Informatievoorziening gescheiden ouders.
Via dit stuk willen wij u graag laten weten hoe wij omgaan met het verstrekken
van informatie aan beide ouders. Hierbij hebben wij ons laten adviseren door de
wet en een jurist van de Raad voor de Kinderbescherming.
• Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie. Het betreft hier
de schoolgids, uitnodigingen voor informatie- en ouderavonden, school- en
toetsresultaten, rapporten en verwijzing naar het vervolgonderwijs.
• Op onze school gaat alle informatie via de kinderen mee naar huis.
Wanneer de ouders van een kind gescheiden leven, gaat de informatie dus
naar de ouder waarbij het kind woont.
• Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de
hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook
alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind.
• Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet
verzorgende ouder altijd de school verzoeken om informatie over de
schoolontwikkeling van zijn/haar kind te geven. De school zal deze
gegevens moeten verstrekken. We zullen de verzorgende ouder hierover
inlichten.
Indien de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatie- verschaffing
aan de andere ouder, is dat voor ons geen reden om de gevraagde
informatie niet te verschaffen. Voor de school staat het belang van het
kind voorop.
• Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar zij niet
samen kunnen en/of willen komen, is de school verplicht om twee
gesprekken te houden. Echter als het belang van het kind zich daartegen
verzet (bijv. als er beperkte tijd is voor hulpverlening of de ouders zitten
niet op één lijn), dan zal de school alleen een gesprek met de verzorgende
ouder voeren.
• Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de
hoogte te brengen van aanmeldingen bij S.O.M. ( Stichting
Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant), P.C.L. (Permanente Commissie
Leerlingenzorg) en C.v.I (Commissie voor Indicatiestelling). Indien nodig
is het de plicht van de verzorgende ouder om voor een handtekening van
de niet-verzorgende ouder te zorgen. In bovenstaande gevallen is de
handtekening van beide ouders nodig.
Indien de ouders niet tot overeenstemming komen over aanmelding en /
of behandeling, kan de school niet overgaan tot aanmelding of
hulpverlening.
• Als er sprake is van aanmelding bij S.M.W. (school maatschappelijk werk)
verwijzen wij naar het document van S.M.W. dat bij de
aanmeldingsformulieren verstrekt wordt.
Heeft u nog vragen over deze regelingen dan kunt u altijd terecht bij de directie.

