Vertrouwenspersoon De Startbaan
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. In voorkomende gevallen is het belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken
met de direct betrokkene / groepsleerkracht. U en uw kind zullen hierbij altijd serieus genomen
worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht worden.
Mocht u het gevoel hebben, dat er geen gezamenlijk goede oplossing gevonden wordt, dan is
het mogelijk met het managementteam van de school hierover te spreken. Een dergelijk gesprek zal dan wel altijd plaatsvinden in aanwezigheid van de direct betrokkene(n).
Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met groepsleerkracht
en/of het managementteam van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de interne contactpersoon van de school. Vaak wordt dit ook de vertrouwenspersoon genoemd.
Ook onze school kent een aantal interne contactpersonen.
Voor de ouders is dit Roos Wisse. Roos heeft drie kinderen, waarvan er twee nog op onze
school zitten en de oudste inmiddels op het voortgezet onderwijs zit.
Voor de leerkrachten en de kinderen (maar desgewenst ook voor de ouders) zijn Joyce Aerdts
en Wilga Geurts interne contactpersonen. Joyce is leerkracht van groep 3A en Wilga is leerkracht van groep 6a. Beiden zijn eveneens gedragscoördinator op De Startbaan.
In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden, wie moet
worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Als het nodig is, kan de interne contactpersoon u doorverwijzen naar het bevoegd gezag en of een van de externe vertrouwenspersonen. De adresgegevens hiervan vindt u in onze schoolgids deel B.
De contactgegevens van Roos zijn:

Roos Wisse
 06 - 14219642

Zowel Joyce als Wim zijn bereikbaar via school: 077-4721650 of via hun respectievelijke emailadres: joyce.aerdts@fortior.nl / wilga.geurts@fortior.nl.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. het bovenstaande, dan hoor ik dat graag via de telefoon (0774721650) of via de e-mail (john.vullings@fortior.nl).

Met vriendelijke groeten,

John Vullings
Directeur De Startbaan.

