Kind , School & Scheiding
Contact met gescheiden ouders
Uitgangspunten
Onze school gaat ervan uit dat:
• het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop staat. De school is geen partij in de
scheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Wij verzoeken de ouders om samen
afspraken te maken over de communicatie met school en elkaar te informeren over schoolse
zaken zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, uitstapjes, sportdag en vakanties.
• we een opstelling kiezen ten opzichte van beide ouders; de school kan geen partij kiezen. Dit
betekent dat leerkrachten niet rapporteren aan de ene ouder over wat een kind vertelt over
het bezoek aan de andere ouder.
• het de verantwoordelijkheid is van ouders elkaar te informeren over verzorging en opvoeding
van het kind. We dringen er bij ouders op aan om samen afspraken te maken over de
communicatie met school en elkaar te informeren over schoolse zaken.
• het in het belang van het kind is wanneer beide ouders op een positieve manier bij school
betrokken zijn. Ons uitgangspunt is beide ouders in de gelegenheid te stellen om op de
hoogte te zijn van de ontwikkeling van het kind en van schoolactiviteiten.

Informatievoorziening
Algemene informatie betreffende de school, zoals de schoolgids, schoolkrant en nieuwsbrieven zijn
voor beide ouders toegankelijk via de website www.depinksterbloem.nl Beide ouders kunnen per
mail de nieuwsbrieven en andere mededelingen ontvangen.
De uitnodiging voor schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn, geldt voor beide ouders.
We verzoeken ouders om hier samen duidelijke afspraken over te maken.
De school heeft een informatieplicht naar ouders. Ook na een scheiding houden beide ouders allebei
het recht op informatie over hun kind. Als beide ouders het gezag hebben, krijgen de ouders dezelfde
informatie van school. Als slechts één ouder het gezag heeft, heeft deze ouder de verplichting de
andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken rondom het kind.
De ouder zonder gezag heeft ook recht op informatie en de school is verplicht deze te geven als de
ouder zonder gezag daarom vraagt. Uitzondering daarop is als de rechter anders besloten heeft. Dan
hoeft de school geen informatie te verstrekken aan de ouder zonder gezag als een rechtelijke
beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie voor de ouder zonder gezag beperkt
is.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om deze beschikking te laten zien aan school. Zonder
deze beschikking zal de school informatie omtrent de ontwikkeling van het kind aan beide ouders
mededelen.
De school verwacht van ouders dat ze tijdig relevante informatie over veranderingen in de
thuissituatie doorgeven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Gesprekken met ouders
Wij nodigen ouders uit om zoveel mogelijk samen aanwezig te zijn bij geplande gesprekken over het
kind, zoals de portfolio gesprekken of andere gesprekken. Wanneer dit in zwaarwegende
omstandigheden onmogelijk is, kan (na overleg met de directie) een afzonderlijke afspraak gemaakt
worden.
Rol van nieuwe partners
De school zal nieuwe partners of stiefouders niet beschouwen als gesprekspartner van de school
tenzij de beide ouders schriftelijk kenbaar maken aan de school dat dit akkoord is.
Hulp indien nodig
De school blijft tijdens een scheiding het belang van het kind voorop stellen en altijd handelen in het
belang van de ontwikkeling van het kind. De school komt niet in de rol van hulpverlener, maar heeft
wel een signalerende functie en zal het met ouders bespreken als het kind specifieke hulp nodig
heeft. De ouder-en kind adviseur(OKA) kan ouders adviseren.
Ophalen: het kind uit school halen
Het kind wordt alleen aan de gezaghebbende ouder meegegeven, tenzij vooraf met de ouders en de
leerkracht anders is afgesproken en dit schriftelijk is vastgelegd.
Wanneer wordt afgeweken van de afspraken met betrekking tot het ophalen van het kind na of
tijdens schooltijd, zoekt de school telefonisch contact met de (verzorgende) ouder.
Informatie aan derden
Aan derden (bijvoorbeeld advocaten, Raad voor de Kinderbescherming en andere instanties of
familie) wordt geen informatie verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

