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1. Klachtenregeling 

1.1 Belang van een klachtenregeling  
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter 
gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, kan aan de hand van deze regeling een formele klacht bij het bestuur worden 
ingediend. Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een 
commissie bestaat, langs die lijn te worden afgehandeld. Verder is de Geschillencommissie passend 
onderwijs in eerste instantie de aangewezen commissie om geschillen tussen ouders en bevoegd 
gezag te behandelen over toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, het vast- 
en bijstellen van ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van leerlingen. 
 
In deze klachtenregeling leest u verder hoe u een interne klacht bij ons kunt indienen, hoe we deze 
zullen behandelen en waar u terecht kunt voor externe behandeling van uw klacht. 

2. Klachtenregeling onderwijs  
Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel 
mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Komen jullie er samen niet uit of 
bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen. U kunt ook 
direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig 
beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie.  
 
De klachtenregeling vindt u hier: Klachtenregeling Onderwijs 

3. Klachtenregeling kinderopvang  
Stichting H3O doet er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een 
keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom 
hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld. In de klachtenregeling beschrijven we onze 
werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De regeling voldoet aan de 
eisen uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c. 
 
De hele klachtenregeling vindt u hier:  
Klachtenregeling Kinderopvang 
 

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/15985/klachtenregeling_h3o_onderwijs.5708daeed7a9.pdf
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