Protocol gescheiden ouders
De Dreefschool vindt dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het
van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij
trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er
op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als
uitgangspunt.
Informatie- en ouderavonden:
 Uitgangspunt voor elk kind van onze school is slechts één contactmoment
per keer.
 Wanneer ouders na scheiding allebei voogdij hebben worden vader en
moeder uitgenodigd voor één en dezelfde informatie- en ouderavond.
 Wanneer beide e- mail adressen van de ouders bekend zijn, hebben ook
beide ouders een inlogcode voor SchouderCom.
 Ouders schrijven zich in voor één moment.
 We stellen het als school op prijs wanneer ouders, ook al zijn zij
gescheiden, samen naar de ouder/informatieavond kunnen komen.
Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, is het aan de (gescheiden) ouders
om te bepalen wie de avond bezoekt.
Rapporten:
 Wanneer aan een leerling van gescheiden ouders het rapport wordt
meegegeven gaat deze mee naar de ouder waar de leerling die dag
woonachtig is.
 De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de onderlinge uitwisseling van
het rapport. Eventueel kan in uitzonderlijke gevallen een kopie van het
rapport gemaakt worden. Ouders bespreken dat met de leerkracht.
Zorgrapportage-en gesprekken:
 (Gescheiden) Ouders van Zorgleerlingen ontvangen bij bespreking met
een externe deskundige (Psycholoog, GGD, logopedist etc.) allebei een
uitnodiging voor één en hetzelfde contactmoment
 Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn samen het gesprek bij te wonen, is
het aan de (gescheiden) ouders om te bepalen wie bij het gesprek
aanwezig is. Verslagen worden naar beide ouders gestuurd. Het is daarom
van belang dat de e-mailadressen van beide ouders bekend zijn.
 Groep gebonden informatie gaat over de mail. Wanneer beide ouders in
het mailbestand van de klas staan krijgen zij ook allebei de informatie.
Formulieren, folders en brieven
 Alle informatie gaat in principe naar beide ouders. Het kan echter voor
komen dat een formulier of brief in de klas wordt uitgedeeld en dat het
exemplaar bij de ouder komt waar een leerling van gescheiden ouders op
dat moment woonachtig is. Wij gaan er in dat geval vanuit dat ouders dit
onderling uitwisselen dan wel elkaar op de hoogte stellen.

