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Inleiding
In dit protocol wordt de wijze waarop we communiceren bij leerlingen van gescheiden ouders,
verantwoord.
Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn (ontbinding van huwelijk, geregistreerd partnerschap
of het uit elkaar gaan van ouders die samenwoonden) is het van belang dat beide
ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.
Drie wettelijke bepalingen over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
1. De school is het verplicht om over de vorderingen van de leerlingen aan hun
ouders/verzorgers te rapporteren;
2. De met het gezag belaste ouder is verplicht om de andere ouder op de hoogte te houden
van gewichtige aangelegenheden (hoofdzaken) die het kind betreffen;
3. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als deze
daar om vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke
feiten en omstandigheden over het kind of diens verzorging en opvoeding. Daaronder
vallen zaken als leerresultaten, een eventueel vastgesteld IQ, type vervolgonderwijs.
De wet geeft daarbij twee beperkingen aan: de informatie wordt niet verstrekt als de
school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou
verschaffen of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie
verzet.

Beleid op basis van de wettelijke bepalingen
Het beleid van SBO De Kristal is gebaseerd op de drie wettelijke bepalingen en op het uitgangspunt
dat de school zich altijd neutraal opstelt.
1. Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het
gezag over het kind blijven uitoefenen. Zij ontvangen dezelfde informatie van de school en
de school deelt in beginsel de informatie die zij van de ene ouder ontvangen met de andere
ouder. Vragen van een ouder over de vorderingen van hun kind worden in beginsel
beantwoord. Maar ook daarbij bewaakt de school zijn neutraliteit wat betekent dat de
school aan een verzoek van een ouder om een verklaring af te leggen in het kader van een
te voeren juridisch procedure niet zal voldoen.
2. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder
op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. De ouder die geen
gezag (meer) heeft over het kind, heeft ook recht op informatie van de school over het
kind. Dat is echter beperkt tot belangrijke feiten en omstandigheden, zoals leerresultaten,
IQ, type vervolgonderwijs en eventuele pedagogische ontwikkelingen op school. De ouder
die het betreft zal hiervoor zelf de school moeten benaderen. Over het verstrekken van
deze informatie, wordt de met gezag belaste ouder op de hoogte gebracht door de school
3. Als een ouder vindt dat hij niet goed wordt geïnformeerd door de school of dat de school
ten onrechte informatie aan de andere ouder verstrekt en het lukt niet om samen tot een

oplossing te komen, dan kan de ouder een klacht indienen bij de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs. De gegevens van de commissie staan in de schoolgids.
Afspraken over informatieverstrekking en oudergesprekken
1. Wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de school in;
2. Ouders informeren school over mogelijke wijzigingen m.b.t. woonadres, telefoonnummers
en e-mailadressen;
3. Ouders geven aan bij wie het kind woont, hoe de bezoekregeling/het co-ouderschap
geregeld is en wie het wettelijk gezag heeft over het kind;
4. De ouder bij wie het kind woont, is de eerste aanspreekpersoon van de school. Is dit
bijvoorbeeld door co-ouderschap anders geregeld dan bespreken de ouders dit met de
leerkracht van het kind;
5. Als beide ouders het gezag hebben, ontvangen zij van de school dezelfde informatie,
waaronder uitnodigingen voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten;
6. In principe is er één oudergesprek met beide ouders tegelijk. Indien dit niet mogelijk is
worden er twee aparte afspraken gemaakt;
7. Indien gewenst kan het rapport van het kind tweevoudig worden meegegeven; indien dit is
gewenst geeft de ouder dit zelf aan bij de leerkracht;
8. Alle informatie aangaande school organisatorische zaken (bijvoorbeeld roosterwijziging) die
elektronisch door school wordt verstuurd, wordt naar beide ouders verzonden. Alle overige
informatie over het kind dat van belang is voor beide ouders, zoals ziekte van de
groepsleerkracht, verlofaanvragen, uitstapjes e.d. dient door de hoofdverantwoordelijke
ouder gecommuniceerd te worden met de andere ouder.
9. De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe partners. Zonder de aanwezigheid van
één van de ouders geeft de school geen informatie aan deze nieuwe relatie tenzij beide
ouders schriftelijk kenbaar maken aan de school dat dit akkoord is.
Wanneer er problemen zijn tussen ouders onderling
Wij bevorderen als school het principe dat ouders samen op een oudergesprek komen. Wanneer
er echter tussen de ouders problemen zijn in de communicatie, kan er met beide ouders apart een
gesprek over het kind gepland worden. Daarvoor gelden de volgende afspraken:
1. Ouders geven bij de leerkracht van het kind aan dat zij graag een gesprek apart willen
hebben over het kind;
2. Bij gesprekken op uitnodiging zal de leerkracht in dat geval elk van de ouders apart
uitnodigen;
3. Beide ouders hebben de mogelijkheid om los van de bestaande oudergesprekken een
gesprek aan te vragen over hun kind;
4. Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald
mag worden omdat de omgang van die ouder met het kind van rechtswege
verboden is, moet er een kopie bij ons op school liggen van de beschikking van
de rechtbank. De school zal dan in overleg met de andere ouder bespreken op welke wijze
het verbod kan worden gehandhaafd.

Begrippen ouderlijk gezag
Niet met gezag belaste ouder: dat is degene die door de rechtbank uit de ouderlijke macht is gezet.
Niet-verzorgende ouder: is degene die wel ouderlijk gezag heeft maar waar het kind niet
structureel woont.

