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                  LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS  

  

 

   
Klacht over het alleen laten van de zoon van klaagster in de klas op zijn eerste school wendag, zonder 
dat klaagster hier later over ingelicht is.  De klacht is gedeeltelijk gegrond. 
 
Klachtnummer 2016/044 
 
Advies aan 
 
het Bestuur van de Stichting X te P (verder ook te noemen: het bestuur of het bevoegd gezag), 
 
inzake de klacht van de heer en mevrouw K. (verder te noemen: klagers) jegens basisschool S te P 
(verder ook te noemen aangeklaagde). 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klagers hebben via e-mailbericht van 19 februari 2016 en vervolgens door het invullen van het door hen 
op 28 maart 2016 ondertekende klachtenformulier hun klacht voorgelegd aan de Landelijke 
Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE (verder te noemen: de Commissie). 
 
De Commissie heeft aangeklaagde gevraagd te reageren op het gestelde in de klachtbrief. 
 
Het bestuur heeft bij brief met bijlagen van 23 maart 2016 van de heer B., voorzitter van het College van 
Bestuur, een inhoudelijke reactie op de klacht gegeven.  
 
De Commissie heeft kennisgenomen van het e-mailbericht van 11 april 2016 van klagers en dat van 12 
april 2016 van aangeklaagde. 
 
De Commissie heeft de klacht behandeld op een hoorzitting, gehouden op 19 april 2016 te Hoogeveen, 

alwaar zijn verschenen: 

- klagers: in persoon 
- namens aangeklaagde mevrouw A., leerkracht van de betreffende groep, vergezeld van haar 

partner C., de heer D., directeur van de school, en voormelde heer B. 

De klacht die aan het oordeel van de Commissie is voorgelegd betreft het feit 
- dat de zoon van klagers, L, 3 jaar oud, op zijn eerste schoolwendag op De school, woensdag 13 

januari 2016, enige tijd alleen is gelaten in het klaslokaal. Hij heeft daar een onveilig gevoel aan 
overgehouden. Klagers hebben daardoor het vertrouwen in deze school verloren 

- dat mevrouw A. dit voorval in de korte nabespreking met klaagster aan het eind van de 
wenochtend niet heeft vermeld  

- dat de heer D. klagers na afloop van hun gesprek niet, als beloofd, een samenvatting van het 
gesprek heeft toegestuurd en ook niet, zoals hij ook had beloofd, een vervolggesprek met 
mevrouw A. en klaagster heeft geregeld. 
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II. Overwegingen van de Commissie 
 
De door de school gehanteerde klachtenregeling vindt haar grondslag in de Wet van 18 juni 1998  
(Stb 398), de zogeheten Kwaliteitswet. 
 
Door deze wet wordt bewerkstelligd dat in een aantal onderwijswetten de regel wordt neergelegd dat 
onder meer ouders van minderjarige leerlingen bij de Klachtencommissie een klacht kunnen indienen 
over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel. 
 
Het bevoegd gezag heeft zich overeenkomstig artikel 4 lid 2 van de Modelklachtenregeling aangesloten 
bij de Landelijke Klachtencommissie Primair, Voortgezet Onderwijs en BVE, ingesteld door de 
Besturenraad. 
 
De Klachtencommissie geeft blijkens artikel 4, derde lid, van de Modelklachtenregeling gevraagd of 
ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over 

a. (on)gegrondheid van de klacht;  
b. het nemen van maatregelen;  
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 

 
 
De Commissie overweegt op grond van de stukken en wat ter zittingen naar voren is gekomen als volgt. 
 
Ten aanzien van de feiten 
De zoon van klagers, L, is op woensdag 13 januari 2016 een ochtend om te wennen in de kleutergroep 
van de school geweest. L is een ondernemende, nieuwsgierige kleuter, die regelmatig enige (bij)sturing 
nodig heeft. Hij heeft neiging om weg te lopen. Klaagster heeft dit volgens klaagster in het 
intakegesprek met de heer D. vermeld. Zij hebben toen, zegt zij, in verband met het heel open 
schoolplein gesproken over de mogelijkheid van een bluetooth armbandje. De heer D. heeft ter zitting 
verklaard dat hij zich niet meer herinnert of hij het intakegesprek zelf gedaan heeft. De adjunct 
directeur doet deze gesprekken ook wel. Hij herinnert zich in ieder geval niets van de inhoud van het 
gesprek. De school maakt volgens de heer D. geen gebruik van bluetooth armbandjes. Klaagster heeft 
op het inschrijfformulier voor de school niet ingevuld dat er bij L een vermoeden van ASS/PDD-NOS 
bestaat. Zij wilde L bewust een jaartje zonder dit etiket laten wennen op de kleuterschool. Als het nodig 
was, zou hij dan alsnog getest kunnen worden. Klaagster ging ervan uit dat dit vermoeden wel 
besproken zou zijn in de warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal. Daarin staat in ieder geval wel de 
inschakeling van Yorneo vermeld, een instelling die ondersteunt op het gebied van jeugd en opvoeding. 
Zij heeft met de heer D. wel de hiervoor vermelde aandachtspunten in zijn gedrag besproken. 
 
L vertelde op de avond van de schoolwendag thuis dat hij erg had moeten huilen. Toen hij de volgende 
dag ook aan zijn opa en oma vertelde dat hij zo had moeten huilen, heeft klaagster verder gevraagd, 
waarom hij dan zo moest huilen. Hij vertelde toen dat hij helemaal alleen in de klas moest blijven. 
Klaagster heeft daarop direct via e-mail van 14 januari 2016 navraag gedaan bij mevrouw A.  
Mevrouw A. heeft op 15 januari 2016 ook via e-mail gereageerd. Ze zegt daarin dat het maar kort 
geduurd heeft, dat L niet in de rij bij de deur wilde staan om naar buiten te gaan en dat zij hem toen een 
keuze gegeven heeft: bij de deur en buitenspelen of even binnen blijven. “Ik had afgelopen woensdag 
regelmatig “conflicten” met hem. Hij moet nog erg wennen en vindt het op het moment nog moeilijk 
om zich aan te passen. Lekker impulsief…dit gaat natuurlijk wel gebeuren…heb er alle vertrouwen in.” 
 
Mevrouw A. heeft ter zitting verklaard dat zij er niet van op de hoogte was dat er sprake was van een 
vermoeden van ASS/PDD-NOS of noodzaak van speciale aandacht voor L. De heer D., noch klaagster 
hebben hier van te voren met haar over gesproken. Zij merkte die ochtend dat L heel vrij, open en 
nieuwsgierig was. Hij moest wennen aan de gang van zaken in een kleuterklas met 17 kinderen. Ze 
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moest hem een aantal keren weghalen bij het speelgoed van andere kinderen en terugleiden naar het 
speelgoed waar hij op dat moment mee mocht spelen. Hij zat al aan haar laptop en in de dossierkast. Ze 
heeft ter zitting benadrukt dat de term “conflicten” in haar e-mail naar klaagster een verkeerde 
woordkeuze geweest is. Het was klein. Het was zelfs geen botsing, maar ging meer om bijsturen. Toen 
ze op een gegeven moment buiten zouden gaan spelen, zijn de kinderen eerst op de gang hun jas gaan 
halen. Ze verzamelden daarna weer in de klas om met de jas aan, netjes hand in hand, in de rij naar 
buiten te lopen. L wilde niet een hand geven en in de rij gaan staan. Mevrouw A. wilde hem, zo heeft zij 
ter zitting verklaard, op de eerste dag niet te zeer onder druk zetten. Daarom stelde ze hem voor: óf je 
gaat netjes in de rij mee naar buiten óf je wacht hier even, terwijl ik de andere kinderen naar buiten 
breng en dan kom ik je zo halen. Er is, zo heeft zij ter zitting verklaard, veel glas in de schoollokalen en 
de gang, waardoor L haar en de klas goed naar buiten kon zien gaan. Ze heeft aan een collega gevraagd 
de speelspullen voor haar klas klaar te zetten en is toen zelf weer naar binnen gegaan om L te halen. 
Volgens mevrouw A. is L ongeveer 2 minuten alleen in het lokaal geweest. 
 
Het heeft klaagster erg verbaasd dat mevrouw A. hier in het gesprek aan het eind van de wenochtend 
helemaal niets over aan haar heeft verteld. L is, zegt ze, nog zeker twee weken erg angstig gebleven en 
bang om alleen gelaten te worden. Klaagster vindt dat niet alleen L, maar geen enkel kind op de eerste 
wendag zo alleen gelaten mag worden. 
 
Mevrouw A. heeft ter zitting verklaard dat zij geen moment de indruk heeft gekregen dat L het erg vond 
dat hij even alleen in de klas was. Hij kon haar steeds goed zien en toen ze terugkwam om hem op te 
halen, oogde hij niet verdrietig. Hij kwam haar direct tegemoet en ging gewoon mee naar buiten. 
Tijdens het buitenspelen bleef hij precies binnen het gebied waar zijn groep mocht komen en bij het 
naar binnengaan sloot hij wel aan in de rij. Mevrouw A. heeft de gang van zaken bij het naar buiten gaan 
niet als bestraffing gezien. Daarom is het haar ook ontschoten bij de evaluatie aan het eind van de 
ochtend. 
 
Klaagster heeft, weer via e-mail, gereageerd op het e-mailbericht van mevrouw A.. Zij erkent daarin dat 
kinderen zich aan de afspraken moeten houden, maar dat de wendagen onder andere bedoeld zijn om 
zich deze afspraken eigen te maken. “ik vind het eigenlijk onacceptabel een kind dat nieuw is zo te 
straffen. In deze situatie wordt voorbij gegaan aan Ls gevoel van veiligheid. Dit is de laatste dagen 
kenbaar geworden doordat L meerdere malen een opmerking heeft gemaakt dat hij niet alleen wil zijn. 
Om deze reden vinden wij de “pedagogische” aanpak niet overeenkomen met de onze. Wij vinden het 
daarom beter op dit moment naar een andere school te kijken. Wij staan eventueel wel open voor een 
gesprek, maar met het doel als afronding.” 
  
Mevrouw A. heeft de heer D. via e-mail op de hoogte gesteld. 
De heer D. heeft klagers telefonisch uitgenodigd voor een gesprek op 22 januari 2016. Mevrouw A.  ging 
er vanuit dat zij daarbij ook aanwezig zou zijn. Het was wel haar vrije dag en zij had eigenlijk een 
afspraak, maar die had zij al verzet en opvang voor haar eigen kinderen geregeld. De heer D. wilde 
echter eerst een een-op-een gesprek met klaagster, naar hij ter zitting heeft verklaard, om mevrouw A. 
te beschermen, omdat klaagster zich over de telefoon zo negatief over haar had uitgelaten en omdat 
klaagster in haar e-mailbericht al sprak van een afrondend gesprek. 
 
In het gesprek van vrijdag 22 januari 2016 heeft klaagster haar verhaal kunnen doen. Zij heeft gezegd 
dat het haar verbaasd heeft dat mevrouw A. in het gesprek aan het eind van de wenochtend helemaal 
niets over dit voorval aan haar heeft verteld. Als L er niets over gezegd had, was het nooit ter sprake 
gekomen. Uit haar reactie via e-mail blijkt dat mevrouw A. het ook niet zo ernstig vond. Klaagster zei 
daarom geen vertrouwen meer in de school te hebben en op zoek te gaan naar een andere school.  De 
school hoefde daarin voor haar geen rol te spelen in de zin van een warme overdracht. De heer D. zegde 
aan het eind van het gesprek toe een kort verslag aan klagers te zullen sturen. Volgens klaagster zou de 
heer D. voor klagers ook nog een gesprek met mevrouw A. organiseren, want, zo verklaarde klaagster 
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ter zitting, “ik spreek liever met dan over iemand.” De heer D. heeft ter zitting verklaard dat dit voor 
hem nieuw is, dat hij daar op de hoorzitting voor het eerst over hoort. Als hij van deze wens geweten 
had, zou hij dat gesprek zeker geregeld hebben. Hij voelde in het gesprek van de 22e een enorme 
boosheid bij klaagster. Hij heeft, zegt hij, nog gevraagd of hij nog iets voor klagers kon betekenen, maar 
klaagster zei dat dat niet nodig was. 
 
Het verslag van het gesprek van 22 januari 2016 eindigt met een opmerking: “Mocht het zijn dat u het 
niet eens bent met dit verslag dan hoor ik dat graag van u. Volledigheidshalve wijs ik u op de 
klachtenprocedure welke in onze schoolgids staat.” 
 
De heer D. zegt dit verslag ‘s maandags via e-mail te hebben verzonden. Hij heeft geen foutmelding 
gekregen. Hij heeft daarna niets meer van klagers vernomen, zodat hij aannam dat de zaak daarmee 
was afgedaan.  
 
Het is ook niet meer van een gesprek tussen klagers en mevrouw A. gekomen. Klaagster heeft ter zitting 
verklaard dat zij ook niet zeker weet of ze nog wel verder wílde praten. Ze was heel boos na het gesprek 
met de heer D., die voor haar gevoel alleen maar de school en mevrouw A. in bescherming nam en geen 
enkel begrip toonde voor de situatie van L. 
Klaagster vroeg zich af of nog een gesprek wel zou helpen. 
 
Het verslag is door klagers nooit ontvangen. Zij hebben er geen navraag meer naar gedaan. Zij hebben 
op 19 februari 2016 een klacht ingediend bij de Commissie. 
 
Naar aanleiding van de ontvangst van de klachtbrief, heeft de heer D. gezocht naar het verslag. De heer 
D. schoont zijn mailbox iedere twee weken op. Hij kan het bewuste bericht niet meer terugvinden. Het 
verslag stond nog wel op zijn harde schijf. Hij heeft toen direct door de conciërge een afschrift van het 
verslag bij klagers laten bezorgen. 
 
  
Beoordeling 
 
De Commissie stelt vast dat mevrouw A. en klagers vanuit een totaal andere aanvangspositie aan de 
eerste schoolwendag van L op school zijn begonnen. Klagers veronderstelden dat de leerkracht op de 
hoogte was van de zorgpunten betreffende L, dat hij regelmatig sturing behoeft en dat hij neiging heeft 
tot weglopen. Mevrouw A. was hiervan niet op de hoogte. 
 
Een leerkracht moet in de klas regelmatig in een paar seconden beslissingen nemen, alleen al omdat zij 
rekening moet houden met de belangen van alle kinderen in de klas. De keuze die mevrouw A. maakte, 
toen L niet in de rij wilde aansluiten om naar buiten te gaan, is, gelet op zijn bijzondere situatie, achteraf 
niet de meest handige geweest, maar de commissie acht deze keuze in de gegeven situatie niet op 
voorhand pedagogisch onverantwoord. Wel is de commissie van mening dat het feit dát zij deze keuze 
heeft gemaakt door mevrouw A. met klaagster had moeten worden gedeeld toen deze L weer kwam 
ophalen. Mevrouw A. had daarvoor, zo heeft zij ter zitting verklaard, als zij eerder de gelegenheid tot 
een gesprek met klagers had gekregen, ook haar excuses willen maken. Zij had dan kunnen uitleggen dat 
er volgens haar geen sprake is geweest van een extreem voorval, dat ze ook niet gemerkt heeft dat L 
ervan onder de indruk of zelfs verdrietig was, dat zij daardoor ook niet de indruk had dat ze iets 
verkeerd had gedaan en dat dit de reden was waarom ze het voorval aan het eind van de ochtend niet 
expliciet gemeld heeft. Achteraf geeft zij aan dat het natuurlijk beter was geweest als zij dat wel had 
gedaan. De Commissie sluit zich hierbij aan en is van oordeel dat mevrouw A. het voorval wel had 
moeten melden, alleen al omdat ouders dan kunnen anticiperen op eventuele latere reacties van hun 
nog hele jonge kind. Een kort gesprek bij het ophalen aan het eind van de ochtend, leent zich, naar het 
oordeel van de Commissie, niet voor een volledige evaluatie van een wenochtend, zeker niet wanneer 
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het gaat om een leerling die extra aandacht behoeft. Het alleen achterblijven in een klaslokaal, ook al 
was dat maar heel kort, acht de commissie, gezien de leeftijd van L en het feit dat hij voor het eerst op 
school was, wél iets wat met ouders direct gedeeld had moeten worden. 
 
Het is betreurenswaardig dat er niet direct een gesprek is geweest tussen klagers en mevrouw A.. 
Klaagster heeft ter gelegenheid van de hoorzitting ook uitgesproken dat zij beter direct met mevrouw A. 
in gesprek had kunnen gaan. De commissie schat in dat het feit dat heer D. mevrouw A. om haar te 
beschermen tegen de boosheid van klagers heeft weggehouden van een dergelijk gesprek escalerend 
heeft gewerkt. Immers, de enigen die uit eigen ervaring over L en de wijze waarop hij één en ander 
heeft beleefd konden spreken, waren nu juist klagers en mevrouw A.. De heer D. had er vanuit zijn 
verantwoordelijkheid als directeur voor moeten zorgen dat het conflict werd uitgesproken op het 
niveau waar het zich had voorgedaan - zoals dit volgens het klachtenreglement ook is voorgeschreven. 
Al hadden we maar vastgesteld dat we het niet eens waren over de door de juf gemaakte keuze, zoals 
klaagster het ter zitting verwoordde, en was L toch naar den andere school gegaan, met meer 
informatie en daarmee meer begrip over en weer was de kans op een afsluiting van deze kwestie met 
wederzijds respect aanmerkelijk groter geweest. De gang naar de Commissie had zo kunnen worden 
voorkomen. 
 
Voorts had het, naar het oordeel van de Commissie, op de weg van de directeur gelegen om actief te 
informeren of de (af)melding van L en de door klagers geuite klacht met het gespreksverslag was 
afgerond toen hij niets meer hoorde. Het risico van het niet ontvangen van de e-mail ligt bij hem als 
verzender. 
 
De Commissie acht de klacht daarom ongegrond op het onderdeel dat L enige tijd alleen gelaten is in 
het klaslokaal en op de overige onderdelen gegrond. 
 
 III. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie verklaart de klacht betreffende het feit dat de zoon van klagers, L, 3 jaar oud, op zijn 
eerste schoolwendag op de school, woensdag 13 januari 2016, enige tijd alleen is gelaten in het 
klaslokaal ongegrond, maar het feit dat mevrouw A. dit voorval in de korte nabespreking met klaagster 
aan het eind van de wenochtend niet heeft vermeld gegrond. 
Voorts verklaart de commissie de klacht tegen het feit dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden tussen 
mevrouw A. en klagers en dat klagers de samenvatting van het gesprek met de heer D. niet hebben 
ontvangen, gegrond. 
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IV. Advies aan het bevoegd gezag 
 
De Commissie ziet geen aanleiding tot het geven van een advies.  
 
Aldus gegeven op 19 april 2016 door mr. F.J. Agema, voorzitter, mr. D.J. Klijn en mr. W.R. v.d. Velde, 
leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Mulder-Das, secretaris. 
 
                                    

 
                                                                                                           
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


