Klachtenprocedure
Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel
altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon
voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact
opnemen met de directeur.
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden
tot de contactpersoon van de school. Dit is Manon Schrijver. De contactpersoon kan u
vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent
www.catent.nl , onder het kopje Organisatie.
Klachtencommissie
Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).
Deze bestaat uit:
Voorzitter:
de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid:
mevrouw. A. Zandbergen
Lid:
de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden
gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het
reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van
een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.
Landelijke klachtencommissie
Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een
aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie: stichting GCBO, Postbus 82324,
2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl
Vertrouwenspersonen
Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen
of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit
moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer Ed Heeremans.
Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het
bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).
Gedragscode Catent
Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de
Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort
ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook
voor Catent geldt is: Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden
nooit getolereerd. Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk
goed te doen.
Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. De orde mag niet worden verstoord. Als
vervolg op deze code heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in
de “Gedragscode Catent”. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van
Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

