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Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Visie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen interesses en talenten. Op onze scholen worden
kinderen niet met een standaard norm vergeleken, maar met zichzelf. Wij willen uit kinderen
halen wat er in zit. Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig opvang en onderwijs op al onze
scholen en kindcentra. We bieden dit in een veilige omgeving en voor alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs-)opvatting, cultuur of (individuele)
capaciteiten, nu en in de toekomst. We stimuleren kinderen om zich zo breed mogelijk te
ontwikkelen, leren hun een eigen mening te vormen, verantwoordel'rjkheid te nemen, besef
te krijgen van sociale samenhang en van verbondenheid en het belang van samenwerken.
We dagen kinderen uit om hun talenten te ontdekken en te leren gebruiken,
Met onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten waarborgen wij een doorgaande
ontwikkeling van kinderen en een optimale aansluiting op het voortgezet onderwijs, Voor een
klein aantal leerlíngen is ons onderwijs het eindonderwijs. Voor hen waarborgen wij met
onze ondenryijskundige en pedagogische kwaliteiten een optimale participatie binnen de
maatschappij.

Scholen
Op onze 20 basisscholen, 1 nevenvestiging, een afdeling eerste opvang anderstaligen,
1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 (V)So-school (speciaal ondenruijs voor zeer
moeilijk lerenden), werken ongeveer 300 medewerkers die ondenruijs verzorgen voor ruim
2800 leerlingen in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westenvolde.
Kindcentrum Drieborg valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Openbaar Onderwijs
Oost Groningen (SOOOG). SOOOG is het bevoegd gezag van het basisondenryijs, het speciaal
basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de gemeente Oldambt,
Pekela en Westerwolde.

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit:
. J.H. (Jaap) Hansen (voozitter)
. J.H. (Janny) Reitsma (lid a.i.)
Het CvB is eindverantwoordelijk voor alle scholen van SOOOG en voor de kwaliteit van het
ondenruijs, beleid en algehele bedr'rjfsvoering. Bestuur en management hechten aan
samenwerking, professionalisering en vernieuwing. Om onderwijs van hoge kwaliteit te
krijgen en te houden is het heel belangrijk te investeren in de mens en middelen.
Enthousiaste, goed gemotiveerde en geschoolde leerkrachten zijn de basis en voorwaarde
voor goed ondenru'rjs,

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit:
o Govert Brouwer (voorzitter)
Hiltje Rookmaker
Damy Colon
Rinus Michels
Marcel Poorthuis

.
.
.
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De RvT controleert de resultaten van het beleid en toetst of bij het maken en uiWoeren van
dat beleid goed rekening is gehouden met verschillende belangen, risico's en andere
belangrijke zaken. Naast de toezichthoudende functie, zoals vastgelegd in Wet- en
regelgeving, veruult de RvT ook de rol van klankbordfunctie voor het CvB van SOOOG.
De RvT functioneert daarbij als team.

De leden van de RvT voelen zich verbonden met het openbaar onderwijs in Oost Groningen.
Ze vinden de kwaliteit van het ondenruijs belangrijk en zetten zich hiervoor in. De eigen
kennis en inzichten van de leden zijn bovendien heel waardevol voor SOOOG. De RvT
gebruikt samen met CvB en management daarvoor de code Goed Bestuur. De
managementtaken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. Zowel de
code Goed Bestuur als het managementstatuut zijn te vinden op de website www.sooog.nl
van onze stichting onder de rubriek'informatie'.

Passend Onderwijs
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus de gemeente Noordenveld zijn verenigd
in het Samenwerkingsverband (SW) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier
sub-regio's. De scholen van SOOOG vallen onder de sub-regio Zuid Oost. De besturen in
iedere sub-regio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om
optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.
De Wet op passend ondenarijs betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een
school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.
De overheid wil daarmee bereiken dat:
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Alle kinderen een plek kr'rjgen die past bij hun ondersteuningsbehoefte.
Een kind naar een reguliere basisschool gaat als dat mogelijk is.
Een kind naar het speciaal onderw'rjs gaat als er intensieve begeleiding nodig ís.
Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat.
De kwaliteiten en ondenruijsbehoeften van het kind centraal staan en niet de
beperkingen.
Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten omdat er geen passende plek is
om ondenruijs te volgen.

Om ieder kind een passende plek te kunnen bieden, hebben scholen zorgplicht. Scholen
moeten er voor zorgen dat kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben,
een passende plek krijgen. Dit geldtvoor alle kinderen: dus voor kinderen die op school
zitten én voor kinderen die aangemeld worden bij een school.
Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er
tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast
hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen
De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in hun School
Ondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP staat precies welke ondersteuning een school kan
bieden. Dit kan helpen bij het kiezen van een school en bij het overleg met die school.

Het SOP is te vinden op de website van de school. Meer informatie over Passend Onderwijs
is vermeld op de website www.soooq.nl van onze stichting onder de rubriek'informatie'.
Op de website https://po200l.passendondenruijsgroningen.nl/ is een apart tabblad te vinden
met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de
verschillende scholen.
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01
Postadres: Postbus 138, 9640 AC Veendam
Management: Roel Weener en Marjet Westerhoff

Telefoon:

E-mail:

Website:

06-12060863 en 06-27557709
roel@wkondenrvijsadvies.nlenmarjet.westerhoff@qmail.com
www.passendonderwijsgroninqen.nl

Expeftisecentrum
Het expertisecentrum is het centrum binnen SOOOG dat scholen verbindt, dat de
ontwikkeling van opvang, onderwijs en kwaliteitszorg ondersteunt, dat opleidt en toegang tot
kennis verbreedt en innovatie ondersteunt en stimuleert. Het expertisecentrum heeft een
vaste plek binnen SOOOG verworuen en is de laatste jaren uitgebreid, Zo vallen de
kwaliteitszorg, de SOOOG Academie en de interne auditcommissie onder de
verantwoordelijkheid van de directeur van het expeftisecentrum en bestaat het team
momenteel uit twee orthopedagogen, een ambulant begeleider, twee staffunctionarissen
beleid en advies, een coach voor startende leerkrachten, een coach anderstaligen en dertien
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Het expeftisecentrum richt zich op de ondersteuning van de scholen op het gebied van
passend onderwijs met t'tjdelijke onderwijsarrangementen, psychologische onderzoeken en
consultatieve gesprekken met de intern begeleiders van de scholen. Daarnaast staat de
ontwikkeling van leerkrachten en ondenryijsassistenten centraal door scholing en coaching
aan te bieden. Het expeftisecentrum bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en begeleidt de
scholen in het bieden van kwaliteitszorg, bij inspectiebezoeken en in het traject na een audit.

Dyslexie, doorgaande lijn primair onderwijs - vooftgezet onderwijs
In het primair ondenarijs leren kinderen, over het algemeen vanaf groep 3, technisch lezen.
Niet iedere leerling pakt dit even makkelijk op. Als er bij kinderen problemen ontstaan om
het technisch lezen goed onder de knie te krijgen, biedt de basisschool hulp. Als de
leesproblemen zeer ernstig zijn, kan een basisschool een kind laten screenen op Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie. Om in aanmerking te komen voor een screening dient een kind, na
langdurig extra aandacht, nog steeds zeer laag scoren op leestoetsen.
Wanneer het kind wel lees- en/of spellingsproblemen heeft, maar niet in zodanig ernstige
mate dat het binnen de criteria valt voor het aanvragen van onderzoek, heeft het kind wel
baat bij de hulp van de basisschool. De basisschool zal dan ondersteuning bieden binnen het
onderwijs en heeft de mogelijkheid om aanpassingen te doen bij de toetsen. Er is dus geen
noodzaak voor het verkrijgen van een verklaring voor (lichte) dyslexie.
Op alle momenten staat het ouders vrij om hun kind bij een particulier bedrijf te laten
screenen op dyslexie. Meer informatie over hoe op de school van uw kind(eren) wordt
omgegaan met dyslexie vindt u in het dyslexieprotocol van de school.

Informatie aan gescheiden ouders
Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht
om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Dit
geldt o.a. voor de schoolrapporten, uitslagen van Cito-toetsen, schoolonderzoeken en
onderwijskundige rapporten. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden om oudergesprekken
te voeren en schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te
wonen.

Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders
verureemdt. Het gaat hierbij om een wederkerig belang van kind en ouder. Als een
echtscheiding niet in harmonie plaatsvindt, kunnen er problemen ontstaan. Uitgangspunt
voor de school is het belang van het kind. Dit belang kan het best gewaarborgd worden als
de school geen paftij wordt in een mogelijkconflict. De school zalzich daarom neutraal
opstellen en uitvoering geven aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de
informatíeverstrekking aan ouders.
De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over het
kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, de school
hoeft dit dus niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve

en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties
Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrappoft, maar niet een uitnodiging voor een algemene
ouderavond of een schoolfoto.
Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind
zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen afirueging
over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot
informatieverstrekking op de hoogte brengen, Als de ouder met gezag zích verzet tegen het
verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is
dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een
gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. De
veiligheid van het kind speelt een rol bij de afirrreging of de school informatie verstrekt.
Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag een school terughoudend
zijn in het verstrekken van informatie. Een school mag niet verwijzen naar de
gezaghebbende ouder als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie opvraagt.
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking zijn:
Indien een rechterlijke beschikking kan worden overlegd waarin het recht op informatie is
beperkt.
In gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere
ouder wordt verstrekt.
Als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de school
zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren. De ouder kan
een dergelijke beslissing altijd laten toetsen door een klachtencommissie of de rechter.
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Privacywetgeving
SOOOG heeft te maken met een strengere privacywetgeving, Deze Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is van kracht gegaan op 25 mei 2018. Deze wet moet er voor
zorgen dat bij het vastleggen van persoonsgegevens de privacy gewaarborgd is, Dat geldt
dus ook voor SOOOG. Het moet u duidelijk zijn met welk doel wij gegevens van u bewaren
en we moeten de veiligheid van de opgeslagen data waarborgen. Al onze medewerkers
hebben een medewerkersovereenkomst ondertekend waarin zij zorg dragen voor de naleving
van de toepassel'tjke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet
bescherming persoonsgegevens. Op alle persoonsgegevens rust een geheimhoudingsplicht.
Het privacyreglement is te vinden op de website www.sooog.nl van onze stichting onder de
rubriek 'informatie'.

Luxe verzuim
Het is onmogelijk om buiten de geplande schoolvakanties en vrije dagen u kind niet naar
school te laten gaan zonder een gegronde reden. Het extra "vrij nemen" voor lange
weekenden of het verlengen van een vakantie kan en mag niet. Dit staat in de
leerplichtwet. De school zal hier altijd melding van moeten maken bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en/of verzorgers een
waarschuwing geven of proces-verbaal opmaken. Voor bijzondere situaties kan conform de
regelgeving in deze een uitzondering worden gemaakt.
Het betreft:

a. Beroep ouders
Extra verlof moet worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep van
(één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit verlof mag
niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste
2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van
2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al
een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden
aangevraagd,
b. Religieuze redenen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of levensovertuiging kan
verlof worden aangevraagd, Bij dit verlof is een mededeling voldoende van de
ouder(s)/verzorger(s), minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vrije dag. Per verplichting
wordt 1 dag vrij gegeven.

c.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders
en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Als het om minder dan
10 schooldagen gaat, beslist de directeur van de school over het verlof. Als er voor meer dan
10 schooldagen verlof wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. Elke school heeft
een eigen leerplichtambtenaar. Als u niet weet wie dit is, neem dan contact op met de
afdeling Leerplicht via 070 - 353 54 54,

Gedragscode
Een gedragscode is een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een bepaalde
sociale situatie. In de gedragscode van SOOOG staan concrete regels en algemene
gedragslijnen geformuleerd. De gedragscode geldt voor personeelsleden, (hulp)ouders en
leerlingen. De gedragscode van SOOOG staat op de website www.sooog.nl van onze
stichting onder de rubriek'informatie'en is tevens opvraagbaar bij de school. Met het
inschrijven van uw kind op één van onze scholen conformeert u zich ook aan onze
gedragscode,

Veiligheidsbeleid
De aandacht voor een veilige en ook pesWrije schoolomgeving is de laatste jaren enorm
toegenomen. Wij vinden dit terecht. Kinderen, maar ook volwassenen, moeten veiligheid
ervaren en beleven om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Samen
willen wij zorgen voor een goede sféer en een gevoel van veiligheid waarbij het gaat om de
persoonlijke groei. Samen willen wij blijven werken aan de veilige school waar kinderen,
ouders en medewerkers recht op hebben. Onze school heeft veiligheidsbeleid beschreven en
vastgesteld conform de aangescherpte wet- en regelgeving. De ouders zullen hier geregeld
van op de hoogte worden gehouden. Daarnaast heeft iedere SOOOG school een
"veiligheidscoórdinator" aangewezen. Deze veiligheidscoórdinator fungeert o.a, als eerste
aanspreekpunt op het gebied van pesten. Naast het zijn van aanspreekpunt voor leerlingen
en ouders coórdineert, deze aan de school verbonden persoon, ook het anti-pestbeleid van
de school. Voor vragen over veiligheid of opmerkingen en aanvullingen kunt u bij deze
collega terecht. De school monitort jaarlijks de veiligheid van leerlingen met een instrument
dat een representatief en actueel beeld geeft. Onder veiligheid wordt verstaan de sociale,
psychische en flTsieke veiligheid van leerlingen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
We werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld hetgeen een wettelijke
verplichting is voor iedereen die werkt met kinderen. De meldcode is een stappenplan waarin
staat beschreven hoe een professional moet omgaan met het sígnaleren van huiselijk geweld
en kindermishandeling, Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij
de professional. Deze meldcode is te vinden op www.soooq.nl onder de rubriek'informatie'.

Regeling toelating, time-out, schorsing en verwijdering van Ieerlingen
De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met
een time-out maatregel, schorsing of verwijderíng. Als zich echter één van bovenstaande
situaties voordoet, is een zorgvuldige uiWoering van de regels en procedures die de
ondenruijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen. De scholen van Stichting
Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschools procedures vastgesteld, zodat
voor alle betrokken paftijen duidelijk wordt wat voor hen in desbetreffende situaties van
toepassing is.
Deze procedures staan beschreven in:

.
.

de regeling toelating van leerlingen;
de regeling time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen,

Beide regelingen liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau. U kunt beide
regelingen ook downloaden via de website www.sooog.nl van onze stichting onder de
rubriek 'informatie'.

Toelatingsbeleid vierja rigen
De scholen binnen Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de volgende
regels inzake het toelatingsbeleid voor de aangemelde kinderen die nog vier jaar moeten
worden:
1, Vanaf vier jaar zijn leerlingen welkom op school.
2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben bereikt of
zo spoedig mogelijk daarna in overleg met de directie van de school.
3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd
van 4 jaar wordt in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen
kunnen komen kennismaken. Hierbij wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen.
In deze periode zijn de kinderen geen leerlingen in de zin van de wet.

Klachten
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en medewerkers van de
school. Een verschil van inzicht kan geen kwaad als er maar over gesproken wordt met de

direct betrokkenen. Daarom worden verschillen in inzicht bij voorkeur in onderling overleg
bijgelegd.
Soms lukt dat niet of is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht in
wil dienen. Een klacht kan het beste eerst kenbaar gemaakt worden bij de schoolleiding.
Mogelijk kan deze dan direct verholpen worden.

Als dat geen oplossing biedt, treedt de klachtenregeling van SOOOG in werking. De regeling
beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. De klachtenregeling
ligt ter inzage op school en is daarnaast digitaal beschikbaar via de website van SOOOG
www.soooq.nl onder de rubriek'informatie'.

Wij hechten er aan dat klachten zorgvuldig worden behandeld. Klachten van verschillende
aard proberen we via onderstaand stappenplan op te lossen. Advies over de te zetten
stappen of vragen over het stappenplan kunnen worden gesteld aan de
schoolcontactpersoon.
Het stappenplan:

Aard van de klacht

+

+

Onderwiisinhoudeliik Schooloroanisatie

Bijvoorbeeld:
- Methodes
- Werkwijze in de klas

- Overgaan/doubleren

Bijvoorbeeld:
- Vakanties/vrije dagen
- Ouderbijdrage
- Schoolgebouw

Onoewenst oedrao

Misstand

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:
- Strafbaar feit
- Agressie/geweld
- Dreigend gevaar

- Pesten
- Grove schending
- Sekuele intimidatie

- Beleidsregels
I

Stap

l

+
Oplossen op schoolniveau

met personeelslid
u. Bespreken met directeur van de school
U kunt in deze fase ook de schoolcontactpersoon inschakelen
a. Bespreken

+I

Stap 2 Oplossen op bestuursniveau
t. Contact opnemen met de interne klachtencoórdinator op het bestuursbureau van SOOOG.
z. U wordt doorverwezen naar het juiste orgaan voor uw klacht of er wordt door middel van
bemiddeling naar een oplossing gezocht.

Colleoe van Bestuur
- Orga n isatorische/onderwijsinhoudelijke
klachten/bezwaar tegen besluit
- Onderzoek naar toedracht en
omstandigheden
- Beslissing over klacht/bezwaar

Externe
veltrouwensoersoon
- Ongewenst gedrag/vermoeden
van een misstand
- Mediation tussen school en
klager
- Begeleiding klachtenprocedu re
- Begeleiding melding

Andere oroanen

- Raad van Toezicht
- Politie/justitie
- Vertrouwensinspecteur

politie/justitie
I

+
Geen oplossing?

Stap 3 Neem contact op rnet de
Landelijke Klachtencommissiex
*

Het staat eenieder vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie of met de
Commissie uan Beroep. De eruaring leert echter dat men ín de regel pas een klacht in behandeling neemt, nadat
de interne procedure is doorlopen.

SOOOG is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke

klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders,
leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.
De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een
medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur
of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden
om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het
schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de Commissie. Meer
informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op
www. on denruijsgesch i len. n I
I

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is
ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van
een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te
bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de
Mediationdesk van Onderwiisqeschillen.
BELANGRIJKE ADRESSEN

x Schoolcontactpersoon (met betrekking tot de klachtenprocedure):
Naam: Anja Korteweg
Telefoon u m mer: 06-44548930

* soooc
T.a.v. de interne klachtencoórdinator
Postbus 65

9670 AB WINSCHOTEN
Tel: 0597-453980

x Bureau Vertrouwenspersonen
Hobbemastraat 14
8932 LB LEEUWARDEN
Tel: 058-7440022

x Ondenruijsgeschillen Mediationdesk
/
Tel: 030-2809590
E- m a i I : mediation@onderwijsgeschillen.nl

x Onderwijsgeschillen / Landelijke Klachtencommissie Ondenruijs (LKC)
Zwafte Woud 2, Utrecht
Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT

Tel: 030-2809590
E-ma i I : info@onderwijsgeschillen. nl .
Website : www.onderwiisoeschillen. nl
x Inspectie van het ondenruijs
info@owinsp.nl
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

* Klachtmeldingen

over (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek
geweld: 0900-1113111 (lokaal tarief)

