Informatie voor gescheiden ouders

Van der Capellen scholengemeenschap

Hoe krijgt u informatie van de school over uw kind wanneer u niet meer samen leeft? Wat zegt de wet
hierover? En hoe hebben we het op de Van der Capellen geregeld?
Wet en regelgeving
De school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het
ouderlijk gezag niet heeft of zelfs geen omgangsregeling. De school mag alleen afwijken van die plicht
als de rechter dat in een specifiek geval bepaalt.
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun
ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor
de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de
ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.
De school kan weigeren om informatie te geven als dat ingaat tegen het belang van het kind.
Weigeren kan alleen als de situatie is onderzocht en de weigering schriftelijk is gemotiveerd. Dat het
kind niet wil, is niet per definitie een doorslaggevend argument omdat het kind immers onder invloed
kan staan van de andere ouder.
Melding
Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de
scheiding. Dit schriftelijke bericht dient te worden afgegeven op onze administratie. Hierbij dient
duidelijk te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt en nieuwe adresgegevens en
bereikbaarheid dienen te worden doorgegeven.
Afspraken
Primair geven wij informatie en doen wij zaken met de eerst verzorgende ouder, maar ook de andere
partij heeft belangstelling voor zijn/haar kinderen en recht op informatie (tenzij de rechter dat heeft
verboden). Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is dat
beide ouders zoveel mogelijk samen naar de contactavonden komen. Indien dit niet mogelijk of
wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger) de andere ouder informeert omtrent de
ontwikkeling en de vordering van het kind. Indien ook dit niet meer tot de mogelijkheden behoort, heeft
de ouder op afstand recht op een apart contactmoment (zelf aan te vragen).
Informatiemogelijkheden
Buiten deze mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide ouders, wanneer er
geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met de docent, de
leerlingcoördinator en de directie. Alle overige informatie over het kind dat van belang is voor beide
ouders, (zoals ziekte, verlofaanvragen, enz.) dient door de ouder die op dat moment de feitelijke
verantwoordelijkheid heeft (omdat het kind daar op dat moment verblijft) te worden gecommuniceerd
met de andere ouder.

Daar waar de onderlinge communicatie is verstoord, maken wij de volgende afspraken:
1. Cijferoverzicht & Capellen Nieuws: de cijfers & resultaten van de leerlingen zijn voor ouders
digitaal inzichtelijk in Somtoday. Het is mogelijk om meerdere accounts aan te maken.
Hiervoor dient u contact op te nemen met de administratie van onze school. Het Capellen
Nieuws wordt maandelijks verzonden per e-mail en staat teven op onze schoolsite,
www.capellensg.nl. Het is mogelijk om deze informatie naar meerdere e-mailadressen te
versturen. Indien gewenst kunt u dit aangeven bij onze administratie.
2. Contactavonden: als beide ouders contact rond alle rapporten wensen, kunnen zij zich beide
afzonderlijk aanmelden voor de contactavonden. Tevens valt te overwegen om één van de
ouders na schooltijd te laten komen en de ander op het reguliere gespreksmoment.
Bij overige zaken die hierboven niet vermeld staan, overlegt de mentor met beide ouders.

