Heeft u een zorg of een klacht over de volgende zaken, dan kunt u dat als volgt aankaarten (de cijfers in de schema's verwijzen naar de adressen)

a.

b.

Bij een klacht van algemene aard: klacht
indienen bij de schoolleiding
of

Bij beroep inzake maatregel
directeur n.a.v. onregelmatig- heden
tijdens school- of centraal examen

c.

Bij een klacht over seksuele
intimidatie of agressie

d.

Klacht m.b.t. de
naleving van de
Code Goed Onderwijsbestuur

e.

Melden van het
vermoeden van
een misstand

of
Bij geen bevredigend resultaat:
klacht indienen bij het bestuur
van Libreon (1)

Klacht indienen bij Interne
Klachtencommissie (5)

Of Bestuur behandelt klacht
zelf

Of Bestuur stelt Interne
Klachtencommissie in

Klachtencommissie deelt
haar advies mee aan de
klager, de directeur en de
inspectie

Bestuur neemt passende
de maatregelen

(Beroepsmogelijkheid) bij
Externe Klachtencommissie (6)

(Beroepsmogelijkheid) bij
Externe Klachtencommissie (6)

Klacht indienen bij de externe vertrouwenspersoon
(2) , vertrouwensinspecteur
(3) Of Externe Klachtencommissie (6) (kan ook
In beroep gaan bij de Commissie van
Beroep (4) ingesteld
door het Bestuur

Commissie van Beroep deelt
haar beslissing mee aan
leerling/ouders/verzorgers,
directeur en inspectie

Beroepsmogelijkheid alleen
bij de rechter

met behulp van interne
vertrouwenspersoon

Klacht indienen bij de
Externe Commissie Code
Goed Onderwijsbestuur

Vermoeden melden bij
of

(7)

Externe Klachtencommissie
behandelt de klacht, rapport
omtrent de gegrondheid daarvan
en adviseert het Bestuur over te
treffen maatregelen

Externe Commissie
behandelt de klacht
en overlegt indien
nodig met het Libreonbestuur

Bestuur Libreon neemt passende
maatregelen

Externe Commissie
kan conclusie openbaar maken

Vermoeden melden
bij de Vertrouwens
Persoon Integriteit
(VPI) (9)

Het Bestuur stelt een onderzoek in

Vermoeden melden bij de Externe
Commissie (8) (tevens beroepsmogelijkheid, tevens als het Bestuur
geen onderzoek verricht)

Beroepsmogelijkheid alleen
bij de rechter

Adressen:

1. Libréon Postbus 4669, 4803 ER Breda, tel. 076-5141405; e-mail: rianne.harrison@libreon.nl
2. Externe vertrouwenspersoon. Meldpunt GGD West-Brabant, tel. 076-5282241
3. Vertrouwensinspecteur: tel 0900-1113111
4. Commissie van Beroep, p/a Postbus 4669, 4803 ER Breda, tel. 076-5141405; email: rianne.harrison@libreon.nl
5. Interne Klachtencommissie, p/a Postbus 4669, 4803 ER Breda, tel. 076-5141405; email: rianne.harrison@libreon.nl
6. Stichting GCBO (Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; site: www.gcbo.nl
7. VO-raad t.a.v. Klachtencommissie goed bestuur, Postbus 8282, 3503 RG Utrecht; email: klachtencommissie cgb@vo-raad.nl
8. Commissie Integriteit VO, t.a.v. mevr. mr. C.E.J.Y.J. van Agt, p/a Centrum Arbeidsverhoudingen (C AOP), Postbus 556, 2501 CN Den Haag, tel. 070-3765865; email: administratie.dabb@caop.nl
9. Vertrouwenspersoon Integriteit

