Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders.

In dit protocol wordt ervan uitgegaan dat de school op de hoogte is gesteld van het feit dat
de ouders van een leerling gescheiden zijn en de daarbij relevante zaken bekend zijn.
Hiervan is in het dossier van de leerling een aantekening gemaakt.

Op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek erkent de school een zelfstandige
informatieplicht te hebben tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het ouderlijk gezag
niet heeft of zelfs geen omgangsregeling heeft.
Alleen als de rechter dat in specifiek geval bepaalt, zal de school afwijken van de
informatieplicht.
Bij de informatievoorziening gescheiden ouders onderscheiden we twee situaties :
A. Ouders die beiden met het ouderlijk gezag zijn belast met één verzorgende ouder.
De school behandelt beide ouders gelijk. Beide ouders worden in principe uitgenodigd
voor ouderavonden en correspondentie wordt gericht aan beide, met gezag belaste,
ouders. De niet-verzorgende ouder hoeft hier niet om te vragen. Dit geldt voor alle
gevallen waarin de school het noodzakelijk vindt de verzorgende ouder op de hoogte te
brengen over voorvallen op school, het kind betreffende.
Beide ouders kunnen zich aanmelden voor het emailprogramma van de school
( Emailworks ).

B. Eén van de ouders heeft na de scheiding het ouderlijk gezag.
De gezaghebbende ouder is verplicht de niet-gezaghebbende ouder te informeren over
het kind. De school erkent een zelfstandige informatieplicht te hebben tegenover de nietgezaghebbende ouder voor zover deze hierom verzoekt.
Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk :
1. Geen plicht om informatie te verschaffen voor de school wanneer de school de
informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan de ouder die met het ouderlijk
gezag is belast.
2. Het belang van het kind verzet zich tegen het verschaffen van de informatie.
In dat geval is het de taak van de school te onderzoeken of het belang van het kind zich
verzet tegen het verstrekken van informatie ( bijv. ouder heeft een contactverbod ).
Overigens is het bij die afweging niet van belang of de andere ouder of het kind het
eens is met het geven van informatie aan de andere ouder.

Welke informatie moet verschaft worden ?
In algemene zin gaat het erom ‘een beeld te geven van hoe het kind op school functioneert’.
Doet het kind zijn best? Voelt hij zich prettig in de klas? Kan hij meekomen met de anderen?
De niet-verzorgende ouder mag, zodra die zelf om informatie heeft gevraagd, verwachten
dat de school de rapporten opstuurt en de schoolgids. In principe nodigt de school beide
ouders uit voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind (bijvoorbeeld
rapportbesprekingen). Indien een van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij
om een individueel gesprek vragen. Maar bij de dagelijkse zorg is het in principe voldoende
om de verzorger in te lichten, dat kan ook een oma of een oppas zijn. Bijvoorbeeld dat het
kind ziek is geworden op school, dat er hoofdluis heerst of waar de groep heengaat met het
schoolreisje.

Nadere uitwerking informatievoorziening gescheiden ouders in regels en bepalingen :
1. Bij aanmelding of indien de situatie zich tijdens de schoolloopbaan van een leerling
voordoet melden ouders ( meldt één van de ouders ) een scheiding aan de
groepsleerkracht of de schoolleiding.
Daarbij wordt vastgesteld of het gaat om de situatie, waarbij ouders beiden zijn belast met
het ouderlijk gezag en er sprake is van één verzorgende ouder ( zie boven situatie A ), of
dat er sprake is van de situatie waarin aan één van de ouders het ouderlijk gezag na de
scheiding is toegekend ( zie boven situatie B ).
2. Indien sprake is van een ouderschapsplan ( wettelijk verplicht sinds maart 2009 ), dan kan
dit als aanknopingspunt worden gebruikt om met gescheiden ouders afspraken te maken
over informatievoorziening, bijvoorbeeld over ouderavonden en deelname aan
schoolactiviteiten. Afspraken worden in dit geval met beide ouders gemaakt en door beide
ouders aanvaard.
3. De melding ( onder 1 ) en de afspraken ( onder 2 ) worden vastgelegd in het dossier van
de leerling en gelden in principe gedurende de gehele schoolloopbaan. Wijziging van deze
afspraken is mogelijk indien beide ouders deze wijziging verzoeken en goedkeuren, of
indien de schoolleiding, na gedaan onderzoek, gegronde redenen heeft om aan te nemen
dat een dergelijke wijziging in het belang is van het kind.
4. Een ouder, niet de gezaghebbende, die de schoolleiding om informatie verzoekt moet een
kopie van zijn/haar geldig legitimatiebewijs en een bewijs van ouderschap kunnen
overleggen, of in geval van een schriftelijke aanvraag een kopie van zijn/haar geldig
legitimatiebewijs en bewijs van ouderschap meesturen.
5. De andere ouder wordt van het gedane verzoek schriftelijk in kennis gesteld, waarbij wordt
aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan binnen een termijn
van twee schoolwerkweken na dagtekening van de kennisgeving tegen het verzoek
kunnen worden ingebracht.
6. Als een ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen
bezwaar, dan wordt dit in het dossier van de leerling vastgelegd.
Nadien worden in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven,
bijvoorbeeld de rapporten en een schriftelijke toelichting daarop. Er hoeft dan niet steeds
opnieuw te worden verzocht om die informatie.
7. Informatie wordt niet verstrekt, wanneer de schoolleiding gegronde reden heeft om aan te
nemen en na onderzoek heeft vastgesteld dat dit in strijd is met het belang van het kind,
bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is.
De ouder, die het verzoek heeft ingediend wordt hiervan binnen vier schoolwerkweken na
dagtekening van het verzoek, schriftelijk gemotiveerd in kennis gesteld.
8. Tegen het genomen besluit kan de ouder, wiens verzoek is afgewezen, binnen vier
schoolwerkweken bezwaar aantekenen bij het bestuur van de school, p/a Essenburgsingel
25-C, 3021 AN te Rotterdam.
Het bestuur benoemt uit haar midden een commissie die het bezwaar behandelt. Binnen
zes schoolwerkweken na dagtekening zal de commissie een bindende uitspraak doen.
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