Hoe pak je dat zorgvuldig aan?

OMGAAN MET
KRITISCHE OUDERS
Scholen vormen leerlingen tot betrokken, mondige en kritische
burgers. Maar kritische ouders worden nogal eens gezien als lastige,
veeleisende consumenten die het gezag van de school en de leraren
kunnen ondermijnen. Hoe kun je voorkomen dat onvrede hierover
uitmondt in een juridische procedure? Frederik Smit
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Kritische mr
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Klachtenregeling
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Directeur Isolde van Liefland (l) en (g)mr-lid Fonda Sahla (r) van Het Galjoen in Den Haag.
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