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De klachtenregeling  
 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Ouders zijn 
altijd welkom bij de groepsleerkrachten om dergelijke zaken te bespreken en samen zal dan naar een 
goede oplossing gezocht worden.  
Ons streven is dat elke leerkracht u altijd serieus neemt en goed naar u luistert om dan samen naar 
de best mogelijke oplossing te zoeken.  
Natuurlijk is het ook mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak 
van de kinderen of andere zaken, naar de directeur te stappen. Deze zal proberen het probleem in 
overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te 
lossen.  
Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen 
ze de zaak bespreken met de interne contactpersonen. Deze laatste zijn door het bestuur van de 
school aangesteld om ervoor te zorgen dat de klachten van kinderen of ouders altijd serieus 
genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld.  
 
De interne contactpersonen bij ons op school zijn:  
Team: Thea Jansen een oudercontactpersoon is nog vacant.  
 
Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. Tijdens dit 
overleg wordt besloten wat er moet worden gedaan, of wie er moet worden ingeschakeld, om tot 
een goede oplossing te komen. Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de 
externe vertrouwenspersoon. Basisschool De Wereldwijzer Pater Ullingstraat 3 6023AM Budel-
Schoot Tel: 0495-494343 35  
 
De externe contactpersoon is:  
Mevr. A. Kraag, 0681879368 info@astridkraag.nl.  
Als u met een klacht bij haar komt, zal zij eerst nagaan of door bemiddeling een oplossing kan 
worden bereikt. Lukt dit niet, of is de klacht zo ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, 
dan kan de klacht ter behandeling worden voorgelegd aan de door de VKBO (Vereniging Besturen 
Katholiek Onderwijs) ingestelde algemene klachtencommissie, waarbij ons schoolbestuur 
aangesloten is.  
Het adres is:  
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs,  
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag,  
telefoon: 070 – 3925508 (tussen 9.00 en 12.00 uur 
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