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Klachtenregeling
Wij doen als school ons best om aan de behoeften en
wensen van de ouders te voldoen. Ook al geven ouders bij
de ouderenquête (zie a.u.b. bijlage 1) aan dat ze tevreden
zijn, kan het voorkomen dat een ouder een klacht heeft die
betrekking heeft op de school.
Een klacht kan betrekking hebben op:
a. seksuele intimidatie: opzettelijk of onopzettelijk ongewenst seksueel getinte
aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag;
b. discriminerend gedrag: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, zowel
bedoeld als onbedoeld;
c. agressie, geweld en pesten: gedragingen en beslissingen (en het nalaten ervan)
waarbij er sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling, zowel bedoeld als
onbedoeld;
d. begeleiding van leerlingen;
e. toepassing van strafmaatregelen;
f. beoordeling van leerlingen;
g. inrichting van de schoolorganisatie.
Contactpersoon
De klager kan met zijn of haar klacht terecht bij de contactpersoon. Deze is toegankelijk voor
alle betrokkenen bij de school en geniet het vertrouwen van alle partijen.
De contactpersoon:
a. verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon;
b. kan klager ook adviseren om te proberen, de klacht samen met de directeur of
aangeklaagde op te lossen;
c. maakt de klager erop attent, dat een klacht naar zijn oordeel niet via de procedure van
de klachtenregeling behoort te worden afgehandeld.
Als de klager desondanks naar de vertrouwenspersoon wenst te worden doorverwezen, dient
de contactpersoon het verzoek in te willigen.
Contactpersoon voor El Habib is:
Dhr. Cengiz Surmeli (secretaris van het bestuur)
06-833 338 16

csurmeli@live.nl

1. Interne vertrouwenspersoon
Er zijn twee vertrouwenspersonen op school aanwezig. De vertrouwenspersonen zijn
onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht, ook na afhandeling van een klacht.
De vertrouwenspersoon:
a. gaat na of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt;
b. gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het
indienen van een klacht;
c. begeleidt de klager desgewenst bij de verdere
procedure en verleent desgewenst bijstand bij
het doen van aangifte bij politie of justitie;
d. verwijst de klager indien noodzakelijk of
wenselijk
naar
andere
gespecialiseerde
instanties voor opvang en nazorg;
e. kan indien hij/zij slechts aanwijzingen heeft, doch geen concrete klachten, deze ter
kennis brengen aan het bevoegd gezag of de klachtencommissie;
f. geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen
besluiten;
g. brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden.

Vertrouwenspersonen op El Habib zijn:

Mevr. Ummulgulsum Gurbuz

Mevr. Remziye Seymen

ummulgulsum.gurbuz@elhabib.nl

remziye.seymen@elhabib.nl

2. Geschillencommissie
Het bestuur is aangesloten bij de klachtencommissie van ISBO
(Islamitische Schoolbesturen Organisatie). Het secretariaat van
de Commissie wordt gevoerd door het bureau van
Onderwijsgeschillen.
De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over islamitische
scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zich bij de
Commissie hebben aangesloten.
De Commissie neemt kennis van klachten die op grond van de klachtenregeling van de
school bij de Commissie kunnen worden ingediend. Het gaat om klachten over een
beslissing of gedraging van iemand die bij de desbetreffende school betrokken is.
De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag met
betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de gegrondheid of
ongegrondheid van de klacht.
De Commissie kan daarbij een aanbeveling aan het bevoegd gezag doen over de te nemen
maatregelen.

Landelijke Klachtencommissie van Islamitisch Onderwijs:
Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 – 280 9590

info@onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres:
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3508 AD Utrecht
030 – 280 9591

Bijlage 1: Uitslag ouderenquête
In april 2018 is onder de ouders een enquête gehouden naar de tevredenheid over een aantal
zaken op El Habib:







het onderwijs
de thuissituatie
informatievoorziening
de leerlingbegeleiding
de islamitische identiteit
het vervoer

De enquête bestond uit vragen, waarop de ouders met ja of nee konden reageren.
Uitgangspunt bij de opstelling van de enquête was, dat de ouders konden aangeven of de
school op de goede weg was en de werkwijze kon handhaven.
Daarnaast moesten de vragen zodanig worden geformuleerd, dat bij vragen met een negatief
antwoord ook veranderingen gerealiseerd konden worden op het betreffende gebied.
Ten slotte was het van belang te weten, hoe er in 2018 wordt gedacht over de twee
belangrijkste motivaties van ouders om hun kinderen naar El Habib te sturen: de identiteit
en de onderwijskwaliteit.
HET GEMIDDELDE PUNT 2018 = 9,22
Het gemiddelde cijfer dat de ouders hebben gegeven, is 9,22.
Bij de eerder gehouden enquêtes hadden ouders als gemiddeld cijfer gegeven in:
2005
8,95

2008
8,75

2011
8,80

2012
8,85

2014
9,11

2018
9.22

Dit wil zeggen, dat de ouders nog altijd zeer tevreden zijn over het niveau van onderwijs op
El Habib.
Wij willen onze ouders nogmaals bedanken voor het invullen van deze enquête.
HET ONDERWIJS EN DE LEERLINGBEGELEIDING









100% vindt de kwaliteit van het onderwijs op El Habib hoog.
100% van de ouders vindt El Habib een goede school.
98% van de ouders geeft aan dat hun kind graag naar school gaat.
80% van de ouders heeft minstens 1x per maand contact met de leerkracht.
99% van de ouders vindt de sfeer op school goed en personeel vriendelijk.
97% van de ouders vindt dat de leerkracht voldoende informatie geeft over de
resultaten van het kind.
99% van de ouders vindt dat de leerkracht hun kind goed begeleidt.
99% van de ouders vindt een afsprak maken met de leerkracht gemakkelijk is.

Advies school:
 Het onderlinge contact tussen u en de leerkracht is belangrijk om op tijd op de
hoogte te zijn van de ontwikkelingen van uw kind. Daarom is het van belang minstens
1 keer per maand contact te hebben met de leerkracht van uw kind. U kunt na school
een afspraak maken, bellen of mailen.
DE ISLAMITISCHE IDENTITEIT






100 % van de ouders vindt de godsdienstlessen belangrijk.
99 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de godsdienstlessen.
99 % van de ouders vindt dat de lessen NT-2 belangrijk.
99 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de lessen NT-2.
99 % is van mening dat de identiteit van de school goed wordt bewaakt.
THUISSITUATIE











97 % vindt het goed dat zijn kind huiswerk krijgt.
99 % van de ouders zorgt ervoor dat zijn kind huiswerk maakt.
92 % geeft aan zijn kind thuis een eigen huiswerkplek heeft.
92 % van de ouders helpt zijn kind bij het maken van huiswerk.
67 % van de ouders maakt gebruik van het adviesboek om zijn kind te helpen.
87 % van de ouders laat zijn kind minstens 15 minuten per dag lezen.
94 % van de ouders praat met zijn kind minstens 1x keer per week over school.
74 % geeft aan samen met zijn kind een dagprogramma gemaakt te hebben.
62 % gaat minstens 1x per maand met zijn kind naar de bibliotheek.

Advies school:
 Dagelijks graag 15 minuten (voor)lezen.
 Van belang is dat u samen met uw kind maandelijks de bibliotheek bezoekt.
 Een dagprogramma (structuur) is de sleutel voor het succes van uw kind. Daarom
is het belangrijk dat u met uw kind een dagprogramma maakt.

INFORMATIEVOORZIENING










99% van de ouders vindt dat het rapport begrijpelijk en duidelijk is.
98% van de ouders vindt dat de informatieavond een goed beeld over de manier
van werken in de klas geeft.
95% van de ouders begrijpt het taalgebruik van de nieuwsbrieven.
95% van de ouders vindt de nieuwe website overzichtelijk.
95% van de ouders vindt dat de nieuwe website voldoende informatie over de
school biedt.
68% heeft de film van de Onderwijsinspectie en de andere uitzendingen op de
website bekeken.
65% van de ouders maakt gebruik van de schoolkalender op de website.
88% van de ouders geeft aan dat de school telefonisch goed bereikbaar is.
87% van de ouders geeft aan dat ze de berichten lezen die op Isy geplaatst worden.

Advies school:
 De filmpjes over El Habib op onze website bekijken en van ons succes genieten.
 Wanneer u nog geen e-mail adres heeft doorgegeven, verzoeken wij u dit te doen door
te mailen naar: directie@elhabib.nl. Op deze manier weet u zeker dat het nieuws u
direct bereikt en sparen wij samen het milieu.
DIVERSEN







100% van de ouders vindt dat het nieuwe schoolgebouw er mooi uit ziet.
98% van de ouders vindt dat extra lessen op maandag en donderdag goed
geregeld zijn.
97% van de ouders vindt de zwemles voor groep 2 en 3 belangrijk.
97% van de ouders praat met vrienden en familie over de school.
96% zegt dat de bus meestal op tijd komt.
98% van de ouders geeft aan dat de schoolkalender de nodige informatie over de
activiteiten geeft.

