Zoals zo vele organisaties is ook onze school een
afspiegeling van de Nederlandse maatschappij en de
daarin heersende ontwikkeling. Zo worden we mede
geconfronteerd met leerlingen van gescheiden ouders.
Omdat we communicatie met ouders hoog in het vaandel
dragen, maken we in de schoolgidsen melding van de
manier waarop we met informatieverstrekking naar
(gescheiden) ouders omgaan. We gaan er van uit dat
gescheiden ouders elkaar inlichten over deze regeling en
verzoeken hen, indien zij hiervoor in aanmerking willen
komen, contact op te nemen met de school.
Protocol “gescheiden ouders”
CBS Het Gebint vindt dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het
uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over
alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt.
Spreek/ouderavonden:
 Uitgangspunt voor elk kind van onze school is slechts één contactmoment per keer rapport (3 keer per jaar)
 Wanneer ouders na scheiding allebei voogdij hebben worden vader en moeder uitgenodigd voor één en
dezelfde spreek/ouderavond.
 De uitnodiging wordt in tweevoud meegegeven aan de kinderen en is bedoeld voor beide (gescheiden)
ouders, zowel vader als moeder ontvangen dus een uitnodiging.
 We stellen het als school bijzonder op prijs wanneer ouders, ook al zijn zij gescheiden, samen naar de
spreek/ouderavond kunnen komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, is het aan de (gescheiden) ouders
om te bepalen wie de spreek/ouderavond bezoekt.
 Indien één van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij verzoeken om een individueel gesprek.
Rapporten:
 Wanneer met leerlingen van gescheiden ouders de rapporten worden meegegeven gaan deze mee naar de
ouder waar de kinderen het grootste gedeelte van de week woonachtig zijn. Dat is meestal het eerste
contactadres dat bij de school bekend is.
 We gaan er van uit dat de kinderen tijdens hun verblijfmoment bij de andere ouder het rapport kunnen laten
zien. Op verzoek is een kopie verkrijgbaar.
Zorgrapportage-en gesprekken:
 (Gescheiden) Ouders van Zorgleerlingen ontvangen bij bespreking van de Zorgrapportage met een externe
deskundige (Schoolbegeleidingsdienst, GGD, Psycholoog etc.) en het Zorgteam van de school, beiden een
uitnodiging voor één en hetzelfde contactmoment. Ook bij deze gesprekken wordt de uitnodiging naar het
eigen adres van beide (gescheiden) ouders gestuurd, zowel vader als moeder ontvangen dus een uitnodiging.
 Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn samen het gesprek bij te wonen, is het aan de (gescheiden) ouders
om te bepalen wie bij het gesprek aanwezig is. Verslagen worden meegegeven met de ouder die bij het
gesprek aanwezig is. Op verzoek is een kopie verkrijgbaar.
 Op verzoek verstrekken we extra schoolgidsen voor diegenen die dat op prijs stellen. Groepsgebonden
informatie gaat alleen naar het eerste contactadres (= het adres van de ouder waar de kinderen het grootste
gedeelte van de week verblijven).
Conclusie
Het welzijn van het kind staat voor school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin ouders
botsen met wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal het schoolteam en/of de individuele
leerkracht proberen om dat probleem op te lossen. De school zal alles doen om te voorkomen dat zij in een conflict
tussen ouders betrokken wordt.

Vragenlijst
Hoe meer informatie de school heeft over kinderen en hun gescheiden ouders, des te beter kunnen leerkrachten en
andere betrokkenen inspelen op eventuele problemen of veranderingen. Ouders kunnen daar goed bij helpen,
bijvoorbeeld door één of enkele keren per jaar een vragenlijst in te vullen. Zo kunnen misverstanden voorkomen
worden.
Wetgeving
De school dient uiteraard een veilig klimaat voor de kinderen te zijn en moet zich daarom afzijdig houden van een conflict tussen
de ouders. De school moet zich neutraal opstellen door beide ouders gelijkwaardig te voorzien van informatie. Door één van de
ouders geen informatie te geven, geeft de school haar neutrale positie op en kiest zij (wellicht onbewust) toch partij in het conflict.
De met het gezag belaste ouder informeert en overlegt met de niet met het gezag belaste ouder. De met het gezag belaste ouder
(waaraan de kinderen zijn toegewezen) ontvangt alle informatie, uitnodigingen e.d. Deze ouder zorgt voor het doorspelen van de
informatie aan de andere ouder. Dit gebeurt soms ook door tussenkomst van een derde partij. De ouders komen eventueel samen
op ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten.
Wetgeving
In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan de met het gezagbelaste ouder, maar is de
school desgevraagd ook verplicht dezelfde informatie aan de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag informatie te
verstrekken.
Jurisprudentie
Wanneer de opvoeding en verzorging van het kind voor 50% berust bij vader en 50% bij moeder is er bij beiden sprake van
familieleven. Is er sprake van familieleven dan heeft een evt. nieuwe partner van vader of moeder in beginsel – op gelijke voet als
de vader of moeder- recht op informatie zoals die door de school in het kader van ouderbesprekingen wordt verstrekt.
Afspraken
-

gebruik:
Het protocol is een hulpmiddel.
Wanneer er sprake is van een rechterlijke uitspraak moeten we hier als school een afschrift van.
We gebruiken het protocol en de vragenlijst wanneer er sprake is van niet-samenwonende ouders.
We verwijzen in de schoolgids naar dit protocol

Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school
Als ouders getrouwd waren, behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het gezag over hun kind. Als ouders
ongehuwd samenwoonden, heeft de moeder automatisch (‘van rechtswege’) het gezag over het kind. De vader die
het kind heeft erkend kan samen met de moeder bij het gezagsregister van de rechtbank gezamenlijk gezag over het
kind laten registreren.
Ik ben de vader/moeder van (voor- en achternaam van het kind):

De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld (omcirkelen wat van toepassing is):
A. Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
B. Alleen de moeder heeft het gezag
C. Alleen de vader heeft het gezag
D. Anders, namelijk; ___________________________________________________________
De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de ouders ‘de gewone
verblijfplaats’ van het kind is. De gewone verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de gemeentelijke
basisadministratie (gba) is ingeschreven. De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke
basisadministratie is bij (omcirkelen wat van toepassing is):
A. De moeder
B. De vader
C. Anders, namelijk; ___________________________________________________________
Een omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders geregeld worden.
In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling.
Soms ontzegt de rechter één van de ouders het recht op omgang.
Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze volgens de gemeentelijke
basisadministratie niet wonen?
A. Ja
B. Nee
Indien ja, die omgangsregeling is:
A. Bepaald door de rechter
B. Onderling afgesproken
C. Anders, namelijk; _____________________________________________________
U geeft als ouders uitvoering aan de volgende omgangsregeling:.
___________________________________________________________________________________
Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd?
A. Nee
B. Ja, namelijk de moeder
C. Ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting: ____________________________________________________
Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op informatie betreffende de
schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van de ouders niet is belast met het gezag, en om die
informatie vraagt.
Zijn er volgens u in het belang van u kind/kinderen redenen om vanuit school één van de ouders die informatie te
onthouden?
A. Nee
B. Ja, namelijk ________________________________________________________________

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van en naar school? Zo
ja, welke?
___________________________________________________________________________________
Gesprekken met de leerkracht(en) over de schoolontwikkeling van uw kind zullen in principe met beide ouders
plaatsvinden. U zult daarvoor gezamenlijk worden uitgenodigd.
Wilt u liever afzonderlijke gesprekken met de leerkracht(en), dus zonder dat de andere ouder daarbij aanwezig is?
A. Nee
B. Ja

Naam: __________________________________________ Datum: ____________________________

Handtekening_______________________________________________________________________

