Informatie wanneer ouders gescheiden leven
Op onze school en binnen elke groep hebben we te maken met gescheiden ouders. Als
ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is
er ook één ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval
zijn wanneer ouders nooit getrouwd zijn. In dit protocol leggen wij uit hoe de Calvijnschool
omgaat met leerlingen waarbij de ouders niet op een adres wonen. Hierbij maken we
onderscheid tussen ouders die samen het ouderlijk gezag hebben over hun kinderen en
ouders waarbij één ouder het gezag heeft over de kinderen en de andere niet.

Beide ouders informeren
Ons uitgangspunt is dat leerlingen van nature loyaal zijn aan hun vader en moeder. Daarom wil de
school ontmoedigen, dat het kind moet kiezen tussen beide ouders. Deze gespleten loyaliteit kan
leiden tot problemen als afnemende school resultaten, opstandig gedrag en sociaal- emotionele
problematiek.
De school wil graag voor, tijdens en na het scheidingsproces een betrouwbare buitenstaander zijn
voor zowel ouder als kind.
Als school zijn wij er voor alle betrokkenen. We hebben daarom gekozen beide ouders op dezelfde
wijze te informeren. De school wil hiermee loyaliteitsproblemen bij leerlingen erkennen en een
verbindende rol spelen in deze moeilijke fase. De informatievoorziening kan op deze manier geen
storende rol spelen in het scheidingsproces of in de omgangsregeling na de scheiding .

Bovenstaande is dan ook de reden dat in geval van scheiding ook het adres van de niet-verzorgende
ouder in onze administratie wordt opgenomen, als hij of zij dat (op ons verzoek) heeft aangegeven.







Beide ouders ontvangen dus algemene schoolinformatie zoals de schoolgids, nieuwsbrieven,
e-mails en andere algemene publicaties.
Beide ouders hebben toegang tot Parnassys ( als emailadressen bekend zijn) zodat o.a. Cito
uitslagen zichtbaar voor beiden zijn.
Het rapport gaat naar de verzorgende ouder, maar is ook in het ouderportaal te vinden
Op oudergesprekken ziet de school graag beide ouders gezamenlijk. Als de ouders
moeite ervaren om samen een gesprek te voeren, spreken de ouders onderling af
wie de spreekavond bezoekt waarbij het verstandig is om dat bij toerbeurt te doen. In
principe geldt dat voor ook voor de adviesgesprekken VO in groep 8. Wanneer
ouders hier samen niet uit komen, wordt per situatie bekeken wat het beste is voor
het kind.
De Calvijnschool verstrekt geen informatie als wij daardoor onze neutraliteit verliezen.
Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een verschil is in de leerprestaties van
de kinderen in de weken dat ze bij de andere ouder zijn.

Beide ouders hebben ouderlijk gezag


Als de school weet 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 moet dit controleren.

Ouder zonder ouderlijk gezag







De Calvijnschool moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke
zaken over het kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf
om vragen, de school hoeft dit dus niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan
gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals
leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport,
maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto.
Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het
kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen
afweging over dat belang maken.
De Calvijnschool moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot
informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich verzet
tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang
van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij
voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de
informatieplicht is opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de
afweging of de school informatie verstrekt.
Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag een school
terughoudend zijn in het verstrekken van informatie.
Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder
ouderlijk gezag informatie opvraagt.

Formulier
Zoals hierboven is omschreven heeft een verbroken relatie ook gevolgen voor een school.
Om zo goed mogelijk alles in kaart te brengen, vragen we aan alle ouders die niet bij elkaar
wonen om een formulier in te vullen. Alleen zo heeft de school een compleet overzicht van
de situatie.

