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Klacht ongegrond 

 

Advies LKC KO van 25 juni 2010 

 

De school weigert de aantekeningen van een gesprek tussen school en 

ouder aan ouder te verstrekken 

 

De klacht is ingediend door de heer A, klager, vader van de minderjarige B, 

gewezen leerlinge van de school C, en gericht tegen D., de rector, en enkele andere 

schoolfunctionarissen. 

 

Inhoud van de klacht 

De school heeft klager per brief laten weten dat de leerlinge B, zodra een andere 

school was gevonden, van school zou worden verwijderd. Aan die brief was een 

gesprek tussen de school en klager voorafgegaan. Van dit gesprek zijn door een 

vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aantekeningen gemaakt. Volgens klager 

heeft hij aangeklaagden gevraagd naar de rol van deze vertegenwoordiger. Zijn rol 

zou het maken van een verslag zijn. Klager heeft na afloop van dit gesprek 

gevraagd om een afschrift van dit verslag, maar dat werd hem geweigerd. 

Voor klager is het van belang dat hij kennis kan nemen van hetgeen is genoteerd 

tijdens het gesprek en dat deze weergave deel uitmaakt van het leerling-dossier 

van zijn dochter. 

 

Het oordeel van de Commissie 

Volgens aangeklaagden was de rol van de vertegenwoordiger tijdens het gesprek 

het fungeren als klankbord voor D. Uitsluitend om die reden zouden aantekeningen 

zijn gemaakt. Nadrukkelijk is door en namens aangeklaagden ontkend dat het de 

bedoeling was dat er een verslag zou worden gemaakt van het gesprek. Dat verslag 

is er volgens hen dan ook niet. 

Voor de Commissie is niet komen vast te staan dat er een verslag is gemaakt van 

het bewuste gesprek. Klager kan dan ook niet van aangeklaagden eisen dat zij 

datgene wat op 9 december is opgeschreven door de vertegenwoordiger, deel laten 

uitmaken van het leerling-dossier. 

De Commissie komt dan ook tot de slotsom dat niet is gebleken dat klager 

informatie is onthouden die hem door middel van het leerling-dossier had moeten 

worden geboden en verklaart de klacht ongegrond. 

 

Het bevreemdt de Commissie wel dat er geen schriftelijke weergave van het 

gesprek is gemaakt en beveelt het bevoegd gezag dan ook aan dat, wanneer van 

gesprekken met ouders aantekeningen worden gemaakt, vooraf duidelijk aan hen 

wordt verklaard, wat het doel is van die aantekeningen.  

 


