
 

 

 

 

Procedure bij melding klacht 

 

Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de interne vertrouwenspersonen direct benaderd hoeft 

te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of directeur al een oplossing.  

Op onze school zijn juf Karin van de Griendt en juf Yvonne Wertenbroek onze interne 

vertrouwenspersonen/ aanspreekpunt pesten. (tel. 073-5117656) 

 

In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gehandeld kan worden bij een klacht. 

 

 

 

Klager Klacht over Bespreken met (naar keuze) 

Kind Ander kind Eigen leerkracht 

 Eigen leerkracht Eigen leerkracht, andere leerkracht, schoolleider 

 Andere 

leerkracht(en)/schoolleider 

Eigen leerkracht 

 Schoolse zaken Eigen leerkracht, schoolleider 

 Grensoverschrijdend gedrag 

(leerling, leerkracht, 

schoolleider) 

Interne vertrouwenspersoon, schoolleider, externe 

vertrouwenspersoon 

Ouder Ander kind Leerkracht eigen kind, schoolleider 

 Leerkracht eigen kind Leerkracht eigen kind, schoolleider 

 Andere leerkracht(en) Leerkracht eigen kind, schoolleider 

 Schoolse zaken Leerkracht eigen kind, schoolleider, algemeen 

directeur 

 Grensoverschrijdend gedrag Leerkracht eigen kind, schoolleider, algemeen 

directeur, interne vertrouwenspersoon, externe 

vertrouwenspersoon, aanspreekpunt pesten (de 

interne vertrouwenspersonen)  

Ouder 

leerkracht 

Vermoeden 

kindermishandelig en/ of 

huiselijk geweld 

Aandachtsfunctionaris: kindermishandeling en 

huiselijk geweld. IB-ers Vijfhoeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Als men zich, om welke reden dan ook liever niet tot de interne vertrouwenspersoon wil 

of kan wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt 

niet op onze school. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht voor 

alle onder haar vallende scholen.  

De personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze een advies 

hoe het beste gehandeld kan worden. 

Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in Den Haag. De 

vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage.  

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den haag 

Tel: 070 – 392 5508 

 

Externe vertrouwenspersonen: 

Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten) 

GGD Hart voor Brabant 

Vogelstraat 2 

5212 VL ’s-Hertogenbosch 

Tel.: 073 – 640 4090 

www.ggdhvb.nl 

 

Voor klachten over communicatie / bejegening 

Mw. I. van Hezewijk 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

06-54647212 

 

Annelies de Waal     
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 
06-33646887 
 

 

Vertrouwensinspecteur: 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld. 

Tel.: 0900 – 111 3 111 

 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Den Bosch 

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl


Veilig Thuis (ook bij twijfel)  

0800-2000 


