Protocol school en scheiding
Bijlage: Vragen/afsprakenlijst voor niet samenwonende ouders ten behoeve van de school.
1. Algemeen
Een scheiding van ouders kan voor kinderen en ouders een emotionele belasting zijn.
Daarbij willen we voorkomen dat er zich op organisatorisch vlak in relatie tot school onduidelijke en
onwenselijke situaties voordoen.
Onze school hanteert een scheidingsprotocol met als doel:
a. Het beleid en de positie van de school in scheidingssituaties te beschrijven.
b. De afspraken in relatie tot de school van de kinderen tussen scheidende ouders vast te leggen in
een vragen/afsprakenlijst.
2. De positie van de school
De leerkrachten en directie van CBS De Fûgelsang stellen zich neutraal op en houden zich afzijdig van
een eventueel conflict tussen ouders. De school heeft een zelfstandig informatieplicht ten opzichte
van beide ouders. In de vragen/afsprakenlijst kunnen ouders aangeven op welke wijze de informatie
verstrekt wordt. De school heeft geen verantwoordelijkheid noch plicht in het informeren van de ene
ouder over hetgeen mondeling aan informatie verstrekt wordt aan de andere ouder.
3. Beleidsoverwegingen
Halen van kinderen
Kinderen van gescheiden ouders kunnen van school gehaald worden door een van beide ouders of
ouders samen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om hier goede afspraken over te
maken.
U kunt deze afspraken vermelden in de vragen/afsprakenlijst.
Wanneer de omgang met een van beide ouders met de kinderen van rechtswege is verboden, is het
wenselijk dat de school beschikt over een kopie van de beschikking van de rechtbank.
Informatievoorziening
Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen vanuit school.
Dit recht blijft bestaan, ook na de echtscheiding, zelfs als een van de ouders niet meer belast is met
het gezag. Wij vinden dat onze school een verbindende rol heeft tussen ouders en kind.
Uitzondering hierop is denkbaar wanneer de verzorgende ouder beschikt over een beslissing van de
rechtbank waarin is vastgelegd dat het recht op informatie van de andere ouder is beperkt en een
kopie hiervan aan de school verstrekt.
Ouders kunnen in de vragen/afsprakenlijst aangeven hoe zij de informatie wensen te ontvangen.
Oudergesprekken
In principe nodigt de school beide ouders uit voor ouderavonden en/of voor gesprekken.
Indien de ouders geen gezamenlijk gesprek willen, kunnen de gesprekken afzonderlijk plaatsvinden.
Omgaan met scheidingssituaties
Het is in het belang van het kind dat ouders in een scheidingssituatie zo snel mogelijk en in een vroeg
stadium de leerkracht hierover informeren. Wanneer een leerkracht op de hoogte is van de
thuissituatie kan de leerkracht het kind beter ondersteunen.
Indien de scheiding concreet wordt, verzoeken wij de ouders de vragen/afsprakenlijst in te vullen
met betrekking tot het echtscheidingsprotocol. Met dit formulier heeft de school de juiste informatie
in bezit.

