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Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 

 

Doel van het protocol 

De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw 

kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop staat. In het kader van 

ouderbetrokkenheid vinden wij het belangrijk dat beide ouders goed op de hoogte zijn 

van wat er op school gebeurt. Ons algemene uitgangspunt is dat ouders altijd zelf 

verantwoordelijk zijn om informatie met elkaar te delen en school te informeren. Dit 

protocol geeft uitleg over de wijze waarop de school omgaat met de 

informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere 

aandacht aan het volgende: 

 wat u van de school mag verwachten; 

 wat van u zelf wordt verwacht; 

 op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen.  

Dan weet u als gescheiden ouders waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de 

ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen. 

Regeling rondom scheiding 

Na een scheiding kunt u als ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en 

verzorging van uw kind op verschillende manieren hebben geregeld. Het is prettig voor 

de school om te weten hoe u e.e.a. heeft geregeld, bijvoorbeeld wel of geen co-

ouderschap, etc.  

In specifieke oudersituaties waarin dat aan de orde is, laten wij ons leiden door eventuele 

rechterlijke uitspraken omtrent ouderlijk gezag en omgangsrecht. 

Wat kunt u van ons verwachten 

Als bij inschrijving van uw kind blijkt dat u als ouders gescheiden bent dan vraagt de 

school u wie van u met het ouderlijk gezag en de dagelijkse verzorging van uw kind 

belast is. En ook of u goed contact met elkaar onderhoudt als het over de opvoeding en 

het onderwijs van uw kind gaat. De Berkenschutse vindt het van belang dat beide ouders 

goed geïnformeerd zijn en zullen aan beide ouders de onderstaande informatie geven: 

• Rapport 

• Toets resultaten  

• Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- of gedragsproblemen 

voordoen. 

• Uitnodigingen gesprekken, zoals inloop- of kijkavonden en ouderavonden  

• Uitnodiging voor inschrijving ouderportaal en eventueel klasbord. 

Over zaken die alleen van belang zijn voor de dagelijkse zorg van het kind (bijvoorbeeld 

dat het kind ziek is geworden op school of dat er hoofdluis heerst) maken we bij het 

startgesprek afspraken wie hiervoor eerste contactpersoon is. 
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In de regel voeren we oudergesprekken met beide ouders. U kunt er ook voor kiezen dat 

één ouder aansluit. Mocht u niet samen in gesprek kunnen over uw kind, dan zal er in 

overleg met de school een oplossing worden gezocht. Mocht een eventuele nieuwe 

partner aan willen sluiten, dan is dit alleen mogelijk met toestemming van de andere 

biologische ouder. 

Wilt u meer weten over hoe de Berkenschutse de wettelijke kaders hanteert rondom de 

positie van kinderen en jongeren, dan verwijzen wij u naar de schoolgids. Deze wettelijke 

kaders gelden voor alle kinderen/jongeren. 

Wat verwachten we van u 

In het kader van ouderbetrokkenheid vinden we het belangrijk dat u ons op de hoogte 

stelt van veranderingen in de thuissituatie. De situatie thuis kan direct invloed hebben op 

de concentratie en leerprestaties van het kind op school. Wanneer de leerkracht/mentor 

op de hoogte is hiervan kan hij/zij het kind beter ondersteunen.  

Mocht u gaan scheiden tijdens de schoolperiode van uw kind, dan wordt u verzocht dat 

aan te geven bij de leerkracht/mentor van uw kind.  

En verder.. 

In incidentele gevallen kan de school weigeren om informatie te geven aan de ‘niet met 

het ouderlijk gezag belaste ouder’. Daarvan kan sprake zijn als het verstrekken van 

informatie ingaat tegen het belang van het kind. Zo’n weigering wordt schriftelijk door de 

school gemotiveerd en vindt pas plaats nadat de situatie door de school zorgvuldig is 

onderzocht 

Als twee gezaghebbende ouders het niet eens zijn over inschrijving school, hulpverlening, 

onderzoek e.d., dan is dat reden tot nader onderzoek.  Als het echt niet lukt om de 

ouders op één lijn te krijgen dan kan een gezaghebbende ouder (en niet de school of de 

hulpverlener) de rechtbank via een advocaat verzoeken de knoop door te hakken 

bijvoorbeeld over: diagnostiek, noodzakelijke jeugdhulp of medische behandeling, 

plaatsing op een school e.d.  
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