Informatievoorziening
gescheiden ouders

De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons
uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen
het meeste mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat erop school gebeurt. Dit
document geeft uitleg over de wijze waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor
gescheiden ouders. Dan weet u als gescheiden ouders waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen
om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.
Werkwijze
Voor onze werkwijze is op de eerste plaats leidend hetgeen daarover wettelijk is vastgelegd (Burgerlijk
Wetboek, boek 1 artikel 377c). Daarnaast spelen ook praktische overwegingen een rol, zoals
bijvoorbeeld de beperkte hoeveelheid tijd waarin alle oudergesprekken moeten worden gevoerd. Tot
slot laten wij ons, in specifieke oudersituaties waarin dat aan de orde is, leiden door eventuele
rechterlijke uitspraken omtrent ouderlijk gezag en omgangsrecht.
In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school jegens hen
beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid bij conflicten tussen de
ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische
verantwoordelijkheid jegens de leerling.
Ophalen
 Beide ouders maken omtrent het ophalen van hun kind afspraken.
 Ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar aan school, ook bij eventuele wijzigingen.
 School is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kinderen en personeel.
 Indien één van beide ouders (of familie) het kind tegen afspraken in toch ophaalt, dan wordt het
kind niet meegegeven. Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt.
Informatieplicht school.
Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun
kind. Dit betreft:











De leerresultaten van alle vakken.
Toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch).
Verzuim van het kind.
Schoolgedrag van het kind.
Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de IB-er.
Nieuwsbrieven.
Schoolgids.
Ouderavonden,
Er wordt geen enkele privé-informatie over de ouders door school uitgewisseld.

De schoolinformatie over het kind wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven (dus
geen familie, andere instanties, advocaten, enz.).
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders,
dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de
school ervan uit dat alle informatie, welke door de school aan die ouder wordt verstrekt, door die
ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de
informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg
worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening (schoolgids, rapporten,
ouderavonden) kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide
ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan
worden afgeweken. Er moet dan binnen een week na de uitnodiging voor de ouderavond een verzoek
worden ingediend bij de directeur van de school voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond
(zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden).

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap
en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan
de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit
geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt
door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de
ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in
overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening (schoolgids,
rapporten, ouderavonden) kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een
ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek.
Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Er moet dan binnen een week na de
uitnodiging voor de ouderavond een verzoek worden ingediend bij de directeur van de school voor
een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden).

Partners van ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijke
toestemming heeft gegeven. De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.
Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel
uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder heeft geen ouderlijke macht,
dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de
wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht
desgevraagd beperkt te informeren, tenzij de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft
aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind zich tegen het
verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig
rechtelijk vonnis. De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder dient op eigen initiatief de school
schriftelijk te verzoeken beperkte informatie te willen ontvangen. In dergelijke situaties ontvangt de
desbetreffende ouder de schoolgids, een kopie van de rapporten en de uitnodigingen voor de
rapportavonden. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden
uitgenodigd voor een apart gesprek.
In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat
informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie voorleggen aan een
onafhankelijke deskundige zoals de huisarts of een psycholoog.

Wat verwacht de school van u?
Wij gaan ervan uit dat u als ouders ook zelf verantwoordelijkheid neemt om in overleg met ons en als
het even kan ook onderling tot goede afspraken te komen over contact met school en de
informatievoorziening.
Soms is maatwerk nodig om tot goed werkbare afspraken te komen over hoe wij u het best kunnen
informeren. Maar we zullen altijd proberen om in het belang van uw kind tot werkbare oplossingen te
komen. Het spreekt vanzelf dat ook uw inzet en begrip hierin van groot belang zijn!
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