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Notitie: gescheiden ouders
Toelichting
Uit wetsartikelen blijkt dat het in eerste instantie aan de (gescheiden) ouders is om elkaar te
informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie
tussen ouders echter zo vertroebeld, dat goede onderlinge communicatie niet meer aan de orde is.
In deze notitie geven wij aan hoe we als school hiermee omgaan.
Informatieverstrekking
Uitgangspunt is dat de met gezag belaste ouder de andere, niet met gezag belaste ouder informeert
over belangrijke zaken die het kind aangaan (zoals schoolrapporten en informatie over extra
begeleiding).
Als de ouder die niet het belaste gezag heeft daarom vraagt, is de school verplicht om deze
informatie te verstrekken. De school heeft hierin een actieve informatieplicht. De school moet
ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven.
Op deze regel zijn 2 uitzonderingen:
- De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan
de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken.
- De informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van
de informatie verzet. De school maakt een eigen afweging over dat belang.
Wanneer de school over de vorderingen rapporteert, is de school neutraal in zijn verslaglegging.
Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een verschil is in leerprestaties van de kinderen in de
weken dat ze bij de vader en de weken dat ze bij de moeder zijn, hoeft de school daar geen antwoord
op te geven.
Oudergesprekken
Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, biedt de school de mogelijkheid voor
afzonderlijke gesprekken met beide ouders.
Uitgangspunt van de school is dat we slechts in uitzonderlijke situaties hiertoe overgaan. Van groot
belang is dat gescheiden ouders beiden op de hoogte zijn van wat besproken wordt. Daarom is het
van belang dat ouders , in het belang van hun kind, samen op gesprek komen.
De ouder moet zelf vragen om aparte gesprekken.
Controleren
Als de school vermoedt dat er geen omgang is tussen een ouder en het kind, mag de school geen
genoegen nemen met de mededeling van de ouder dat die de andere ouder wel zal informeren. De
school zal dit dan controleren bij de niet-verzorgende ouder.
Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder, de andere moet
informeren en dit vervolgens niet gebeurt, moet de school de betreffende informatie aan de andere
ouder verschaffen. Ook hier vragen we de betreffende ouder dit bij ons te melden.

