GESCHEIDEN OUDERS
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ALGEMENE INFORMATIE

1.1

De wet
Gedurende het huwelijk oefenen de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Bij ontbinding van een huwelijk, anders dan de dood, blijven de ouders gezamenlijk het ouderlijk
gezag uitoefen, tenzij een van hen de rechter in het belang van het kind verzoekt aan
hem/haar alleen het gezag te geven. De rechter beslist hierover.
De ouder die het gezag krijgt, heeft daarmee de beslissingsbevoegdheid over alle zaken die
het kind (of de kinderen) aangaan. De ouder die met het gezag is belast heeft de plicht de
andere ouder over de kinderen te informeren. De ouder die niet met het gezag belast is,
heeft op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek recht op alle belangrijke
informatie waarover de school beroepshalve beschikt. De wet spreekt hier over belangrijke
feiten en omstandigheden. De feiten en omstandigheden waarover de school beroepshalve
beschikt, zijn rapporten en belangrijke toetsuitslagen. Deze worden toegelicht tijdens de
oudergesprekken.
Een nieuwe partner heeft geen relatie met het kind (of de kinderen). Omdat dan de privacywetgeving een rol speelt, kan de andere ouder informatie verbieden.

2

INFORMATIE NAAR GESCHEIDEN OUDERS OP BS. ST. TRUDO
Een ouder of de ouders geven bij de leerkracht aan dat zij gaan scheiden of gescheiden zijn.
De leerkracht zal in dat geval de ouder of ouders vragen een afspraak te maken met de
directie. Met de ouders wordt eerst bekeken of informatievoorziening op de tot dan toe
gebruikelijke wijze kan doorgaan, dus gezamenlijke gesprekken op school en ouders dragen
er zelf zorg voor dat berichten/rapporten aan elkaar worden doorgegeven.
Indien bovenstaande onmogelijk is, zal de ouders uitgelegd worden wat de wet hierover zegt
zoals hierboven beschreven. De ouders krijgen dan apart een verslag en een uitnodiging
voor het oudergesprek. Indien er zich anderszins belangrijke omstandigheden voordoen zal
de school beide ouders hiervan op de hoogte brengen en voor zover dat nodig is, uitnodigen
voor een gesprek. Er wordt geen schriftelijke correspondentie gevoerd.

2.1

Wat kan zich voordoen?
- De niet-gezaghebbende ouder wenst inzage in onderzoek dat door de gezaghebbende
ouder is aangevraagd en betaald. Dit kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de
gezaghebbende ouder.
- Indien de niet-gezaghebbende ouder een nieuwe partner heeft, duidelijk aangeven dat er
toestemming nodig is van de gezaghebbende partner.
Onduidelijk? Mail met het VKBO – mevr. A. Ranke: a.ranke@kbonet.nl.
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ALGEMEEN
We sturen geen informatie meer op naar de ouder waar het kind niet dagelijks woont.
Het kind krijgt alle informatie mee voor de verzorgende ouder.
Gegevens van kinderen kunnen door beide ouders worden ingezien en evt. opgehaald
worden op school (kopie). Er wordt dus ook niets opgestuurd.
Ons infobulletin, De Stip, is op onze website te lezen.
We houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijk voorgeschreven informatieplicht aan beide
ouders.
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