Protocol De Boog Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Positie van de school: De school neemt bij echtscheiding van ouders van een leerling een
neutrale positie in ten opzichte van beide ouders. We richten ons primair op de
pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerling. De school
onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet daarover geen
uitspraken.
Gegevens: Bij inschrijving geven de ouders informatie over de gezinsrelatie en gezagsrelatie
waarin hun kind opgroeit.
De contactgegevens van beide ouders zijn bij de school bekend. Bij wijziging van deze
gegevens wordt de school direct op de hoogte gebracht.
Informatie: De school gaat er van uit dat beide ouders samen het gezag hebben en dat we
aan beide ouders informatie geven. We denken daarbij aan: de schoolgids, de
nieuwsbrieven, uitnodiging voor ouderavond, ouderactiviteiten en activiteiten waarbij
ouderparticipatie gevraagd wordt, verslagen/toetsresultaten en overige relevante informatie
over de leerling, verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling
in het kader van diens schoolloopbaan.
De uitnodiging voor een oudergesprek betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In
bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
Wanneer ouders niet samen het gezag hebben (na een gerechtelijke uitspraak) wordt de
school hiervan op de hoogte gebracht met overleg van documentatie.
Ouders zijn verplicht elkaar informatie te verschaffen en elkaar te raadplegen over
belangrijke beslissingen over hun kind(eren)
Informatie aan ouders zonder ouderlijk gezag: De ouder die niet het ouderlijk gezag heeft (
na een gerechtelijke uitspraak) krijgt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten
en omstandigheden op school (verslagen, informatie over schoolkeuze, informatie over de
schoolloopbaan, informatie over specifieke problemen) tenzij de informatie ook niet aan de
ouder met het gezag wordt gegeven. Als het belang van de leerling zich ertegen verzet wordt
de informatie niet gegeven. Wanneer de school een verzoek om informatie afwijst, zullen we
dit met opgaaf van redenen kenbaar maken aan verzoeker/verzoekster. In situaties waarin
de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, legt de
school de kwestie voor aan een onafhankelijke deskundige (huisarts, psycholoog,
schoolmaatschappelijk werk)
We brengen de ouder met ouderlijk gezag op de hoogte van het geven van informatie aan
de niet gezaghebbende ouder.
Nieuwe partners: De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling leeft. We
hebben echter geen informatieplicht aan een nieuwe partner van een ouder. Nieuwe
partners van een ouder mogen bij gesprekken aanwezig zijn. We gaan er dan van uit dat de
andere ouder daarvan op de hoogte is.

