Communicatie-protocol voor ouders die gaan scheiden/ zijn gescheiden
Het protocol bestaat uit twee delen:
 Informatie van de school aan de ouders
 Vragenlijst voor de ouders
Informatie en uitgangspunten














Wij gaan met alle kinderen en hun ouders op dezelfde wijze om. Voor iedereen gelden dezelfde
waarden en normen.
Alle informatie over de school is in principe digitaal te verkrijgen; dus ook de data waarop de
individuele ouder-leerkracht-gesprekken plaatsvinden
In het belang van het kind informeert de school in principe tijdens een gezamenlijk gesprek beide
ouders. Uitgangspunt is dat de verzorgende ouder de uitnodiging voor het gesprek ontvangt. Deze
stelt de ex-partner op de hoogte.
Bij het onderling niet nakomen van deze standaard kan de ex-partner die het kind niet verzorgt, de
school ook direct benaderen, waarbij uitgangspunten zijn: de ouder neemt contact op; de leerkracht
stuurt desgewenst een kopie van het meest recente rapport toe en er vindt maximaal één extra
gesprek per jaar plaats.
De directeur zal in dat laatste geval contact opnemen met beide ouders en met hen afspraken maken,
ze vastleggen en (laten) ondertekenen.
De directeur legt de gemaakte afspraken in het leerling-dossier. Ook beide ouders ontvangen een
exemplaar.
In het geval dat de kinderrechter heeft vastgesteld dat één van beide ouders geen contact meer mag
hebben met de kinderen, overlegt de andere ouder dit met de directeur. De school heeft dan de taak
de kinderen van de verzorgende ouder te beschermen, zover dat in redelijkheid van de school geëist
kan worden.
De school is geen partij in de eventuele strijd tussen ouders. Zij kan doorverwijzen naar een
hulpverleningsinstelling.
De school kan zich bij twijfel laten bijstaan staan door de vertrouwensarts van de GGD.
In de orthotheek van de school is achtergrondinformatie aanwezig om op een professionele wijze om
te gaan met de verschillende facetten van echtscheiding

Vragenlijst voor de ouders:
1.

Ingevuld op:__________________________________

2.

Naam van de leerling________________________________________

3.

Groep: ______________

4.

M.i.v. wanneer gaan ouders scheiden/ zijn zij gescheiden?_____________

5.

Is er sprake van
a.
b.

6.

7.

Co-ouderschap
Voogd / toeziend voogd

O
O

Als er sprake is van co-ouderschap:
a. Welke afspraken zijn gemaakt t.a.v. gezamenlijke
opvoedingsverantwoordelijkheid,verzorgingsregeling, samenwerking en overleg tussen de
ouders
b.

Adres, telefoonnummers van beide verblijfplaatsen

c.

Eventueel te maken afspraken t.a.v. brengen naar en halen van school

d.

Eventuele opmerkingen

Indien er sprake is van een (toeziend) voogd:
a. Wie is de voogd?
 Vader
O
 Moeder
O
b.

Wie is de toeziend voogd?
 Vader
O
 Moeder
O

c.

Hoe is de (voorlopige) omgangsregeling?

d.

Adres en telefoonnummer waar het kind woont

e.

Eventueel extra adres als ouder niet bereikbaar (evt. werkplek)is

f.

Eventueel te maken afspraken t.a.v. brengen naar en halen van school

g.

Opmerkingen

Handtekeningen en namen:
Obdam, d.d.
Moeder:

Vader:

directeur:

