Informatie aan gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het
belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken
aan de directeur.
Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de
uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud meegegeven. Als é én van
de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt
aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk
gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. H et originele rapport wordt
altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt twee kopieën mee als ouders niet meer op één
adres wonen.
Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de
overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont.
Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders
gedaan.
Wij vinden dat het belang van het kind het beste is gediend, wanneer de school buiten de strijd
van de ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet en regelgeving t.a.v. informatieverstrekking
aan gescheiden ouders. Men mag van de school verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide
ouders in principe in gelijke mate van informatie voorziet.
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen
informatieplicht jegens een eventuele nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel
uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Nieuwe partners mogen al leen aan het
gesprek deelnemen als de andere ouder hiervoor goedkeuring verleent.
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking:
-indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is
beperkt;
-in gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder
wordt verstrekt;
-als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de school
zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren);
De ouder(s) kan/kunnen dit laatste laten toetsen door een klachtencommissie of rechter.
Gescheiden ouders kunnen via onze website overigens altijd op de hoogte blijven van activiteiten,
informatiebulletin en ook schoolfoto’s.

