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Onderwijs tijdens Coronapandemie, schooladvies, communicatie en ongepast gedrag.   

Klacht deels gegrond.  

Klaagster heeft, tijdens de lockdown in verband met de Coronapandemie, meermaals moeten 

vragen naar huiswerk voor haar dochter. De Commissie overweegt dat, gelet op de omstandigheden, 

inderdaad te weinig onderwijs is geboden maar dat dit de school niet verweten kan worden omdat 

sprake is van een overmachtssituatie. Klachtonderdeel gedeeltelijk gegrond.  

Het geven van een schooladvies is aan te merken als een discretionaire bevoegdheid van de school, 

de Commissie toetst daarom terughoudend. De Commissie komt tot het oordeel dat de school de 

haar gebruikelijke procedure heeft gevolgd en een second opinion heeft geboden. Het schooladvies 

is in redelijkheid tot stand gekomen, klachtonderdeel ongegrond.  

Klaagster meent dat de leerkracht haar heeft voorgelogen, vast is echter komen te staan dat de 

leerkracht de vraag van klaagster verkeerd heeft geïnterpreteerd. Sprake is van een gebrek in de 

communicatie. Niet aannemelijk is geworden dat de leerkracht ‘opzettelijk’ heeft gelogen. 

Klachtonderdeel ongegrond.  

School gaat niet in op de vraag van klaagster om met haar in gesprek te gaan. Klaagster heeft 

meerdere malen gemaild en gebeld om een afspraak te bewerkstelligen. Dit gesprek heeft 

uiteindelijk wel plaatsgevonden, maar pas nadat reeds twee maanden verstreken waren. 

Klachtonderdeel deels gegrond. 

Niet aannemelijk is geworden dat de leerkracht ongepast gedrag vertoond. De leerkracht staat open 

voor redelijke en eerlijke gesprekken, niet voor negatieve pretenties en weerwoord. De leerkracht 

heeft de dochter van klaagster op het laatstgenoemde aangesproken. Dit maakt echter niet dat het 

gedrag van de leerkracht ongepast is. Klachtonderdeel ongegrond.  

De Commissie heeft het klachtonderdeel dat zich richt tegen de administratief medewerkster buiten 

beschouwing gelaten, nu de school verklaard heeft dat de administratief medewerkster ernstig ziek 

is.  

 

 

Klachtnummer 2021/ 057 

 

Advies aan: 

 

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

 

inzake  

 

de klacht van mevrouw * (verder: klaagster), moeder van *, groep 8 leerling van de * te * (verder: de 

school). 

 

 

I. Verloop van de klachtenprocedure 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (verder: de Commissie) heeft op 27 

april 2021 van klaagster een klachtbrief met bijlagen en e-mails en het door klaagster ingevulde 

klachtenformulier ontvangen.  

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS  
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De klacht is gericht tegen mevrouw *, directeur van de school (verder: directeur), mevrouw *, IB-er 

van de school (verder: IB-er), mevrouw *, leerkracht van de school (verder: de leerkracht) en mevrouw 

* (verder: de administratief medewerker). Omdat het bevoegd gezag in verband met een deel van de 

klacht een ‘second opinion’ ten aanzien van het schooladvies heeft georganiseerd, heeft de school van 

de Commissie uitstel op haar verweer gekregen. De Commissie heeft op 9 juli 2021 van mevrouw mr. 

K. van Boltaringen (verder: de gemachtigde) een verweerschrift met bijlagen ontvangen.  

 

De Commissie heeft, gelet op de geldende maatregelen rondom het Coronavirus, een digitale 

hoorzitting gepland op 14 juli 2021. Aan deze zitting hebben de volgende partijen deelgenomen: 

- klaagster; 

- de directeur, de IB-er en de leerkracht 

- de gemachtigde van de school. 

 

Feiten en omstandigheden 

* heeft in schooljaar 2020-2021 in groep 8 van de school gezeten en gaat na de zomer naar het 

voortgezet onderwijs. In groep 7 (2019-2020) en in groep 8 is de school tijdelijk gesloten geweest in 

verband met de Corona pandemie en heeft de school thuisonderwijs moeten organiseren. Ook heeft 

de school te maken gehad met een lerarentekort en invalkrachten die moesten worden ingezet. * 

kreeg in groep 8 het schooladvies VMBO-tl. Na een gesprek met klaagster en *, heeft de school het 

schooladvies naar boven bijgesteld op VMBO-tl-Havo. Klaagster heeft een klacht omtrent het gegeven 

onderwijs, het schooladvies en de communicatie van de school bij de Commissie ingediend.   

 

II. Standpunt van klaagster 

De klacht bestaat uit de volgende klachtonderdelen:  

1. Er is door de school onvoldoende onderwijs gegeven aan * vanaf groep 7. 

2. Bij het schooladvies is onvoldoende rekening gehouden met het gebrekkige onderwijs. 

3. Er is gelogen over contact dat er is geweest tussen de school en de middelbare school. 

4. De school heeft geweigerd om met klaagster in gesprek te gaan. 

5. De leerkracht van * stond haar niet toe om vragen te stellen of een weerwoord te geven. 

6. Het gedrag van de administratief medewerkster is ongepast. 

 

Ad 1. Onvoldoende onderwijs in groep 7  

* heeft in groep 7 vier of vijf verschillende docenten gehad. Klaagster heeft haar twijfels bij hun 

lesbevoegdheid, aangezien de kwaliteit van deze docenten ronduit slecht was. In periodes dat * thuis 

moest werken in verband met de lockdown, hebben de (inval-) docenten nauwelijks of te weinig 

opdrachten en lesmateriaal verstrekt. Na aandringen van klaagster werd vaak een vakantiewerkboekje 

met kleurplaten en spelletje opgestuurd.  

 

Ad 2. Onvoldoende rekening houden met gebrekkig onderwijs bij schooladvies 

* heeft VMBO-tl advies gekregen, terwijl zij eind groep 6 op een veel hoger niveau stond. Volgens de 

NIO-toets is zij een gemiddelde Havo leerling die zelfstandig werkt, haar huiswerk maakt en goed 

meedoet in de klas. Het Vmbo tl-Havo advies is alsnog te laag. De overheid adviseert ook om bij twijfel 

tussen twee niveaus, voor het hoogste te kiezen, omdat de kinderen in een groot deel van groep 7 en 

8 thuis heeft moeten werken. Tijdens het adviesgesprek heeft de leerkracht gezegd dat als de uitslag 

van de IEP-toets hoger zou zijn dan VMBO-tl, zij het advies naar boven zou aanpassen. Later is de 

leerkracht hierop teruggekomen. De directrice heeft aan klaagster toegegeven dat er bij het 

schooladvies onvoldoende rekening is gehouden met het onderwijs en Corona in groep 7. 
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Ad 3. Contact tussen de school en de middelbare school 

Klaagster heeft naar aanleiding van een brief van de middelbare school, waarin vermeld stond dat * in 

de Mavo-klas was ingedeeld en niet in de Vmbo-tl-Havo klas, contact opgenomen met de leerkracht. 

Deze indeling was immers een vreemde verassing gezien het Vmbo-tl/Havo advies. Klaagster heeft aan 

de leerkracht via Whatsapp gevraagd of zij contact had gehad met de middelbare school, waarop de 

leerkracht heeft geantwoord met: ‘nee’. Ook de directrice heeft in een mail gezegd dat de school geen 

invloed heeft op plaatsing bij de middelbare school. Klaagster zou zich tot de middelbare school 

moeten wenden. De middelbare school heeft klaagster gebeld en gezegd dat; er wel telefonisch 

contact is geweest met de leerkracht van *; dat de school klaagster daarover zou informeren; dat * in 

de Mavo-klas is geplaatst omdat ze dan meer begeleiding zou krijgen vanwege een kleinere klas. 

Klaagster vraagt zich af hoe de middelbare school aan het idee kwam dat * meer begeleiding nodig zou 

hebben. Later heeft de school verklaard dat de middelbare school contact heeft gehad met de IB-er, 

en niet met de leerkracht van *.  

 

Ad 4. De school heeft geweigerd om met klaagster in gesprek te gaan. 

Voor klaagster bleven veel vragen open over wat er door de school is besproken met de middelbare 

over *. Klaagster wilde hierover en over het schooladvies een gesprek met de school met alle 

betrokkenen om tot een oplossing te komen. De school heeft steeds geweigerd om met klaagster in 

gesprek te gaan, ondanks meerdere pogingen van klaagster om per e-mail een afspraak te maken en 

om telefonisch met de school in contact te komen. De school heeft tot op heden geweigerd in gesprek 

te gaan en de leerkracht heeft al eerder laten weten niet met klaagster te willen communiceren over 

het schooladvies. 

 

Ad 5. De leerkracht stond * niet toe om vragen te stellen of een weerwoord te geven. 

* kwam regelmatig gefrustreerd thuis vanwege het gedrag van de leerkracht. * mocht geen vragen 

stellen en als zij een vraag stelde dan was de reactie van de leerkracht dat zij geen weerwoord wilde 

horen. Als dit vaak genoeg gebeurt, wordt een kind monddood gemaakt. Dat kan en mag niet. Het is 

zo ver gekomen dat klaagster tegen * heeft moeten zeggen dat als de leerkracht zichzelf niet onder 

controle kon houden, * zich ziek kon melden.  

 

Ad 6. Het gedrag van de administratief medewerkster 

De administratief medewerkster heeft tegen een klasgenoot van * gezegd dat zij thuis vaak liegt en 

bekend staat als slechte leerling. Ze zou gezegd hebben: “* staat niet op de goede lijst”. Dit is ongepast 

gedrag, en staat niet op zichzelf. De administratief medewerkster heeft vanuit een ‘gezond eten 

protocol’ kinderen voor schut gezet die witbrood mee hadden naar school. Klaagster heeft hierover 

haar beklag gedaan bij de directeur.  

 

 

III. Standpunt van verweerder 

Ad 1.  

De school erkent dat de klas waarin * in groep 7 zit een moeilijk jaar heeft gehad. Door een 

lerarentekort hebben vier verschillende leerkrachten voor de klas gestaan. De school is ook gesloten 

geweest als gevolg van de lockdown, waardoor thuisonderwijs georganiseerd moest worden. De 

invalleerkrachten waren wel degelijk bevoegd. Eén van de vier leerkrachten moest na enkele dagen 

door ziekte afhaken. De kinderen hebben in plaats van drie, twee rapporten gehad en het eindrapport 

was anders dan de reguliere rapporten. Dit is echter op nagenoeg alle scholen het geval geweest. 

Tijdens de schoolsluiting heeft de school wekelijks werk aan de kinderen uitgedeeld, grotendeels op 

papier. In de eerste weken waren dat vooral herhalings- en automatiserings opdrachten. Toen duidelijk 
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werd dat de sluiting langer ging duren, werd ook nieuwe stof aangeboden. Een klein gedeelte van die 

stof werd online aangeboden of verwerkt.  

 

Ad 2.  

De school is van mening is dat zij kansrijk heeft geadviseerd met het Vmbo tl/HAVO-advies. Het 

schooladvies dat de school in eerste instantie had gegeven, Vmbo-tl, was al een kansrijk advies. Hierbij 

zijn de resultaten van de Cito-toetsen, de methode-toetsen en NIO-toets meegenomen. In het gesprek 

met klaagster werden de verschillende toetsen uitgelegd en toegelicht dat de voorspellende waarde 

voor succes in het voortgezet onderwijs vaak af te leiden valt van de Cito-scores van begrijpend lezen 

en rekenen. 

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het advies niet in lijn lag met de verwachtingen van klaagster 

en *. Op verzoek van klaagster en * is vervolgens het schooladvies nogmaals kansrijk aangepast naar 

Vmbo tl/HAVO. De school voelde zich hierbij min of meer onder druk gezet. 

In het gesprek hebben de leerkracht en IB-er tegen klaagster gezegd dat ze er goed aan zou doen om 

* voor een combinatie-brugklas in te schrijven, zodat * de kans zou krijgen om zich te bewijzen. Voorts 

hebben de leerkracht en IB-er in de toelichting in het onderwijskundig rapport (OKR) het volgende 

advies geschreven. In het kader van kansrijk adviseren en wens van ouders willen we * de mogelijkheid 

bieden om in een gecombineerde vmbo tl-havo klas te laten zien wat zij kan.’ 

 

Omdat klaagster het oneens bleef met het gegeven Vmbo tl-havo-advies heeft de directeur haar 

uitgenodigd voor een gesprek op school op 23 maart 2021. In dit gesprek is het gegeven advies 

besproken en heeft de directeur proberen uit te leggen aan de hand van de Cito LVS grafieken dat * in 

de voorgaande schooljaren ook geen Havoniveau haalde. De directeur heeft proberen uit te leggen 

hoe het advies tot stand was gekomen en gaf aan dat naar haar mening dit advies een juist advies was 

en dat dit dan ook betekende dat zij het advies niet zou laten aanpassen. In een gesprek van 11 juni 

2021 is afgesproken dat een andere directeur en IB-er binnen de Stichting zouden worden gevraagd 

om te kijken naar alle scores en testuitslagen van * ten behoeve van een second opinion, die door de 

een andere school ressorterend onder het bevoegd gezag zou worden uitgevoerd. De second opinion 

wees ook een Vmbo-tl-Havo schooladvies uit. 

 

 

Ad 3.  

Klaagster heeft * bij de middelbare school aangemeld voor de Havo-Vwo klas. Naar aanleiding hiervan 

nam het afdelingshoofd van de middelbare school (verder: afdelingshoofd) op 13 april 2021 telefonisch 

contact op met de IB-er van de school. Hij vroeg zich af hoe de school tot haar advies was gekomen, 

omdat de inschrijving qua niveau niet overeenkwam met het gegeven basisschooladvies, noch met de 

resultaten (LOVS, onderwijsvolgsysteem). De IB-er heeft hierop uitgelegd hoe de school tot haar advies 

gekomen was en heeft hierbij aangegeven dat klaagster haar dochter heel graag in een HAVO-klas 

geplaatst wilde hebben. Dit behoorde volgens de middelbare school niet tot de mogelijkheden. Er 

zouden twee mogelijkheden zijn, te weten: plaatsing in een grote Mavo/Havo klas of een kleinere 

Mavo klas. Het afdelingshoofd vroeg aan de IB-er wat zij van deze opties vond. 

Hierop heeft de intern begeleider gezegd dat de middelbare school deze keuze aan klaagster moest 

voorleggen. Hierop werd afgesproken dat het afdelingshoofd contact zou opnemen met klaagster om 

haar de keuze voor te leggen.  

De leerkracht heeft niet gelogen in haar antwoord op de vraag van klaagster of de leerkracht contact 

had gehad met de middelbare school. Zij heeft immers ook geen contact gehad met deze school. 

Normaliter vindt nog een zogenaamde warme overdracht plaats tussen de leerkracht en de middelbare 

school. Dit was nog niet gebeurd en daar refereerde de leerkracht ook aan in haar Whatsapp bericht 
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aan klaagster. Tevens zou de middelbare school in de beleving van de IB-er contact opnemen met 

klaagster om haar de mogelijkheden binnen de middelbare school te schetsen en haar de keuze 

voorleggen. Dit werd ook bevestigd door de directeur, die getuige was van het telefoongesprek tussen 

de IB-er en de middelbare school. 

 

 

Ad 4.  

Op 21 en 22 april 2021 heeft al het contact met betrekking tot de communicatie met de middelbare 

school per app en e-mail plaatsgevonden. De directeur heeft gemaild dat de plaatsing in klassen op de 

middelbare school buiten de school om gaat en de verantwoording is van de middelbare school. De 

directeur gaf hierbij aan dat klaagster hierover het gesprek met de middelbare school moet voeren. 

Gelet op de inhoud van de Whatsapp berichten en e-mails van klaagster, heeft de IB-er geprobeerd 

contact te zoeken met de middelbare school om te vragen hoe de plaatsing tot stand was gekomen. 

Het lukte helaas pas na de meivakantie om contact met de middelbare school te krijgen.  

Inmiddels bleek klaagster in de meivakantie een klacht bij de Klachtencommissie te hebben ingediend 

en haar twee jongere kinderen van school te hebben gehaald. 

De directeur erkent dat het beter was geweest als zij nog diezelfde dag even telefonisch contact had 

opgenomen met klaagster om toe te lichten wat volgens de school met de middelbare school was 

besproken en dat ze bezig waren met contact te zoeken met het afdelingshoofd van de middelbare 

school om te achterhalen waarom er geen contact was geweest tussen hem en klaagster en hoe de 

middelbare school tot het besluit van plaatsing in de Mavo-klas was gekomen. De emoties waren 

echter al hoog opgelopen door de toonzetting van het whatsapp en e-mailverkeer.  

 

Op 19 mei 2021 kreeg de IB-er een e-mail van de middelbare school met de mededeling dat aan 

klaagster is uitgelegd dat het de beslissing van de middelbare school was om * in een Mavo-klas te 

plaatsen, omdat zij nog geen Mavo/Havo niveau zou hebben. 

Naar aanleiding van de klacht is klaagster uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter van het 

College van Bestuur, mevrouw *, en de directeur van de school. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 

11 juni 2021. 

 

Ad 5. 

De leerkracht is van mening dat het een vreemde constatering is dat * geen vragen zou mogen stellen. 

In het OKR omschrijft de leerkracht * als een leergierige meid, die veel vragen stelt. De leerkracht geeft 

aan te streven naar een zoveel mogelijk interactieve en leerrijke onderwijspraktijk, waarin vragen 

stellen uiteraard mag. Ze geeft hierbij aan open te staan voor redelijke en eerlijke gesprekken, maar 

inderdaad niet voor negatieve pretenties en weerwoord. De leerkracht verklaart * op dat laatste te 

hebben aangesproken. 

 

Ad 6. 

De administratief medewerkster is op dit moment ernstig ziek en zit midden in een intensief 

behandeltraject. Dit is dan ook de reden dat haar niet is gevraagd te reageren op de klacht aan haar 

adres. 

Ten aanzien van de klacht over de opmerkingen over het witbrood verklaart de directeur dat dit zich 

heeft voorgedaan in schooljaar 2018/2019 en dat dit op het moment dat het speelde direct met de 

administratief medewerkster is besproken en opgelost. Het is destijds ook aan klaagster 

teruggekoppeld. 
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IV. Overwegingen van de Commissie 

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel constateert de Commissie dat de school ook wel erkent 

dat het voor de school moeilijk is geweest om het onderwijs te organiseren tijdens de periodes van 

lockdown en vanwege lerarentekorten. 

De Commissie acht het aannemelijk dat de school, net als alle andere scholen in Nederland tijdens de 

Corona pandemie, alle zeilen heeft moeten bijzetten om de kinderen nog van onderwijs te voorzien. 

Daar komt bij dat de school ook nog ad hoc invalkrachten heeft moeten inzetten wegens haar 

lerarentekort. Uit de door klaagster overgelegde e-mails leidt de Commissie af dat klaagster gedurende 

periodes van thuisonderwijs meerdere keren heeft moeten vragen om huiswerk voor *. Het is daarom 

begrijpelijk dat klaagster van mening is dat het onderwijs van de school onvoldoende is geweest. De 

Commissie constateert dat er inderdaad door de omstandigheden -Corona en een lerarentekort- te 

weinig onderwijs is aangeboden. De Commissie acht het echter niet aannemelijk dat dit op alle punten 

aan de school verweten kan worden, aangezien de situatie rond Corona in maart 2020 een situatie van 

overmacht is geweest en de school net als alle scholen in Nederland het thuisonderwijs heeft moeten 

organiseren. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel gedeeltelijk gegrond. 

 

In het tweede klachtonderdeel stelt klaagster dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden in 

haar schooladvies met het feit dat * in groep 7 en 8 onvoldoende onderwijs heeft gekregen.  

Het geven van een schooladvies voor het voortgezet onderwijs betreft een bevoegdheid van de school. 

Dit betekent dat de school hierin zelf gemotiveerd keuzes mag maken. De Commissie toetst in 

dergelijke gevallen terughoudend, dat wil zeggen dat zij beoordeelt of de school in redelijkheid tot 

haar schooladvies heeft kunnen komen. Alleen wanneer procedure- of andere regels niet zijn gevolgd 

of wanneer de uitkomst van de beslissing zodanig is dat een besluit in een gegeven geval in 

redelijkheid, gelet op alle daarbij betrokken belangen, niet genomen had mogen worden, is er ruimte 

voor de Commissie om tot een gegrondverklaring van de klacht te komen. 

De school heeft verklaard dat zij op grond van alle gegevens en toetsresultaten van *, in eerste 

instantie met het VMBO-tl advies al kansrijk heeft geadviseerd. Tijdens de zitting verklaarde de IB-er 

dat de school bij * wel de potentie zag, maar tot dan toe had zij het niveau nog niet laten zien. 

Vervolgens heeft de school het advies naar aanleiding van een gesprek met klaagster en * ‘nog 

kansrijker’ gemaakt door het bij te stellen naar een Vmbo-tl-Havo-advies.  

De Commissie acht het op grond van de procedure die de school verklaart te hebben gevolgd, waarbij 

zij ook nog een second opinion heeft georganiseerd ten aanzien van het schooladvies van *, 

aannemelijk dat het schooladvies in redelijkheid tot stand is gekomen. De Commissie verklaart dit 

klachtonderdeel ongegrond. 

  

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel, waarin klaagster stelt dat de leerkracht heeft gelogen over 

contact met de middelbare school, overweegt de Commissie als volgt:  

Klaagster vroeg via Whatsapp aan de leerkracht of zij contact had gehad met de middelbare school en 

stuurde haar daarbij een screenshot met de brief van de middelbare school waarin stond dat * in een 

Mavo-klas zou worden geplaatst.  

De Commissie constateert dat leerkracht de vraag van klaagster of zij contact had gehad met de 

middelbare school, erg letterlijk heeft opgevat door deze te beantwoorden met ‘nee, er heeft nog geen 

warme overdracht plaatsgevonden’. De leerkracht heeft tijdens de hoorzitting ook verklaard op de 

hoogte te zijn geweest van het feit dat de IB-er wél contact had gehad met de middelbare school.  

De Commissie concludeert dat de leerkracht had kunnen begrijpen dat klaagster met haar vraag 

bedoelde of ‘de school contact heeft gehad met de middelbare school’ en niet per se of dat de 

leerkracht persoonlijk was. Het ging klaagster immers om opheldering van het feit dat * in een Mavo-

klas werd geplaatst, ondanks haar Vmbo-tl/Havo schooladvies. De Commissie acht het niet 
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aannemelijk dat de leerkracht hiermee opzettelijk heeft ‘gelogen’. Echter, van voldoende 

transparantie in de communicatie is geen sprake geweest. In geval van transparante communicatie 

had het Whatsapp bericht van de leerkracht eerder moeten worden recht gezet, of had de leerkracht 

kunnen zeggen dat ‘de school’ contact had gehad met de middelbare school. De Commissie verklaart 

dit klachtonderdeel gegrond. 

 

Het vierde klachtonderdeel betreft de klacht dat de school heeft geweigerd om met klaagster in 

gesprek te gaan over wat er is gezegd over * tegen de middelbare school en over het schooladvies. De 

Commissie constateert op basis van de door klaagster overgelegde e-mails d.d. 21, 22 en 27 april dat 

zij meerdere keren vraagt om een gesprek. De e-mails worden wel beantwoord met uitleg over het 

contact met de middelbare school, maar er is door de school niet ingegaan op de concrete vraag om 

een gesprek met klaagster te voeren. Daarnaast heeft klaagster verklaard, hetgeen door de school niet 

wordt betwist, dat zij meerdere malen met de school heeft gebeld, en dat de telefoon nooit werd 

beantwoord. Tijdens de zitting verklaarde de school dat de emoties erg hoog waren opgelopen, 

waardoor het moeilijk was met klaagster in gesprek te gaan. Uiteindelijk heeft op 11 juni 2021 wel een 

gesprek plaatsgevonden. De Commissie constateert dat de school gedurende een langere periode 

tussen 21 april 2021 en 11 juni 2021, ondanks meerdere verzoeken van klaagster, de school niet met 

haar in gesprek is gegaan. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel deels gegrond, omdat een 

gesprek uiteindelijk wel plaats heeft gevonden. Ten overvloede merkt de Commissie op dat het op de 

weg van de school ligt, op het moment dat de school constateert dat de communicatie spaak loopt 

wegens hoogoplopende emotie bij de ouders en/of de school, om de ouders dan juist uit te nodigen 

voor een gesprek. Door een gesprek te voeren over de communicatie en de hoogopgelopen emoties, 

is de kans aanwezig dat partijen daarna een nieuwe start kunnen maken.  

 

Het vijfde klachtonderdeel betreft het gedrag van de leerkracht van * dat door klaagster als ongepast 

wordt gekwalificeerd. * zou geen vragen mogen stellen en/of weerwoord mogen hebben. De 

Commissie concludeert dat de leerkracht dit heeft betwist met de onderbouwing dat zij juist voor een 

open en interactieve leeromgeving staat, waarin uiteraard vragen mogen worden gesteld, maar dat zij 

* weleens heeft aangesproken op negatieve pretenties en weerwoord. Het is voor de Commissie niet 

aannemelijk geworden dat de leerkracht in haar lessen gedrag laat zien dat als ongepast kan worden 

gekwalificeerd. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel ongegrond.  

 

Het zesde klachtonderdeel betreft een klacht jegens de administratief medewerker. De school heeft 

verklaard dat zij ernstig ziek is. Derhalve is dit klachtonderdeel tijdens de hoorzitting buiten 

beschouwing gebleven en kan de Commissie zich hierover geen oordeel vormen.  

 

 

V. Het oordeel van de Commissie 

De Commissie verklaart de klacht deels gegrond. 

  

 

VI. Advies aan het bevoegd gezag. 

De Commissie adviseert het bevoegd gezag te streven naar transparantie in haar communicatie en om 

daar waar de emoties hoog oplopen te interveniëren, zodat de verwijdering die tussen partijen is 

ontstaan met een gesprek kan worden opgelost. 
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Aldus gegeven op 14 juli 2021 door dhr. mr. H.C. Naves, voorzitter, dhr. G. Tissink en mw. E. van 

Seventer-Timman , leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. T.J. Beek als secretaris 

 

 

 

 


