Protocol informatievoorziening naar gescheiden ouders
Doel van dit protocol
Op basisschool het Epos vinden wij het belangrijk om ouders goed te informeren over de ontwikkeling
van hun kind. Over het algemeen zijn beide ouders betrokken. Soms komt het echter ook voor dat
ouders hun relatie verbreken en/of gaan scheiden. Daardoor kunnen er onduidelijkheden zijn over de
informatievoorziening naar beide ouders toe. Om duidelijk te maken hoe de informatievoorziening
verloopt is dit protocol opgesteld.1

Met dit protocol willen wij:


de positie van de school in scheidingssituaties beschrijven.



de afspraken van de school van de kinderen in relatie tot de gescheiden ouders helder vast
leggen.

Positie van de school
De leerkrachten, Ouderconsulent, Coördinator Zorg en Welzijn, Onderwijskundig Leider, Algemeen
Directeur en alle andere professionals van Het Epos zullen zich te allen tijde afzijdig houden van
conflicten tussen ouders. Wij kiezen geen partij en stellen ons neutraal op. Wij verstrekken geen
informatie als dat onze neutraliteit negatief beïnvloedt. Wij werken niet mee aan een omgangsregeling
of een wijziging daarvan. Als een leerkracht het vermoeden heeft dat de scheiding van de ouders een
negatieve invloed heeft op het welbevinden van het kind zal dit met de Coördinator Zorg en Welzijn
worden besproken. Bij structurele gevallen en in overleg met de Coördinator Zorg en Welzijn kunnen
er verdere stappen worden ondernomen voor mogelijke ondersteuning van externe zorginstanties.

Afspraken omtrent het ouderlijk gezag op Het Epos
Als ouders uit elkaar gaan hebben zij over het algemeen beide het ouderlijk gezag. Soms kan het echter
ook voorkomen dat slechts een van de ouders het ouderlijk gezag heeft. Beide ouders hebben het
recht om informatie op te vragen, ongeacht of beide ouders het ouderlijke gezag hebben of niet. Een
uitzondering op de informatieplicht is mogelijk wanneer de verzorgende ouder beschikt over een
beslissing van de rechtbank waarin is vastgelegd dat het recht op informatie van de andere ouder is
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Voor de leesbaarheid wordt in dit protocol gesproken over gescheiden ouders. Hier wordt ook mee bedoeld:

ouders die hun relatie verbroken hebben.
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beperkt en een kopie hiervan aan de school is verstrekt. Indien zich hier wijzingen in voordoen,
verwachten wij dat de school hier direct van op de hoogte wordt gesteld.

De school verstrekt aan beide ouders op verzoek informatie. Van ouders onderling wordt verwacht dat
zij informatie uitwisselen. Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben, hebben zij ook allebei
beslissingsrecht. Daarom moeten zij beide de ouderovereenkomst tekenen. Het opzeggen van het
oudercontract vraagt ook om instemming van beide ouders.

Concrete afspraken
Informatievoorziening
Alle standaard informatie (nieuwsbrieven, foto’s van activiteiten) die digitaal verstuurd wordt door de
school of de leerkrachten, kan naar beide ouders worden verstuurd. Indien het over het kind
persoonlijk gaat, nemen wij met één van de ouders contact op en verwachten wij dat deze ouder de
andere ouder op de hoogte stelt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het wekelijkse contact dat wij hebben
met ouders en voor het maken van afspraken, bijvoorbeeld voor oudergesprekken.
Halen en brengen van leerlingen
Kinderen van gescheiden ouders kunnen van school worden opgehaald door één van de (of beide)
gescheiden ouders. Indien er sprake is van omgangsregelingen is het verstandig dat de school een
overzicht heeft van die regelingen (uiteraard op basis van beschikkingen van de rechtbank). De
leerkrachten zullen daar dan zo veel mogelijk rekening mee houden en kunnen dat ook zo veel mogelijk
in de gaten houden. Wanneer de omgang van één van beide ouders met de kinderen van rechtswege
is verboden, zal de school in overleg met de andere ouder bespreken op welke wijze het kind vanuit
de klas/school naar huis gaat. In dit geval is het noodzakelijk dat de school over een kopie van de
beschikking van de rechtbank beschikt. Indien zich hier wijzingen in voordoen, verwachten wij dat de
school hier direct van op de hoogte wordt gesteld.

Oudergesprekken
Als school hebben wij de plicht om beide ouders van dezelfde informatie te zien. We hopen dat beide
ouders samen op een gesprek kunnen en willen komen. In sommige gevallen is de relatie tussen de
ouders echter zo vertroebeld, dat goede onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. In dat
geval zullen wij het gesprek met één van de ouders voeren. Wij verwachten van ouders dat zij zelf met
een passende oplossing komen.
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