Protocol informatievoorziening gescheiden ouders.
De school vindt het belangrijk dat beide ouders goed geïnformeerd zijn. We
hebben hiervoor de volgende voorzieningen getroffen:
•

Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie. Het betreft hier
de schoolgids, uitnodigingen voor informatie- en ouderavonden, school- en
toetsresultaten, rapporten en verwijzing naar vervolgonderwijs.

•

Op school gaat veel informatie via de kinderen mee naar huis. Wanneer de
ouders gescheiden leven gaat er dus informatie mee naar de ouder waar
het kind woont. Beide ouders kunnen mail en berichten via social schools
ontvangen.

•

Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de
hoogte te houden van de schoolontwikkelingen van het kind. Mocht dit
door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet verzorgende ouder
altijd de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van
zijn/haar kind. Wij zullen er dan voor zorgen dat de niet-verzorgende
ouder de informatie ook krijgt. ( tenzij door de rechtbank anders is
aangegeven.)

•

Indien de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatieverschaffing
aan de andere ouder, is dit voor ons geen reden de informatie niet te
verstrekken.

•

Wanneer er op de jaarkalender 10 min. gesprekken staan gepland, kunt u
contact opnemen met de school en een afspraak plannen als u niet samen
kunt/ wilt komen.

•

Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar zij niet
samen kunnen en/of willen komen, is de school verplicht om twee
gesprekken te houden.

•

Het is de plicht van de verzorgende ouder en school om de niet
verzorgende ouder op de hoogte te brengen van aanmeldingen voor een
onderzoek of behandeling door externen. Hiervoor is een handtekening
nodig van beide ouders.

Indien de ouders niet tot overeenstemming komen over aanmelding en/of
behandeling kan de school niet overgaan tot aanmelding of hulpverlening.
•

School zal geen partij zijn tussen ouders maar de “belangen van het kind”
op schoolgebied proberen te waarborgen.
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