Informatievoorziening gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over
de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling
verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht
jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de
ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische
verantwoordelijkheid jegens de leerling.
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben
behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school
houden. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het
verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets-resultaten van de
leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond
en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit
de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de
leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde
persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien
jaar.
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke
feiten en omstandigheden.
De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet
met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking
tot het kind. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide
ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen
informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van
het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe
schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie,
alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen
van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan
(informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders
ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke
stukken.
De hiervoor genoemde informatie maakt onderdeel uit van het protocol informatieverstrekking
zoals dat binnen Stichting Catent is vastgesteld, en waaraan de Kubus en de Sint Nicolaas zich
te allen tijde houden.

