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Aanpak van pesten. Klagers voelen zich niet serieus genomen. Communicatie. Beperking van 

meningsuiting. Klacht deels gegrond.  

De school moet zorgen voor een veilige schoolomgeving. Onderdeel hiervan is dat de school zorgt 

voor een duidelijk anti-pestbeleid. Dit beleid dient te worden toegepast in geval van een vermoeden 

van pesten. De Commissie stelt vast dat de school een antipestprogramma heeft opgesteld en 

kanjertraining heeft ingezet. Sprake was van sociale onrust binnen de groep van de zoon van klagers. 

De school heeft actie ondernomen, zowel richting de groep als uiteindelijk jegens de zoon van 

klagers individueel. De Commissie is van oordeel dat de school op zich voldoende inspanningen heeft 

verricht om de dynamiek in de groep aan te pakken en om het pesten te laten stoppen. Daarnaast 

heeft de school * willen helpen om in zijn gedrag om te kunnen gaan met de pestproblematiek via 

individuele afspraken met hem. De Commissie ziet geen aanknopingspunten aan te nemen dat de 

school niet zorgvuldig heeft gehandeld. Klachtonderdeel ongegrond. 

Klagers stellen zich niet serieus genomen te voelen door de school. De Commissie constateert dat 

de school het pestprobleem niet heeft aangepakt zoals klagers het graag hadden gezien, maar dat 

de school zich voldoende heeft ingespannen om de dynamiek in de groep aan te pakken en op die 

wijze het pesten te laten stoppen. Klachtonderdeel ongegrond. 

De Commissie merkt op dat de school er, naar het oordeel van de Commissie, niet in geslaagd is 

klager voldoende mee te nemen in het proces rondom de aanpak van het pestprobleem. Mogelijk 

oorzaken zoekt de Commissie in de maatregelen in verband met het Coronavirus, maar ook in 

mogelijke taalproblemen. Dit heeft escalatie in het contact met de school veroorzaakt. Voor zover 

het klachtonderdeel met betrekking tot de communicatie iet op het e-mailverkeer heeft de 

Commissie geen aanknopingspunten aan te nemen dat de school onzorgvuldig heeft gehandeld. 

Voor zover het klachtonderdeel ziet op de communicatie over de aanpak van het pestprobleem is 

de Commissie van oordeel dat de school transparanter had kunnen zijn en meer het kunnen doen in 

het uitleggen van de aanpak, in zoverre is die klachtonderdeel gegrond. De Commissie is van oordeel 

dat de school wel juist heeft gehandeld door niet het gesprek aan te gaan met klagers op het moment 

dat zij in emotionele toestand de school bezochten. Klachtonderdeel ongegrond. De Commissie acht 

het delen van berichten op de WhatsAppgroep van ouders wellicht niet verstandig, maar wel 

begrijpelijk. Als er klachten komen over berichten in de oudergroep, mag de directie klagers 

aanraden voorzichtig te zijn en het gesprek hierover aangaan. Vrijheid van meningsuiting wordt 

daardoor niet beperkt. Klachtonderdeel ongegrond. 

 

 

Klachtnummer 2021/069 

 

Advies aan 

 

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

  

inzake 

 

de klacht van mevrouw * en de heer *, ouders van * (verder: klagers), ex-leerling van * te * (verder: 

de school). 

 

 

I.  Verloop van de klachtenprocedure 
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Klagers hebben op 20 mei 2021 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 

Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is na verzoek van de Commissie op 30 mei 2021 

aangevuld. De klacht is gericht tegen *, directeur van de school.  

Bij brief van 29 juni 2021 heeft mr. * namens het bestuur en de school (tezamen verder: verweerders) 

een reactie ingezonden op de klacht. 

 

Op 30 augustus 2021 is een hoorzitting gehouden te *. Klagers waren daarbij aanwezig. Namens 

verweerders waren aanwezig; de directeur, voornoemd  en mevrouw *, College van Bestuur.  

 

Feiten en Omstandigheden 

Klagers hebben in november 2020 met beide leerkrachten (leerkracht A en leerkracht C) van * gebeld 

over een pestprobleem jegens *. Het probleem zou spelen alleen als leerkracht C voor de klas stond. 

In de optiek van beide leerkrachten is er in november 2020 echter niet over pesten gesproken, maar 

meer over het welbevinden en ongewenst gedrag van *. Klagers hebben het probleem destijds laten 

rusten, aangezien leerkracht C een nieuwe zij- instromer was en zij volgens klagers waarschijnlijk moest 

wennen aan de klas. In maart 2021 is het pesten echter wel concreet aan de orde gekomen en is 

hierover tussen klagers en de leerkrachten/de IB-er meerdere malen contact geweest. Klagers voelen 

zich desondanks niet serieus genomen, omdat dat de school zich volgens hen alleen heeft gefocust op 

aanpassing van het gedrag van * -die alleen maar reageerde op het pesten. De school heeft volgens 

klagers nagelaten de oorzaak van het pesten zelf aan te pakken. Ook voelen klagers zich niet serieus 

genomen, is er volgens hen niet goed gecommuniceerd door de school en heeft de school hen willen 

beknotten in de vrijheid van meningsuiting. * en zijn broer gaan inmiddels naar een andere school.  

 

 

II. Standpunt van klagers 

 

Kort samengevat bevat de klacht vier klachtonderdelen.  

• 1. Het pestprobleem is niet op de juiste manier aangepakt.  

• 2. Klagers zijn niet serieus genomen. 

• 3. De school heeft niet goed gecommuniceerd naar klagers. 

• 4. Klagers zijn beperkt in hun vrijheid van meningsuiting. 

 

Ad 1.  

Klagers stellen dat de school niet goed is omgegaan met pestgedrag in de klas jegens hun zoon *. 

Klagers meldden in februari 2021 tijdens een gesprek met de directie en IB’er dat hun zoon uitgeput 

was van de hele situatie rondom het pesten. Klagers merkten geen enkele oplossing vanuit de school. 

Vervolgens werden er, na een woedeaanval van * vanwege het pesten,  gedragsregels aan hem 

opgelegd. Klagers geven aan dat de boosheid van * voortkomt uit het pestgedrag van zijn medeleerling 

en/of medeleerlingen en dat niet het gedrag van * veranderd moest worden, maar dat school zich juist 

had moeten richten op het stoppen van het pestgedrag van deze leerling / leerlingen. Het gedrag van 

* is het gevolg geweest van het pesten. In plaats van het pestgedrag aan te pakken, lag de focus op *’s 

gedrag. Vervolgens heeft * zijn gedrag aangepast -hij heeft niet meer teruggeslagen en is steeds naar 

de leerkracht gegaan om het pesten te melden-, maar het pesten ging onverminderd door. Inmiddels 

is * hierdoor zijn vertrouwen in de leerkracht kwijtgeraakt.  

De school heeft, vanwege de onrust in de klas, in april 2021 besloten om tijdens de TSO geen fysieke 

spelletjes meer te doen met de kinderen en zij heeft hierover op 23 april 2021 gemaild naar alle ouders. 

Klagers zijn het ook niet eens met deze ingezette actie, omdat de kinderen die goed gedrag vertonen 

nu juist gestraft werden. * ervaarde zelf de maatregel ook als straf, en wees het jongetje door wie hij 

de laatste tijd veel werd gepest aan als schuldige van de opgelegde maatregel. Klagers vinden dat op 
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deze manier bij de aanpak van het pestprobleem extra negatieve effecten zijn ontstaan voor de hele 

klas. Een maatregel als deze draagt volgens klagers bovendien niet bij aan de oplossing voor het pesten.  

 

Ad 2.  

De manier waarop de school is omgegaan met het pestprobleem en waarop de school naar klagers 

heeft gecommuniceerd duidt erop dat klagers niet serieus zijn genomen door de school. Toen klagers 

met de leerkracht wilden praten over het feit dat * last had van het pesten, heeft de leerkracht gezegd: 

het maakt niet uit wat de oorzaak is, maar het gedrag van * moet veranderen. Op deze manier werd 

de oplossing voor de situatie bij * gelegd, terwijl klagers juist wilden dat gekeken werd naar de oorzaak 

van het probleem, het pesten. Ook de IB-er heeft klaagster gebeld voor een plan om het gedrag van * 

te verbeteren. Ook dit sloot weer niet aan op de situatie. 

Op 24 april 2021 hebben klagers een mail gestuurd naar de school waarin zij hebben gezegd dat zij de 

maatregel op de TSO geen goede aanpak vonden. Vervolgens kregen klagers op 17 mei 2021 een korte 

mail van de directeur met daarin een korte mededeling dat zij ‘vertrouwen moesten hebben in de 

juiste aanpak’ van de school. Ook kwam die dag een algemene mail van de directeur met uitleg over 

de onrust in de klas, de maatregel voor tijdens de TSO en een aankondiging voor een ouderavond op 

31 mei 2021. 

Omdat * klaagde over de negatieve sfeer in de klas en klagers een gesprek wilden in plaats van een 

algemene mail die alleen maar vragen opriep, besloten zij op 18 mei 2021 naar de school te gaan. 

Klagers wilden op dat moment een gesprek, omdat de meivakantie voor de deur stond. 

 

Ad 3.  

Klagers hebben meerdere keren gezegd dat de oorzaak van het pesten moest worden aangepakt en 

steeds kwam de school vervolgens met gedragsregels voor *. Dit getuigt van een slechte 

communicatie. De mail van 24 april 2021 van klaagster over de TSO maatregel is pas op 17 mei 2021 

door de school beantwoord met een heel kort -niet inhoudelijk- mailtje met daarin de mededeling dat 

klagers vertrouwen moesten hebben in de juiste overwegingen voor de hele groep. Daarnaast kwam 

nog een algemene mail vanuit de school, waarin weer de TSO maatregel werd benoemd als tijdelijke 

oplossing om de rust te bewaren. Er werd ook een datum genoemd voor een ouderavond, pas op 31 

mei 2021, veel te laat volgens klagers. Deze mailwisseling getuigt ook van een slechte communicatie. 

Voor klagers waren de berichten van 17 mei 2021 ‘de druppel’ die hen hebben doen bewegen om naar 

de directeur te stappen op 18 mei 2021. De directeur wilde klagers niet te woord staan omdat zij boos 

waren. Klagers vinden dat de directeur hun wel te woord had moeten staan, ook al zaten zij hoog in 

hun emotie. 

 

Ad 4.  

De school heeft op 19 mei 2021 aan klagers een brief gestuurd met het verzoek om niet in de 

whatsappgroep te communiceren over de onrust in de klas.  Klagers willen zich niet laten begrenzen 

in hun uitingen op whatsapp. Dit duidt op een onwenselijke beperking van hun vrijheid van 

meningsuiting en inmenging in hun privéleven waar de school niet over gaat. Klagers vinden het nodig 

om met andere ouders te overleggen over problemen op de school, niet om de problemen te 

versterken, maar meer om het constructief op te lossen en goede raad te krijgen van andere ouders.  

 

 

III.  Standpunt van verweerders 

 

Allereerst erkent de school nu dat er misverstanden tussen ouders en de school zijn ontstaan over de 

aanpak van de problemen met de groep en met * individueel. Zowel ouders als school hebben zich 

ingezet om de pestproblemen aan te pakken, maar zij hebben elkaar daarin niet kunnen vinden. Zij 

merkt op dat er tussen school en ouders veel communicatiestoringen zijn geweest. Naast corona en 
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het afstandsonderwijs hebben culturele verschillen en de taal in deze situatie mogelijk een rol 

gespeeld.  

De school stelt dat zij haar zorgplicht voor de veiligheid van haar leerlingen serieus neemt en daar ook 

op heeft geacteerd. Al vanaf groep 3 is er onrust in deze groep geconstateerd. 

Vanaf de kleutergroep wordt er standaard preventief met de kanjermethodiek gewerkt. Door de 

verschillende lockdowns, de komst van de nieuwe leerkracht en de komst van 5 nieuwe leerlingen in 

de groep 4 heeft men de methode helaas minder gedegen in groep 4 kunnen neerzetten. Daarom is er 

vanaf maart intensievere begeleiding en aanpak op de groep gezet en zijn de ouders bij de begeleiding 

betrokken.  

 

In november 2020 is er een incident geweest dat met klagers is besproken. Dit incident gaf de school 

echter geen verder aanleiding voor begeleiding van * als individu.  

Deze begeleiding is wel ingezet na het incident op 1 maart 2021 en de daaropvolgende melding van 

klagers dat deze woede-uitbarsting van * het gevolg was van het feit dat hij gepest werd. Dit was voor 

het eerst dat de school een melding kreeg dat * werd gepest. Ook de leerkrachten van * hebben niet 

begrepen dat in november al  sprake was van pesten, zoals klagers zeggen. Er is vervolgens op 2 maart 

2021 met klagers een gesprek gevoerd, waarin de school het standpunt heeft ingenomen dat fysiek 

geweld nooit het antwoord is op gedrag van een ander en dat dit ook niet wordt getolereerd.   

 

Op 10 maart daaropvolgend is met klagers gesproken over het voornemen van de school om de 

geconstateerde toenemende onrust in de betreffende groep volgens een beproefde methodiek aan te 

pakken en de afspraken die de school voor de daaropvolgende periode wilde maken. Onderdeel van 

dit plan waren kindgesprekken met * om te achterhalen waar de oorzaak lag van zijn 

grensoverschrijdende gedrag en om hem te helpen dit gedrag niet meer te laten zien en om het weer 

fijn te hebben op school. 

Daarna heeft de school uitgebreid gesproken met zowel de leerlingen van groep 4 als met hun ouders / 

verzorgers. Mede op basis van hun input heeft de school het plan van aanpak vastgesteld. Dit hield in 

dat er een gedragsspecialist/kanjercoördinator structureel wekelijks in de groep aanwezig zou zijn en 

dat er tijdens de TSO tijdelijk (als noodoplossing) even geen fysieke spelletjes werden gedaan. Tevens 

is er extra begeleiding voor de leerkrachten ingezet. Vervolgens is er een ouderavond georganiseerd, 

om in samenwerking met de Kanjer specialist de ingezette route te bespreken. Deze aanpak is niet 

specifiek ingezet voor het incident met *, of het geval van *, maar werd ingezet omdat het in deze klas 

al heel lang onrustig was. 

De school meent in de gegeven omstandigheden het maximale te hebben gedaan om het 

onderwijsbelang van de leerlingen van groep 4 en dus ook van * te dienen. 

De problemen in groep 4 zijn tijdig gesignaleerd en met de betrokken ouders en verzorgers 

gecommuniceerd. De school heeft van meet af aan alle haar ten dienste staande middelen gebruikt 

om die problemen aan te pakken en op te lossen, waarbij tevens gebruik is gemaakt van externe 

expertise. Ook daarbij zijn de ouders en verzorgers betrokken. 

De school constateert dat enerzijds de verwarring van klagers over de aanpak van het pesten is 

ontstaan, doordat klagers niet goed hebben begrepen dat er een tweesporenbeleid was. Een plan 

individueel voor * en een plan ten aanzien van de gehele groep. Het was aan de school op dat moment 

kennelijk niet duidelijk dat dit onderscheid aan de ouders niet helder was. Omdat er op school hard 

gewerkt werd aan de groep en ook individueel met * en hierover ook was gecommuniceerd, voelde 

school de urgentie niet dat klagers intensiever meegenomen hadden moeten worden in het proces. 

Dit werd pas duidelijk toen klagers op 18 mei 2021 boos en onaangekondigd verhaal kwamen halen 

bij de directeur. Echter voelde het op dat moment niet veilig voor de directeur om met de boze ouders, 

klagers, het gesprek aan te gaan en heeft zij op dat moment het gesprek moeten stoppen.  

De oproep van de school aan klagers om niet in de whatsapp groep over de onrust in de klas te 

overleggen, is bedoeld om de situatie niet te laten escaleren. De school heeft deze oproep ook gedaan 
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omdat zij hadden gehoord van sommige ouders dat zij het onprettig vonden om de betreffende 

berichten te lezen.  

 

Verweerders vinden het spijtig dat klagers een andere beleving van de werkelijkheid hebben en geen 

vertrouwen meer hebben in de school en daarom hebben besloten hun kinderen op een andere school 

in te schrijven. Schoolbestuur en school respecteren hun besluit, maar tegelijkertijd dienen klagers zich 

op hun beurt te realiseren dat onderwijsprofessionals in dit soort zaken geen resultaatsverplichting 

maar een inspanningsverplichting hebben en dat hen op grond van hun eigen verantwoordelijkheid in 

dat verband beoordelingsvrijheid toekomt.  

 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

 

De commissie volgt de klachtindeling van klagers: 

• 1. Het pestprobleem wordt niet juist aangepakt 

• 2. Klagers worden niet serieus genomen 

• 3. Communicatie met klagers is niet goed 

• 4. Beperking van meningsuiting. 

 

Ad 1.  

De school moet zorgen voor een veilige schoolomgeving. Onderdeel hiervan is dat de school zorgt voor 

een duidelijk anti-pestbeleid, bij voorkeur neergelegd in een pestprotocol. Als een vermoeden bestaat 

van pesten, dient het pestprotocol toegepast te worden, zodat volgens een vaste procedure nagegaan 

kan worden wat er precies aan de hand is. De Commissie heeft vastgesteld dat de school een 

antipestprogramma heeft en daarvoor ook kanjertraining heeft ingezet. De school beschikt over een 

anti pest coördinator en de sociale veiligheid wordt gemonitord door het invullen van vragenlijsten. 

De school heeft aangegeven dat er sociale onrust in de groep van * was en heeft daar al een hele tijd 

acties op ingezet op de groep. Later is ook ten aanzien van * als individu actie ondernomen. De 

maatregel voor de TSO was een tijdelijke noodmaatregel die de school heeft ingezet voor alle kinderen 

om de rust terug te doen keren in de groep. De wijze van oplossen van het pestprobleem is een 

beslissing die behoort tot het domein van de professionals. De Commissie is van oordeel dat de school 

op zich voldoende inspanningen heeft verricht om de dynamiek in de groep aan te pakken en om het 

pesten te laten stoppen. Daarnaast heeft de school * willen helpen om in zijn gedrag om te kunnen 

gaan met de pestproblematiek via individuele afspraken met hem. De school heeft hierbij een 

inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 

De Commissie ziet, gezien het traject dat de school op twee niveaus heeft ingezet, individueel en voor 

de hele klas, geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de school niet zorgvuldig heeft gehandeld. 

De Commissie verklaart dit klachtonderdeel ongegrond. De Commissie constateert echter ook dat hier 

de verwachtingen van klagers over het oplossen van het pestprobleem niet overeenkwamen met de 

route die de school heeft ingezet. Klagers hebben kennelijk nauwelijks weet gehad van de 

groepsaanpak. 

Ook heeft de directeur, ondanks de ingezette interventies en gesprekken, niet aan klagers duidelijk 

kunnen maken dat het pestprobleem collectief werd aangepakt en dat dit ook ten goede zou komen 

aan *. Er was volgens de school al vanaf groep 3 sprake van een groepsdynamiek en niet van een 

specifiek probleem tussen * en zijn medeleerling(-en). Het lijkt erop dat klagers dit uit de berichtgeving 

die door de directie aan de gehele groep is gestuurd niet als zodanig hebben begrepen. De Commissie 

constateert dat klagers meer uitleg over de aanpak van de school van het pestprobleem nodig hebben 

gehad, dan alleen de algemene mails over de Kanjertraining en het traject op groepsniveau, om te 

kunnen begrijpen dat de school niet alleen * zijn gedrag heeft willen ‘aanpakken’. Er is weliswaar 

intensief contact geweest met de moeder van * bij het ophalen maar dat is gebeurd nadat het assertief 
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gedrag van * aan de orde kwam en klagers hebben die contacten kennelijk alleen in dat kader 

begrepen. 

 

Ad 2.  

Klagers voelden zich niet serieus genomen door de school, maar de Commissie constateert niet dat 

hiervan sprake is geweest. De school heeft het pestprobleem alleen niet aangepakt zoals klagers dit 

liever hadden gezien. Dit is echter een beslissing die behoort tot het domein van de professionals. De 

Commissie is van oordeel dat de school, voldoende inspanningen heeft verricht om de dynamiek in de 

groep aan te pakken om het pesten te laten stoppen. Zij heeft niet onzorgvuldig gehandeld en het 

probleem aangepakt zoals dat in het algemeen gebruikelijk is. Dit overziend acht de Commissie de 

klacht ongegrond. Het eigenlijke geschil is eerder te zien als een misverstand waarbij klagers zich 

hebben beperkt tot de situatie van * terwijl de school zich geconfronteerd zag met groepsdynamiek 

waarin het gedrag van * een klein of zelfs afzonderlijk onderdeel was. Dat het lastig is voor ouders om 

de problematiek van een eigen kind niet apart te kunnen zien acht de Commissie begrijpelijk. 

 

Ad 3.  

De Commissie denkt dat de school een punt heeft waar hier naast de lastige communicatie in verband 

met de Corona maatregelen ook taalproblemen een rol kunnen hebben gespeeld.  

Ondanks alle inspanningen heeft zij beide klagers niet voldoende mee kunnen nemen in het proces. 

Het versturen van de mail die voor de tweede keer ging over het stoppen van de fysieke spelletjes 

tijdens de TSO net voor de meivakantie en de aankondiging van de ouderavond was zeer goed bedoeld, 

maar niet tactisch. Het heeft voor klagers betekend dat zij twee weken moesten wachten terwijl zij nu 

juist vonden dat er al te lang gewacht was met maatregelen. Dat heeft voor de escalatie in het contact 

met de directeur gezorgd. Bovendien hebben klagers de mail opgevat als antwoord op hun mail waarin 

ze juist hun ongenoegen hadden geuit over de ‘TSO-maatregel’. De andere mail, waarin de directeur 

zegt dat klagers vertrouwen moeten hebben in de overwegingen van de school, was vanuit de school 

als antwoord op de mail d.d. 24 april 2021 bedoeld. Echter bevat deze mail geen inhoudelijke uitleg 

over de TSO-maatregel. Dit verklaart waarschijnlijk waarom het bericht niet echt duidelijk overkwam 

bij klagers. 

 

Voor zover het klachtonderdeel rond de communicatie betrekking heeft op het e-mailverkeer ziet de 

Commissie, ook bezien de lastige omstandigheden rond de Corona maatregelen, op zich geen 

aanknopingspunten om aan te nemen dat de school en/of de directie onzorgvuldig heeft gehandeld. 

Er is meerdere malen gemaild om de plannen met de onrustige klas te delen. De timing is zo vlak voor 

de meivakantie wel wat ongelukkig geweest, en de mail in antwoord op de mail van klagers d.d. 24 april 

2021 had inhoudelijker gemogen. In het geval van klagers speelde dat in ieder geval nu er speciale 

omstandigheden en gevoeligheden aan de hand waren. De school had dit kunnen onderkennen als in 

de eerdere contacten nadrukkelijker was stilgestaan bij de aparte situatie van *.  

Zoals de Commissie ten aanzien van het eerste klachtonderdeel heeft geconstateerd, is echter niet 

gebleken dat de school voldoende helder is geweest richting klagers over de aanpak van het 

pestprobleem op 2 niveaus. In geval van ouders die de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn 

overweegt de Commissie dat het dan extra belangrijk is om de communicatie naar ouders extra 

transparant te laten zijn en daarnaast te verifiëren of (beide) ouders begrepen hebben wat er gezegd 

is. De school had in dit geval iets meer kunnen doen in het uitleggen van de aanpak van het 

pestprobleem. Als de school in de richting van klagers transparanter was geweest over de aanpak van 

het pestprobleem op twee niveaus, had wellicht voorkomen kunnen worden dat de school bij klagers 

de indruk heeft gewekt dat zij vond dat het probleem bij * lag. De maatregel betreffende de TSO-

spelletjes was dan misschien voor klagers eerder te begrijpen geweest. De Commissie verklaart het 

klachtonderdeel betreffende de communicatie over de aanpak van de pestproblematiek gegrond.  
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De Commissie is overigens van oordeel dat het in het algemeen niet verstandig is om het gesprek aan 

te gaan met ouders die in emotionele toestand naar school komen. Zij bevestigt dat het helpt om het 

gesprek dan even te parkeren en het gesprek te voeren op het moment dat de emoties wat gezakt zijn. 

De Commissie oordeelt dat de directeur op dat moment op goede gronden heeft kunnen besluiten om 

het gesprek met de klagers niet aan te gaan. Voor zover de klacht betreft dat de directeur klagers op 

18 mei 2021 te woord had moeten staan, verklaart zij de klacht ongegrond. Er is ook een 

vervolggesprek gevoerd.  

 

Ad 4.  

Met betrekking tot het delen van berichten op de oudergroep op whatsapp overweegt de Commissie 

dat het delen van de berichten in de groepsapp van de ouders wellicht niet verstandig is, maar dat 

deze app in dit soort tijden het gesprek dat normaal gevoerd werd op het schoolplein vervangt.  

De Commissie acht het echter terecht dat, als er klachten van andere ouders komen die het niet fijn 

vinden dat er een dergelijke berichten worden gedeeld in de groep, de directie mag vragen of aanraden 

daarmee voorzichtig te zijn en het gesprek hierover met de ouders/klagers aan te gaan. Er is geen 

sprake van dat de vrijheid van meningsuiting beknot is geweest. 

De Commissie acht de klacht op dit onderdeel ongegrond. 

 

 

V.  Het oordeel van de Commissie 

 

De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht deels gegrond is voor zover de klacht ziet op het 

communiceren over de aanpak van het pestprobleem van *. De Commissie verklaart de overige 

klachtonderdelen ongegrond 

 

 

VI.  Advies aan het bevoegd gezag  

De Commissie ziet aanleiding tot nader advies voor het bevoegd gezag. In geval dat sprake is van een  

gevoelig probleem bij een leerling waarbij ook een taalprobleem speelt, adviseert de Commissie om 

extra transparant te zijn naar beide ouders in hoe de school dit probleem wil oplossen. Vervolgens is 

het raadzaam dat de school controleert of de betrokken ouders dit hebben begrepen en of zij zich 

kunnen vinden in de manier van oplossen.  

 

 

Aldus gegeven op 30 augustus 2021 door mr. J.M.J. Godrie, alsmede door dhr. M. Maas en  

drs C. van Baar als leden, in tegenwoordigheid van mevr. mr. A.C. Gröllers als secretaris. 

 

  


