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Informatievoorziening niet-digitaalvaardige ouder en bejegening door directeur. Klacht ongegrond. 
Klager voelt zich niet gehoord in zijn behoefte met betrekking tot informatievoorziening. Klager is 
digitaal niet vaardig en heeft behoefte aan persoonlijk contact in plaats van via de diverse digitale 
kanalen waarvan gebruik gemaakt wordt door de school. De Commissie stelt vast dat de school in 
het verleden getracht heeft aan de behoefte van klager tegemoet te komen door hem wekelijks een 
mogelijkheid te bieden voor een persoonlijk gesprek met de leerkrachten. De school heeft dit in de 
periode waarin de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus van kracht waren niet 
gehandhaafd. De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid heeft gedaan wat van een 
school verwacht mag worden als het gaat om het verstrekken van informatie. De partner van klager 
is wel in staat de digitaal beschikbare informatie te verwerken en de school mag van ouders in alle 
redelijkheid verwachten dat zij de informatie met elkaar delen, zeker in de periode waarin scholen 
zich geconfronteerd zagen met maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus. Klacht ongegrond. 
Voor wat betreft de klacht over de bejegening door de directeur komt de Commissie tot het oordeel 
dat de standpunten van partijen ver uiteen liggen en partijen elkaar tegenspreken over hetgeen 
heeft plaatsgevonden. De Commissie kan onvoldoende vaststellen wat zich feitelijk heeft 
voorgedaan. Nu onvoldoende is komen vast te staan wat zich heeft voorgedaan verklaart de 
Commissie het klachtonderdeel ongegrond. 
 
 
Klachtnummer 2020/145 
 
Advies aan 
 
het bestuur van * te (plaatsnaam 1) (verder: het bevoegd gezag), 
  
inzake 
 
de klacht van de heer * (verder: klager) vader van de minderjarige leerlingen van Rooms-Katholieke 
Basisschool * te (plaatsnaam 2) (verder: de school). 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 

Klager heeft op 2 september 2020 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen de heer *, directeur van de 
school (verder: de directeur). Namens de directeur, heeft mevrouw *, lid van het College van Bestuur 
van het bevoegd gezag (verder: het lid CvB), op 28 september 2020 een schriftelijke reactie gegeven.  
 
Op 30 oktober 2020 stond een digitale hoorzitting gepland. Deze hoorzitting heeft op verzoek van 
klager, met instemming van verweerder en de voorzitter van de Commissie, geen doorgang gevonden. 
Door de voorzitter van de Commissie is, in plaats van deze hoorzitting, een tweede schriftelijke termijn 
aan partijen gegund. 
 
Namens klager heeft zijn vrouw, mevrouw *, op  4 november 2020 een schriftelijke reactie gegeven op 
het verweerschrift (repliek). Het lid CvB heeft vervolgens bij schrijven van 12 november 2020 
gereageerd op de schriftelijke reactie van klagers van 4 november 2020 (dupliek).  



 
De Commissie heeft de klacht vervolgens schriftelijk behandeld. De Commissie heeft naar aanleiding 
van alle schriftelijk verkregen informatie op 18 november 2020 beraadslaagd en het advies 
geformuleerd.  
 
 
II. Standpunt van klager 

De klacht is tweeledig. Klager voelt zich door de directeur niet gehoord in zijn behoeften met 
betrekking tot informatievoorziening en consistente communicatie en klager voelt zich door de 
directeur onheus bejegend en geïntimideerd. 
 
Klager heeft in januari 2020 contact gezocht met de directeur, aangezien hij als laaggeletterd kan 
worden beschouwd, gecombineerd met een bovengemiddelde begaafdheid en hooggevoeligheid. 
Klager vervult, binnen het gezin, een groot deel van de zorgtaken voor de kinderen. Een goede 
verstandhouding met de school is voor klager van belang nu klager nog gedurende een lange periode 
aan de school verbonden zal zijn. 
 
Door zijn hooggevoeligheid heeft klager behoefte aan heldere afspraken, consistente communicatie 
en kan klager snel overprikkeld raken. De voor de school gangbare wijze van informatieverstrekking, 
via een digitaal platform (ISY) is voor klager ingewikkeld en roept veel vragen op. Klager hecht meer 
waarde aan persoonlijk contact en dit heeft in het verleden prima gewerkt. Hierover heeft klager 
uitgebreid en meermaals gesproken met de directeur. Klager heeft tijdens deze gesprekken concrete 
mogelijkheden aangedragen voor een voor klager werkbare wijze van informatievoorziening. Naar het 
idee van klager was hiervoor begrip en zou - in overleg met de groepsleerkrachten - bekeken worden 
welke mogelijkheden er waren.. 
 
In de periode tussen 16 maart 2020 en het einde van het schooljaar 2019-2020 was de situatie, als 
gevolg van de maatregelen rondom het Coronavirus, aan verandering onderhevig. De continue 
veranderingen alsmede het digitaal thuisonderwijs in de voornoemde periode hebben op klager veel 
impact gehad. Klager heeft de school niet als ondersteunend ervaren. De leerkrachten hebben klager 
in deze periode slechts eenmaal gebeld. De directeur was heel stellig en heeft aangegeven dat het in 
deze omstandigheden niet mogelijk was de informatievoorziening via andere kanalen dan het digitale 
platform te laten plaatsvinden. Klager heeft zich niet begrepen en niet gehoord gevoeld. Door deze 
opstelling van de school kon klager zijn ‘taak’, in de vorm van het onderhouden van de contacten met 
school, niet uitvoeren. Dit terwijl klager deze taak als zeer belangrijk ervaart en hij deze graag wil 
blijven uitvoeren in het belang van de kinderen, zijn partner en zichzelf. 
 
Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 heeft klager een gesprek gehad met de directeur, ter 
evaluatie van de ‘Coronaperiode’. De directeur heeft klager gerust gesteld dat de situatie na de 
zomervakantie weer ‘back to normal’ zou zijn. In de zomervakantie heeft klager niet vernomen dat de 
regels veranderd zijn. Door de ontwikkelingen vanuit het kabinet begon klager zich voor te bereiden 
op een nieuw schooljaar met weer andere regels. Aangezien het voor klager belangrijk is te weten 
waar hij aan toe is, heeft klager op 20 augustus 2020 contact opgenomen met de directeur over het 
reilen en zeilen op de school na de zomervakantie. De directeur gaf aan dat overleg met de 
leerkrachten in het vervolg weer mogelijk zouden zijn; echter alleen op afspraak.  
 
Omdat het voor klager niet duidelijk was hoe het er precies aan toe zou gaan op school, is klager bij 
het afzetten van de kinderen op school op maandagochtend, even naar binnen gelopen. Dit is in het 
verkeerde keelgat geschoten bij het team, of in ieder geval bij een van de teamleden. Klager is gewezen 
op de nieuwe regels en is de deur gewezen. Klager heeft zich onaangenaam bejegend gevoeld, temeer 
omdat hij diverse malen heeft proberen aan te geven hoe belangrijk het voor hem is om over de 
informatie te beschikken en de informatie helder dient te zijn. Klager stelt dat hij zich wellicht niet aan 



de nieuwe regels heeft gehouden, maar dat de wijze waarop gereageerd is door de school op een 
andere manier had gekund.  
 
De dinsdag hierop volgend, 25 augustus 2020 is de directeur onaangekondigd en ongevraagd bij klager 
op het terrein verschenen. De directeur heeft klager gesommeerd om zich aan de regels te houden, 
heeft te kennen gegeven niet meer bereid te zijn afspraken met klager te maken en klager voor meer 
informatie over de voortgang van de kinderen en andere schoolgerelateerde zaken op vrijdagmiddag 
langs kan komen om met de betreffende leerkrachten te spreken. Op de vraag van klager om een 
nadere toelichting gaat de directeur niet in. Klager voelt zich geïntimideerd en psychisch in een hoek 
gedreven en heeft de dagen na het incident last van hartritmestoornissen. Klager begrijpt niet waar 
deze onaangename manier van communiceren en weerstand bij de school vandaan komt. Klager heeft 
immers geprobeerd om helderheid te verkrijgen over de nieuwe regels op school. 
 
Naar aanleiding van het incident heeft een gesprek plaatsgevonden tussen klager, zijn vrouw, de 
directeur en het lid CvB. Tijdens het gesprek zijn de verschillende visies op hetgeen gebeurd is 
besproken. De directeur heeft te kennen gegeven dat het team geschrokken was van het ongeplande 
bezoek van klager tijdens de eerste schooldag. Het lid CvB geeft te kennen dat het bevoegd gezag graag 
wil dat iedereen zich aan de regels houdt. Klager stelt dat er tijdens het gesprek geen helderheid 
gegeven wordt, vragen aan de zijde van klager niet worden beantwoord en de directeur klager 
gaandeweg het gesprek steeds meer overprikkeld weet te krijgen, waardoor klager niet goed meer uit 
zijn woorden komt. Het overleg is door klager als zeer onbevredigend ervaren. 
 
Klager ontvangt de dag na het overleg een schrijven van het bevoegd gezag, welk schrijven door klager 
ervaren wordt als eendimensionaal. Het bevat geen gedragen samenvatting met gedeelde afspraken 
en het straalt niet de wens uit om samen verder te gaan. Verder ontbreekt een open gesprekskanaal 
op basis van gelijkwaardigheid en respect. Dit is hetgeen klager wenst voor de komende jaren. 
 
Klager is, conform de gemaakte afspraak, op de eerste vrijdagmiddag van het schooljaar na schooltijd 
naar de school gegaan, teneinde met de leerkrachten van zijn kinderen te kunnen spreken. Klager stelt 
direct bij aankomst gesommeerd te zijn zich te registreren. Klager heeft geen weet van een nieuwe 
regel dienaangaande. De regel is voor zover klager bekend niet door het ouderpanel, noch door de MR 
besproken en/of goedgekeurd. Ook de rijksoverheid, het RIVM of de PO-Raad stellen een dergelijke 
registratie niet verplicht, wel is een afspraak (voorafgegaan door een triage) benodigd. Klager is niet 
op de hoogte gesteld van deze nieuwe regel, noch tijdens een van de gesprekken in de voorafgegane 
dagen, noch via het digitale informatieplatform. Klager is het niet eens met de verplichting, in verband 
met de wet op de privacy. Daarnaast meent klager dat de regel voor de school wat overbodig oogt. 
Het is een kleine school en alle gezinnen zijn bij alle leerkrachten bekend. Op het moment dat klager 
zijn mening uit aan de betreffende leerkracht, belt de leerkracht op hoge poten met de directeur, die 
klager de toegang tot de school ontzegt indien hij zich niet registreert. De houding van de directeur 
draagt, naar mening van klager, wederom niet bij aan het doel om samen te werken en is onnodig 
intimiderend. 
 
Klager vindt het vervelend dat er geen ruimte meer lijkt te zijn voor de natuurlijke en spontane omgang 
en dat deze door de regels onder druk staat. Het ter discussie stellen van deze regels, of überhaupt het 
vragen om nadere toelichting op de regels wordt niet gewaardeerd. Dit strookt, naar mening van 
klager, niet met het beleid van het bevoegd gezag. 
 
III. Standpunt van verweerder 

Namens verweerder heeft het lid CvB van het bevoegd gezag gereageerd. 
 
Naar aanleiding van de klachtbrief van klager heeft het College van Bestuur van het bevoegd gezag 
klager op 16 september 2020 per e-mail uitgenodigd voor een gesprek teneinde tot een oplossing op 



schoolniveau te komen. Naar aanleiding van dit e-mailbericht heeft de echtgenote van klager 
gereageerd, waarna het lid CvB op 23 september 2020 telefonisch contact met de echtgenote van 
klager heeft gehad. In dit gesprek heeft de echtgenote van klager gevraagd welke ruimte er is om tot 
een (gezamenlijke) oplossing te komen. Het lid CvB heeft hierop aangegeven dat het aanbod om 
wekelijks op vrijdagmiddag een gesprek te plannen tussen klager en de twee leerkrachten van de 
kinderen blijft staan, teneinde aan de wensen van klager tegemoet te komen. In goed onderling 
overleg behoren andere vormen van contact, zoals telefonische contactmomenten, tot de 
mogelijkheden, mits hierover afspraken worden gemaakt. 
 
De echtgenote van klager heeft tijdens het gesprek op 23 september 2020 toegelicht dat klager moeite 
heeft met de op school geldende coronamaatregelen en heeft aangegeven dat hij behoefte heeft aan 
duidelijkheid hieromtrent. Het lid CvB heeft te kennen gegeven dat de geldende coronamaatregelen 
onverkort van kracht blijven, ook ten aanzien van klager en dat de gewenste duidelijkheid hieromtrent, 
naar haar mening, reeds gegeven was tijdens het gesprek op 27 augustus 2020. De slotsom van het 
telefoongesprek was dat de klacht niet op schoolniveau dan wel bestuursniveau kon worden opgelost 
en de klacht bij de Commissie zal worden voortgezet. 
 
Verweerder reageert vervolgens als volgt op de klachten van klager. 
Klager voelt zich niet gehoord in zijn behoefte met betrekking tot de informatievoorziening. Het 
bevoegd gezag hecht veel waarde aan de samenwerking in de driehoek kind, ouder en leerkracht. Het 
bevoegd gezag meent dat haar scholen ruimschoots voldoen aan de informatieplicht betreffende 
schoolse zaken in het algemeen, maar ook over de ontwikkeling van de kinderen in het bijzonder. De 
school van de kinderen van klager maakt hiertoe gebruik van een digitaal platform (ISY), waarop 
wekelijks nieuwe informatie verschijnt.  
 
Klager heeft, aan de directeur, te kennen gegeven dat hij in verband met zijn hooggevoeligheid moeite 
heeft met de digitale communicatie en om die reden bij voorkeur persoonlijk geïnformeerd wil 
worden. Verweerder stelt zich op het standpunt dat daaraan ruimschoots tegemoet is gekomen. Klager 
heeft diverse malen gesproken met de directeur in persoon en aan klager is de mogelijkheid geboden 
om wekelijks een persoonlijk gesprek te hebben met de leerkrachten van zijn kinderen. 
 
Er heeft, sinds juli 2020, viermaal contact plaatsgevonden met het College van Bestuur van het 
bevoegd gezag. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat de echtgenote van klager in staat is de 
digitale informatie te lezen. De consequentie van de keuze binnen het gezin van klager, dat klager 
voornamelijk de rol op zich neemt waar het de communicatie met de school betreft, wordt door klager 
volledig bij de school neergelegd. De school dient haar wijze van communiceren aan te passen op de 
wijze zoals door klager gewenst, terwijl binnen het gezin van klager mogelijkheden zijn om de digitale 
informatie te verkrijgen. 
 
Klager heeft, meermaals, te kennen gegeven dat hij een eigen visie heeft waar het de 
coronamaatregelen betreft en de noodzaak van de maatregelen in twijfel te trekken. Het bevoegd 
gezag heeft in juli 2020 reeds bericht dat het bevoegd gezag en de scholen behorend tot het bevoegd 
gezag de RIVM-richtlijnen en protocollen hanteert in een ieders belang. Dat de coronapandemie voor 
enorme veranderingen heeft gezorgd en maatschappelijke gevolgen heeft onderschrijft de school. Zij 
begrijpt ook dat dit op klager en zijn gezin impact heeft gehad.  
 
De focus van de school heeft in de periode vanaf 16 maart 2020 tot het einde van het schooljaar 
gelegen op het realiseren van het afstandsonderwijs en het in contact blijven met de leerlingen en de 
betreffende gezinnen. De communicatie verliep in deze periode met name digitaal, maar er is ook 
telefonisch contact geweest. Zo ook met klager, hoewel de frequentie en vorm van het contact in deze 
periode anders was door de uitzonderlijke situatie. 
 



De school herkent zich niet in het beeld dat klager schetst van de directeur. Zowel de directeur als de 
leerkrachten hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met klager en diens persoonlijke behoeften. 
De school heeft als primaire opdracht het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen. Dit doet de 
school zoveel mogelijk in nauw contact met de ouders en daarbij houdt de school binnen het mogelijke 
en redelijke rekening met de persoonlijke omstandigheden en behoeften van ouders. De school heeft 
helaas regelmatig ervaren dat klager zich onvoldoende houdt aan de afspraken en omgangsvormen op 
school, klager heeft meermalen de grens van het toelaatbare overschreden. 
 
Klager is welkom op de school, dit wel onder strikte voorwaarden, waaronder (i) het maken van een 
afspraak en (ii) na registratie. Onaangekondigde bezoeken aan de school zijn, zeker onder de huidige 
omstandigheden met het Coronavirus niet conform afspraak en onacceptabel. Voorafgaand aan het 
nieuwe schooljaar is met klager gecommuniceerd dat hij weer welkom was de school fysiek te 
bezoeken, maar dat hiervoor voorafgaand een afspraak gemaakt diende te worden. Direct op de eerste 
schooldag heeft klager deze regel overtreden en dit heeft ervoor gezorgd dat de leerkrachten zich 
geïntimideerd hebben gevoeld door klager. De directeur heeft klager hierop aangesproken. Klager 
meent dat de directeur de deur heeft dichtgegooid tijdens dit gesprek, maar ook in de nadien 
verzonden brief is benoemd dat klager voor meer informatie op vrijdagmiddag langs kan komen op 
afspraak. Er is aan klager gelegenheid geboden om het gesprek met de school aan te gaan. Klager is op 
vrijdagmiddag wel op school verschenen, maar had hiertoe geen afspraak gemaakt en weigerde zich 
te registreren. De directeur heeft hem daarom gemaand de school direct te verlaten, nu hij zich niet 
aan de geldende regels en maatregelen heeft gehouden. De school stelt dat klager welkom is op de 
school, maar wel met respect voor de huidige situatie en de als gevolg daarvan door de school gestelde 
regels. 
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 

 

Op grond van het dossier komt de Commissie tot het volgende oordeel. De klacht valt in twee 
klachtonderdelen uiteen. Het eerste deel van de klacht ziet op de informatievoorziening, het tweede 
deel van de klacht ziet op de communicatie en bejegening. 
 
De Commissie merkt allereerst op dat zij het jammer vindt dat in dit geval geen fysieke hoorzitting 
heeft kunnen plaatsvinden, omdat zij meent dat dit de behandeling van de klacht ten goede zou zijn 
gekomen. Het gescheiden en digitaal horen van partijen zou echter een dusdanige inbreuk op het 
beginsel van hoor en wederhoor met zich hebben gebracht dat om deze reden besloten is tot een 
schriftelijke afhandeling.  Uitgangspunt dient immers te blijven dat partijen over en weer voldoende in 
de gelegenheid zijn gesteld om hun eigen standpunt te onderbouwen en te reageren op het standpunt 
van de wederpartij.   
 
Klachtonderdeel 1 
De Commissie stelt vast dat klager zich niet gehoord voelt in zijn behoefte met betrekking tot de 
informatievoorziening. Daarbij heeft klager aangegeven dat hij behoefte heeft aan persoonlijk contact 
in plaats van communicatie via de diverse digitale kanalen waar de school gebruik van maakt.  
De Commissie stelt vast dat de school op twee manieren informatie aan klager heeft verstrekt.  
Op de eerste plaats staat vast dat de school informatie aan de ouders digitaal heeft verstrekt.  
Daarnaast stelt de Commissie op de tweede plaats vast dat de school, voorafgaand aan de sluiting in 
verband met het Coronavirus en aan het begin van het schooljaar 2020-2021, heeft getracht aan de 
behoefte van klager tegemoet te komen door hem op wekelijks op vrijdagmiddag de mogelijkheid te 
bieden van een persoonlijk gesprek met de leerkrachten.  
 



De Commissie komt tot het oordeel dat de school in redelijkheid heeft gedaan wat van een school 
verwacht mag worden waar het gaat om het verstrekken van informatie. De school heeft de informatie 
digitaal verstrekt. Vast staat dat de vrouw van klager - in tegenstelling tot klager - wel in staat is om de 
digitale informatie te verwerken. De school mag van de ouders in alle redelijkheid verwachten dat de 
vrouw van klager in dat geval, zeker in deze coronaperiode, de digitaal verstrekte informatie met hem 
deelt. Daarnaast heeft de school aan klager een alternatief geboden voor het digitaal communiceren. 
De school heeft door de mogelijkheid te bieden van een wekelijks fysiek gespreksmoment met de 
leerkrachten van beide kinderen een alternatief geboden voor de digitale communicatie. Daarmee is 
de school tegemoet gekomen aan de wens van klager om tot persoonlijk contact te komen. Dat dit 
gedurende de sluiting in verband met het Coronavirus anders is gelopen en er in deze periode een stuk 
minder contact is geweest, vindt de Commissie in het licht van de bijzondere omstandigheden te 
begrijpen. Dit geldt temeer nu de prioriteit van de school in deze periode is (geweest): het goed regelen 
van het afstandsonderwijs en het (digitaal) in contact blijven met de kinderen.  
 
De Commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. 
 
  



Klachtonderdeel 2 
De Commissie stelt vast dat partijen van mening verschillen en elkaar tegenspreken voor wat betreft 
de wijze waarop er gecommuniceerd is en de onheuse bejegening van klager door de directeur. De 
Commissie kan onvoldoende beoordelen wat zich nu feitelijk heeft voorgedaan, de visies op de 
voorvallen lopen daarvoor te ver uiteen. 
 
Op basis van de stukken acht de Commissie geen redenen aanwezig om de geloofwaardigheid van de 
ene partij boven die van de andere partij te stellen. De Commissie kan niet vaststellen of de verweten 
gedragingen hebben plaatsgevonden. Gelet hierop zal de Commissie ook dit klachtonderdeel 
ongegrond verklaren. 
 
 
V. Het oordeel van de Commissie 

De Commissie verklaart de klacht ongegrond. 

 

 

VI.  Advies 

De Commissie adviseert het bevoegd gezag te bezien of er een mogelijkheid bestaat voor een lange 
termijn registratie van klager voor het ‘bezoekmoment’ op de vrijdagmiddag. Dit zodat klager niet 
iedere week opnieuw zijn gegevens hoeft in te vullen teneinde te voldoen aan de – al dan niet door de 
school opgelegde – registratieplicht in het kader van de Coronamaatregelen. 
 
De Commissie wenst tot slot op te merken dat het in het (wederzijdse) belang van de ontwikkeling van 
- en het onderwijs aan - de kinderen van klager van belang is dat partijen werken aan het herstel van 
hun relatie. De Commissie is van oordeel dat daarbij van beide partijen een actieve houding mag 
worden verwacht om hun relatie te verbeteren. De Commissie adviseert partijen in dat kader de 
wekelijkse contactmomenten op vrijdagmiddag te koesteren en vanuit deze fysieke contactmomenten 
te werken aan het herstel van de relatie.  
 
Aldus gegeven op 18 november 2020 door mw. mr. A. van Oorschot, voorzitter, dhr. L.A.M. Swaans en 

mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans, leden in tegenwoordigheid van mw. mr. D. le Pair-Roodeburg als 

secretaris. 

 


