Schoolprotocol voor ouders bij echtscheiding

1.
School informeren over de scheiding
Een van de ouders informeert de leerkracht over de echtscheiding.
2.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt voor beide ouders, ook als zij niet
samenwonen. Uitgangspunt daarbij is de wettelijk verplichting zoals die in art 1:377c het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd.
Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek)
worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en de schoolarts.
3.
De niet met het gezag belaste ouder
De school hanteert de wettelijke regeling omtrent informatievoorziening betreffende de leerling. Als ouders
scheiden, behouden zij in principe beiden het gezag over het kind. Indien dit niet het geval is, wordt de verzorgende ouder gevraagd om daar wettelijke bewijsstukken van te overhandigen opdat de school aan haar verplichtingen kan voldoen. Ook hier is het uitgangspunt de wettelijke
verplichting zoals die in art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. Uitzonderingen op die regel
gelden onder andere voor instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts.
Indien er sprake is van een niet met het gezag belaste ouder kan deze een schriftelijk verzoek tot
informatieverstrekking indienen, gericht aan de directie van de school. De school verstrekt alleen concrete
relevante informatie die in het belang van het kind is.
Het moet dan om concrete vragen over het kind gaan. Indien de rechter besloten heeft tot ontheffing van
informatieplicht verstrekt de school geen informatie aan de niet gezagdragende ouder.
4.
Vragenlijst
Op het moment dat ouders aangeven dat ze gaan scheiden ontvangen ze een vragenlijst van de leerkracht.
Het doel van de vragenlijst is praktische informatie te verkrijgen over het woonadres van de ouders en over
de wijze waarop ouders hun ouderschap na de scheiding hebben geregeld, teneinde misverstanden te
voorkomen en zicht te krijgen op de mogelijke gronden om een van de ouders geen informatie te
verstrekken over het kind (binnen het kader van art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) of om ernstige
complicaties (zoals bijvoorbeeld het meenemen vanuit school van het kind, tegen de gemaakte afspraken
of rechterlijke uitspraken in) te voorkomen. Voor de begeleiding van het kind is het van belang dat alle
wijzigingen die nadien plaatsvinden, door de ouder aan de leerkracht worden gecommuniceerd. Hierbij valt
te denken aan een verhuizing, het krijgen van een nieuwe relatie, opnieuw samenwonen, al dan niet met
kinderen van de nieuwe partner.
5.
Halen en brengen
Ouders vullen op de vragenlijst in, door wie het kind per dag gebracht en gehaald wordt (indien van
toepassing). Leerkrachten houden zich aan deze lijst. Indien er wijzigingen zijn over het ophalen van het
kind wordt de leerkracht daarover door de verzorgende ouder geïnformeerd. Komt iemand anders dan op
de lijst staat het kind halen, dan zal de leerkracht telefonisch contact opnemen met de verzorgende ouder.
Indien er sprake is van co-ouderschap, wordt een van beide ouders gebeld. Na toestemming van de
verzorgende ouder, wordt het kind meegegeven.

6.
Ouderavonden, gesprekken over het kind
In principe nodigt de school beide ouders die gezag hebben uit voor ouderavonden of voor gesprekken over
het kind. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder, de andere ouder daarvan op
de hoogte te stellen. Indien een van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij in uitzonderlijke
gevallen verzoeken om een individueel gesprek. Dit kan aangegeven worden op de vragenlijst.

7.
Correspondentie
Correspondentie is gericht aan beide met gezag belaste ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de
verzorgende ouder, de andere ouder daarvan op de hoogte te stellen. Indien dit niet mogelijk is, kan als
uitzondering met de school een afspraak worden gemaakt over een andere manier van
informatievoorziening.

8.
Onderlinge problemen tussen ouders
De school is primair gericht op begeleiding van de kinderen, waarbij onder meer veiligheid en rust van het
kind gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge
relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. Leerkrachten gaan geen gesprek aan
met ouders over de echtscheiding. Op het moment dat het kind gebracht wordt kan de ouder informatie
over het welzijn van het kind mondeling aan de leerkracht doorgeven. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling
dat op dat moment wordt gesproken over de echtscheiding of de ex-partner. Indien dit wel gebeurt, zal de
leerkracht het gesprek afbreken. Eventueel kunnen leerkrachten ouders wel doorverwijzen naar andere
instanties of hulpverleners.

9.
Onpartijdigheid
De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek
die met de scheiding van de ouders te maken heeft.
Het welzijn van het kind staat voor de school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin
ouders botsen met wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal de directeur met de
leerkracht proberen om dat probleem op te lossen. De school zal alles doen om te voorkomen dat zij in een
conflict tussen ouders betrokken wordt.
10.
Wijziging geslachtsnaam
Het komt soms voor dat een ouder ten gevolge van een (echt) scheiding een andere achternaam
(geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan de school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die
van een nieuwe partner. Dat is echter niet mogelijk zonder dat daartoe eerst een verzoek tot
naamswijziging bij de rechter wordt ingediend. De school zal het kind alleen inschrijven onder een andere
naam dan de officiële, nadat de rechter in de geslachtsnaamwijziging heeft toegestemd en school een kopie
van het officiële document daaromtrent heeft ontvangen.
11.
Conclusie
Het welzijn van het kind staat voor de school altijd voorop. Hoe meer informatie de school heeft over
kinderen en hun gescheiden ouders, des te beter kunnen leerkrachten en andere betrokkenen inspelen op
eventuele problemen of veranderingen. Ouders kunnen daar goed bij helpen, door de vragenlijst in te
vullen. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.
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