
gaat spreken.
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Repressieve maatregelen
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag, dan
bespreekt de leerkracht van het kind dit met de betrokken kinderen. Na
dit gesprek vinden altijd vervolggesprekken plaats. Van dit gesprek
worden aantekeningen gemaakt in het leerling-dossier in ParnasSys.
Noteer in ieder geval de datum en om welke leerlingen het gaat en
welke afspraken zijn gemaakt.
Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de
pester en in het bijzijn van de pester, d.m.v. een gesprek op school door
de leerkracht op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. Aan het eind
van dit gesprek worden alle afspraken vastgelegd in ParnasSys. Ouders
ontvangen dit verslag.
De directeur en de intern begeleider worden uiterlijk in dit stadium op
de hoogte gesteld van de gesprekken met de kinderen en hun ouders.
De intern begeleider bekijkt in hoeverre het noodzakelijk is dat het
gedrag besproken wordt in het SOT (=School Ondersteunings Team).
In het SOT zitten zorginstanties zoals de GGD, Schoolmaatschappelijk
werk en een orthopedagoog van de Groeiacademie.
Indien het probleem zich blijft herhalen, meldt de leerkracht dit aan de
directeur van de school. De leerkracht verwijst hierbij naar een
gedocumenteerd verslag uit ParnasSys met daarin de data van de
gebeurtenissen, de data en inhoud van de gesprekken en de vastgelegde
afspraken zoals die gemaakt zijn om het pesten aan te pakken.
De directeur nodigt de ouders van de pester uit voor een gesprek. Ook
het kind is bij dit gesprek aanwezig. De directeur gaat uit van het verslag
van de leerkracht en vult dit verder aan met het verslag van het
gehouden gesprek. De directeur legt in samenspraak met leerkracht
en/of IB en leerkracht zo nodig sancties op.
Bewustwording van de impact van pesten staat hierbij centraal.
Indien het gedrag niet stopt zal er een verwijzing plaatsvinden naar het
Sociaal Team Jeugd Gouda of schoolmaatschappelijk werk.
Indien het pestgedrag van de pester niet stopt, en/of de ouders van het
kind onvoldoende meewerken om het probleem aan te pakken, kan de
directeur overgaan tot bijzondere maatregelen, bijv. de pester tijdelijk in
een andere groep plaatsen of een tijdelijke uitsluiting van de lessen of
schorsing. Zie voor deze maatregel ook het beleid van “De Groeiling”
m.b.t. schorsing en verwijdering.
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Ouders kunnen desgewenst ook contact opnemen met de
contactpersoon/anti-pestcoördinator binnen onze school.
Dit zijn:
Juffrouw Astrid Hyde (werkzaam in gr. 1-2 Geerpolderweg op woensdag,
donderdag en vrijdag tel: 0182-586878 );
Juffrouw Trudy Verkleij (werkzaam in groep 5 en 6 op maandag en
dinsdag op de Ouverturelaan tel: 0182-524818);
Juffrouw Lisette Heins (werkzaam in groep op maandag t/m vrijdag op de
Ouverturelaan/ tel: 0182-524818)
Zij kunnen u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De
contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van het
bestuur.
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4. Gedragsregels in de groep
Het vaststellen van regels voor en door leerlingen is een effectieve methode
om pesten te stoppen of te voorkomen.
De algemene schoolregels hangen in de verschillende ruimtes binnen de
school.
Algemene schoolregels
Aansluitend bij de methode “Goed Gedaan!” gaan wij uit van de volgende
centrale schoolregels:
-

Wij noemen andere kinderen bij hun naam
Wij laten elkaar ongestoord spelen en werken
Wij luisteren naar “nee” en “hou op”
Wij zeggen het als we iets niet leuk vinden
Wij zijn zuinig op de spullen van ons zelf en van anderen

Deze regels zijn opgenomen in de schoolgids, worden besproken in alle
groepen en komen centraal op verschillende plekken binnen de
schoolgebouwen te hangen.
Stagiaires en overblijfmedewerkers worden ook op de hoogte gesteld van deze
afspraken.

Regels voor de groepen 1 t/m 8
In de groepen 1 tot en met 8 wordt gewerkt met een poster met daarop
specifieke groepsafspraken.
Aan het begin van het schooljaar (in de eerste maand) wordt met de groep een
aantal regels (minimaal 5 en maximaal 10) afgesproken. Deze regels worden
zichtbaar gemaakt op een poster. De regels worden zoveel mogelijk positief
geformuleerd. Alle leerlingen ondertekenen deze poster. De poster wordt
zichtbaar in de groep opgehangen.
Wanneer er aanleiding voor is, wordt er verwezen naar de afgesproken regels.
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5. Digitaal pesten
Digitaal pesten is één van de verschillende vormen van pesten.
Cyberpesten gebeurt vaak buiten de school. Het ruziën en pesten gaat echter
vaak op school door. Schoolresultaten kunnen eronder lijden. Er ontstaat een
onveilig klimaat. Kinderen kunnen minder goed leren. Het pesten heeft effect
op het schoolklimaat. Het is een groeiend probleem. Ook bij cyberpesten
sturen wij aan op een integrale aanpak in samenwerking met de ouders.
Er zijn verschillende vormen van cyberpesten.
Voorbeelden zijn: anonieme berichten versturen via WhatsApp, uitsluiten van
de groepsapp, schelden, roddelen, bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam
op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden stelen
en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen sturen en het versturen van
een e-mail bom.
De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten.
Wanneer de leerkracht merkt dat er door kinderen uit zijn/haar groep thuis
gebruik wordt gemaakt van bijv. WhatsApp, Facebook of dat er
e-mailcontacten tussen leerlingen zijn dan bespreekt de leerkracht met de
groep de voordelen/nadelen én risico’s hiervan.
In groep 7 doen we mee aan het landelijke project rondom media wijsheid.
In groep 8 komt deze informatie wederom aan de orde.
Eventueel kunnen we gastlessen/gastsprekers inzetten om deze onderwerpen
bespreekbaar te maken met de leerlingen.
Signalen betreffende cyberpesten nemen we daarom altijd serieus. Wanneer
de leerkracht signaleert, dat er sprake is van cyberpesten, volgt hij/zij dezelfde
repressieve maatregelen zoals hierboven genoemd.
Tevens verwijzen wij hierbij naar het protocol “Social Media- Carillon”
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6. Begeleiding
We beschrijven hierna de begeleiding van de gepeste leerling, de pester en de
grote groep.
De gepeste leerling:
 We tonen begrip en luisteren en vragen hoe en door wie er wordt
gepest.
 We gaan na hoe de leerling zelf reageert, voor, tijdens en na het pesten.
 We gaan na welke oplossing het kind zelf graag wil.
 Bij digitaal pesten wordt de leerling geadviseerd gegeven om de pester
te blokkeren en de gesprekken die geweest zijn uit te printen als
eventuele bewijsvoering.
 We benadrukken de sterke kanten van het kind en bevorderen het
zelfvertrouwen.
 We praten met de ouders van het kind.
 We laten het kind zien dat er ook andere manieren zijn om zich op te
stellen.
 We plaatsen het kind niet in een uitzonderingspositie door het te veel te
beschermen.
 We geven het kind het vertrouwen dat we een einde zullen maken aan
het pesten, we proberen het gevoel van veiligheid te herstellen.
 We schakelen indien nodig in overleg met de ouders hulp in zoals:
contactpersoon, sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg,
huisarts, Sociaal Team jeugd Gouda.
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Begeleiding van de groep:
 We maken het probleem bespreekbaar in de groep.
 We stimuleren dat de kinderen een eigen standpunt innemen en zich
verantwoordelijk voelen voor een veilig gevoel voor alle kinderen in de
groep.
 We bespreken het ‘meelopen’ en wijzen op de gevolgen hiervan.
 Met de leerlingen wordt besproken hoe ze positief kunnen bijdragen aan
het stoppen van het pestgedrag.
 We laten inzien wat het effect van het pesten is voor de gepeste.
 We benadrukken de positieve kanten van de gepeste én laten inzien dat
iedereen zich zelf moet kunnen zijn.
 We maken gebruik van specifieke lessen uit “Goed Gedaan!” m.b.t.
pestgedrag.
 We geven (een aantal) buitenstaanders de taak op te komen voor de
gepeste leerling door deze te helpen in een vervelende situatie en/of de
leerkracht op de hoogte te stellen.
 We schakelen indien nodig hulp in zoals: sociale vaardigheidstrainingen,
Jeugdgezondheidszorg, Groeiacademie.
 De directeur kan besluiten leerlingen in een andere groep te plaatsen.
Begeleiding van de pester:
 We praten met de pester, we proberen te achterhalen wat de reden is
dat het kind dit gedrag vertoont.
 We informeren de ouders van de pester over het getoonde gedrag.
 We maken duidelijk dat het getoonde gedrag niet acceptabel is en laten
excuses aanbieden.
 We laten het kind zien dat er ook andere manieren zijn om zich op te
stellen.
 We laten zien wat het effect van het pesten is voor de gepeste.
 We laten inzien welke positieve kanten de gepeste heeft.
 We praten met de ouders van de pester in het bijzijn van de pester zelf.
 We schakelen indien nodig, in overleg met de ouders hulp in, zoals
sociale vaardigheidstrainingen, schoolmaatschappelijk werk, Sociaal
Team Jeugd Gouda.
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We beschrijven hierna de adviezen aan de ouders van de gepeste kinderen, de
ouders van de pesters, de ouders van alle kinderen in de groep.
Adviezen aan de ouders van de gepeste kinderen:
 Blijf in gesprek met uw kind: help uw kind met het bedenken van
oplossingen.
 Bespreek het pesten direct op een positieve manier met de leerkracht en
bedenk samen een strategie.
 Steun uw kind in het idee dat er een einde komt aan het pesten.
 Stimuleer uw kind om naar de leerkracht te gaan, zet niet aan tot
‘tegengeweld’ en ga zelf niet achter de dader(s) aan.
 Verdiept u in de literatuur over pesten, of kijk op pestweb.nl.
 Geef aan dat uw kind altijd bij u terecht kan en op u kan rekenen.
 Praat met uw kind en/of vraag of uw kind het prettig vindt om over het
pesten te schrijven (dagboek).
 Probeer de weerbaarheid van uw kind te vergroten door eventueel hulp
in te schakelen.
Adviezen aan de ouders van de pester:
 Praat met uw kind en bedenk dat een pester steeds zal proberen zijn of
haar foute gedrag te bagatelliseren of goed te praten.
 Probeer achter mogelijke oorzaken van het gedrag te komen.
 Geef duidelijk bij het kind aan dat u pesten onacceptabel vindt.
 Neem contact op met de school en laat aan uw kind en de school merken
dat u het gedrag serieus neemt.
 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
 Corrigeer ongewenst gedrag en beloon het gewenste gedrag, stel een
aantal duidelijke regels vast.
 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
 Werk constructief samen met de school om het pestgedrag te stoppen.
 Bedenk dat veelvuldig kijken naar gewelddadige dvd’s, videogames en
televisieprogramma’s het gedrag van uw kind negatief kan beïnvloeden.
 Verdiep u in de literatuur over pesten, of kijk op pestweb.nl
Adviezen aan de ouders van alle kinderen:
 Neem het gepeste kind én de ouders van het gepeste kind serieus.
 Houd rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste
kind als van de pester.
 Stimuleer uw kind om op een positieve manier met andere kinderen om
te gaan, draag deze positiviteit zelf ook uit!
 Wijs op de gevolgen van het “meelopen”.
 Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
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 Leer uw kind voor anderen op te komen.
 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en beloon gewenst gedrag
 Verdiep u in literatuur over pesten of kijk op pestweb.nl.
7. Klachtenprocedure
Wanneer het pesten naar uw idee niet op de juiste wijze (volgens protocol) is
opgepakt, dan kunt u zich, na contact met de leerkracht en/of directie, wenden
tot de contactpersoon of een klacht indienen.
Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een
oplossing betekenen. Een nadeel is dat de procedure lang duurt en veel van alle
betrokkenen vraagt. Vaak is de verhouding tussen school en ouders daarna
verstoord. Meestal is het mogelijk het indienen van een klacht te voorkomen
door in een eerder stadium met de school in gesprek te gaan en een oplossing
te zoeken.
Als u er niet in slaagt het probleem samen op te lossen, kunt u altijd terecht bij
de contactpersoon van onze school juffrouw Astrid Hyde. Zij is verbonden aan
school en kunnen u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De
contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van het
bestuur.
De Groeiling heeft een externe vertrouwenspersoon. Hierbij kunt u
vertrouwelijk uw verhaal kwijt. De externe vertrouwenspersoon kan ook
bemiddelen bij een conflict.
Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de
contactpersoon u daarbij helpen.
De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. De
contactpersonen bespreken de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet
de externe vertrouwenspersoon wel. Zij zal als u dat wilt, proberen een
probleem eerst binnen de school op te lossen. De externe vertrouwenspersoon
kan u ook helpen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het schrijven
van de klacht of tijdens de zitting.
Informatie over klachten bij strafbare feiten, het opstellen van een klacht en de
landelijke klachtencommissie, verwijzen wij naar de website van “De
Groeiling”.
Voor de externe vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met de GGD
Hollands Midden, secretariaat JGZ en de inspectie.
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Aansluiting bij St. Onderwijsgeschillen
De Groeiling is per 1 januari 2016 aangesloten bij De Landelijke
Klachtencommissie (LKC) welke deel uitmaakt van de organisatie
Onderwijsgeschillen.
De contactgegevens zijn:
Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Telefoon: 030 - 280 9590
E-mail :info@onderwijsgeschillen.nl
Website: http://onderwijsgeschillen.nl/
Adres:
Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Voor het indienen van een klacht kan ook gebruikt gemaakt worden van het
klachtenformulier dat te vinden is op de website. Via de website is tevens een
contactformulier te gebruiken voor het stellen van vragen.
Websites:
www.degroeiling.nl

www.ggdhm.nl
www.inspectiebasisonderwijs.nl
www.cjggouda.nl
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