
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 
 
 

 

Klacht over 10 minuten gesprekken in bijzijn van de directeur. Klacht ongegrond.   

Klagers stellen dat drie reeds ingeplande 10 minuten gesprekken zonder opgave van redenen en zonder 
overleg met klagers per e-mail zijn afgezegd. De directeur zou hiermee ten onrechte en op brutale wijze 
de gereguleerde 10 minuten gesprekken aan klagers hebben geweigerd. De afspraken zijn uiteindelijk 
op een later tijdstip wel doorgegaan, maar met aanwezigheid van de directeur terwijl dit niet 
noodzakelijk was. De directeur heeft hiermee de leerkrachten gemanipuleerd. 
De Commissie acht het – gelet op de moeizame verstandhouding tussen de school en klagers – niet 
onbegrijpelijk dat de leerkrachten de gesprekken alleen in het bijzijn van de directeur wilden voeren. 
Het staat de school bovendien vrij om te bepalen hoe en met wie de 10 minuten gesprekken gevoerd 
worden. De school heeft dan ook niet onzorgvuldig/onredelijk gehandeld door de betreffende 
gesprekken te annuleren en voor te stellen om nieuwe gesprekken, in het bijzijn van de directeur, in te 
plannen.  
Klagers hebben zich voorts beklaagd over de procedure rondom een schorsing van een lid van de 
oudergeleding van de MR. De schorsing was onrechtmatig, beledigend en berust op een 
meningsverschil over de hoogte van de ouderbijdrage. De directie had klager, als voormalig kandidaat 
voor de MR, tijdens de schorsing van het lid de gelegenheid moeten geven om tijdelijk diens functie te 
vervullen. De Commissie oordeelt dat verweerder systeemverantwoordelijke is voor het functioneren 
van de MR binnen de school. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat zij daarin is 
tekortgeschoten.  
 

 

Klachtnummer 2021/018 

 

Advies aan: 

 

het bestuur van * (verder: het bevoegd gezag), 

 

inzake  

 

de klacht van de heer en mevrouw * (verder: klagers), ouders van leerlingen van basisschool * te * (verder: 

de school). 

 

 

I. Verloop van de klachtenprocedure 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (verder: de Commissie) heeft de klacht 

van klagers op 2 februari 2021 ontvangen. Op 19 februari 2021 heeft de Commissie een aanvulling op de 

klacht ontvangen. De klacht is gericht tegen de heer * (verder: de directeur) en de heer * (verder: de 

voorzitter van het schoolbestuur).  

 

Op 23 maart 2021 en 21 april 2021 hebben de directeur en het bevoegd gezag schriftelijk gereageerd op 

de klacht van klagers. 

Op 26 mei 2021 heeft de Commissie een online-zitting gehouden. Klagers hebben deelgenomen aan deze 

zitting. Namens verweerder hebben de directeur en de heer * (verder: het bestuurslid) hieraan 

deelgenomen. 
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II. Standpunt van klagers 

Uit de stukken en het verhandelde tijdens de zitting blijkt dat de klacht bestaat uit de volgende 

klachtonderdelen: 

 

Op 7 juli 2020 heeft de school klagers bericht over een schorsing van een lid van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (verder: de MR). Deze schorsing was onrechtmatig, beledigend en berust enkel 

op een meningsverschil over de hoogte van de ouderbijdrage.  

 

Zowel de directie als het bestuur moeten ervoor zorgen dat de MR te alle tijde normaal kan functioneren 

met twee leden in de oudergeleding. De directie en/of het bestuur hadden klager, als belanghebbende 3e 

kandidaat die 14% van de stemmen heeft gekregen, tijdens de schorsing van het desbetreffende lid van 

de oudergeleding, de gelegenheid moeten geven om tijdelijk diens functie te vervullen.  

 

Het samenstellen en kiezen van de ouder- en personeelsgeleding van de MR door het bestuur en de 

directie hoort zonder belangenverstrengeling te verlopen.  

 

De benoeming van een bestuurslid zou uitsluitend via een sollicitatieprocedure moeten verlopen.  

 

Klagers hebben in januari 2021 drie afspraken gemaakt voor online 10 minuten gesprekken op 16 februari 

2021. Op 15 februari 2021 zijn deze drie afspraken, zonder opgave van redenen en zonder overleg met 

klagers, per e-mail geannuleerd. Er waren geen redelijke aanwijzingen voor het plotselinge annuleren van 

de afspraken. De directie heeft hiermee de toegang tot de gereguleerde 10 minuten gesprekken ten 

onrechte en op brutale wijze geweigerd. Het nakomen van afspraken is een belangrijk onderdeel van het 

onderwijs. Verweerder zou hierin juist een goed voorbeeld moeten zijn.  

 

De afspraken voor de gesprekken over de kinderen van klagers in groep 2 en 3 gingen wel door, maar met 

de directeur erbij. Zijn aanwezigheid was niet noodzakelijk. Hij wilde hiermee de leerkrachten 

manipuleren en hun woorden onder controle houden.  

 

Het bovenstaande is een straf van verweerder naar aanleiding van de eerder door klagers ingediende 

klachten over het vervalsen van Cito resultaten, de valse registratie in het leerlingvolgsysteem en de 

onderhavige klacht over de bestuurssamenstelling en de MR. 

 

 

III. Standpunt van verweerder 

De klachten van klagers missen een feitelijke grondslag en zijn gebaseerd op aannames, onjuistheden en 

ongefundeerde beschuldigingen.  

 

Ten aanzien van de klacht over de 10 minuten gesprekken geldt dat de relatie tussen de school en klagers 

dusdanig verstoord is dat de leerkrachten niet meer alleen met klagers in gesprek willen en kunnen. De 

directeur kon niet bij de reeds geplande gesprekken aanwezig zijn, waardoor is besloten de gesprekken 

af te zeggen en nieuwe gesprekken in te plannen waarbij iedereen aanwezig kon zijn. Er is direct na het 

afzeggen van de afspraken een nieuwe uitnodiging voor de 10 minuten gesprekken aan klagers verstuurd. 

De school heeft veel moeite gedaan om een nieuwe datum te plannen voor de gesprekken. Klagers wilden 

echter niet meewerken.  
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Wat betreft de klacht met betrekking tot de schorsing en MR samenstelling geldt dat deze niet 

ontvankelijk is. Deze klacht is immers ontstaan op 7 juli 2020. Klagers hebben op 14 september 2020 bij 

de Commissie een aantal andere klachten ingediend (klachtnummer 2020/156). Al deze klachten zijn in 

het advies van 27 oktober 2020 ongegrond verklaard. Klager legt niet uit waarom hij de onderhavige 

klacht, die op 7 juli 2020 zou zijn ontstaan, niet bij de vorige klacht heeft ingebracht. Er mag verwacht 

worden dat een ouder alle klachten tegelijkertijd aan de Commissie voorlegt.  

Wat betreft de inhoud van de klacht stelt verweerder het volgende. Het bestuur heeft geen besluit tot 

schorsing genomen. Dit is een besluit geweest van de MR. Het bestuur en de directie zijn dus niet 

betrokken geweest bij die besluitvorming. Dit is evenmin de taak van het bestuur en de directie. De MR 

opereert zelfstandig. Het is verweerder bovendien niet duidelijk wat het belang van klager is bij deze 

klacht.  

Klager klaagt tevens over de verkiezingen in januari 2019. Dit betreft een gedraging van langer dan één 

jaar geleden. De ernstige beschuldigingen van fraude bij de verkiezingen is uitsluitend op aannames 

gebaseerd. Dit geldt eveneens voor het verwijt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Verder wordt 

er gesteld dat de benoeming van een bestuurslid uitsluitend via een sollicitatieprocedure mag verlopen. 

Wat klagers daarmee bedoelen is niet duidelijk.  

 

De school kan zich niet aan de indruk onttrekken dat klagers om oneigenlijke redenen klachtenprocedures 

starten en een houding aannemen. Dit is in ieder geval niet in het belang van hun kinderen.  

De school heeft veel tijd besteed aan het verbeteren van de communicatie met klagers. Er zijn veel goede 

gesprekken geweest, maar de school heeft ook veel onaangename dingen moeten aanhoren. Klagers 

blijven ontevreden. De school is teleurgesteld.  

 

De school heeft het advies van de Commissie van 27 oktober 2020 opgevolgd en heeft het initiatief 

genomen om in gesprek te gaan met klagers om zodoende de vertrouwensband te herstellen. Dat is 

helaas niet gelukt, mede doordat een dag na ontvangst van het advies de onderhavige klacht werd 

ingediend en inmiddels ook tegen de voorzitter van het bestuur een klacht bij de deken van de Orde van 

Advocaten is ingediend. 

 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

De Commissie overweegt op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen het 
volgende: 
 
Klagers hebben ter zitting aangegeven dat de klacht tweeledig is en bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 
1. Het op het laatste moment afzeggen van de 10 minuten gesprekken en het feit dat de school 

alleen nieuwe gesprekken wil inplannen waarbij de directeur aanwezig is.  
2. De belangenverstrengeling bij de samenstelling van de MR, het niet vervangen van het geschorste 

MR lid en de sollicitatieprocedure voor de nieuwe bestuurder.  
 
Ad 1 
De Commissie acht het – gelet op de moeizame verstandhouding tussen de school en klagers – niet 
onbegrijpelijk dat de leerkrachten de gesprekken alleen in het bijzijn van de directeur wilden voeren. Het 
staat de school bovendien vrij om te bepalen hoe en met wie de 10 minuten gesprekken gevoerd worden. 
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De school heeft dan ook niet onzorgvuldig/onredelijk gehandeld door de betreffende gesprekken te 
annuleren en voor te stellen om nieuwe gesprekken, in het bijzijn van de directeur, in te plannen.  
 
Ad 2  
Verweerder stelt dat deze klacht niet ontvankelijk is, nu zij ziet op een gebeurtenis die is ontstaan vóór 
het indienen van de vorige klacht bij de Commissie. Klagers hadden de onderhavige klacht bij gelegenheid 
van de vorige klacht moeten indienen. Door dit niet te doen hebben zij hun recht om de huidige klacht in 
te dienen verspeeld, aldus verweerder. De Commissie is van oordeel dat klagers de klacht, conform het 
reglement, tijdig hebben ingediend en verklaart de klacht derhalve ontvankelijk.   
 
Voorts oordeelt de Commissie dat verweerder systeemverantwoordelijke is voor het functioneren van de 
MR binnen de school. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat zij daarin is tekortgeschoten.  
 
 
V. Het oordeel van de Commissie 

De klacht is ongegrond.  

 

 

VI. Advies aan het bevoegd gezag 

De Commissie ziet af van het doen van een aanbeveling.   

 

 

Aldus gegeven op 26 mei 2021 door mr. H.C. Naves, voorzitter, dhr. J. van Tongeren en  

mw. M. Hoogenkamp, in tegenwoordigheid van mw. mr. N. Anjema, secretaris. 

     


