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Protocol bij scheiding van ouders

Het protocol bestaat uit twee onderdelen:
- Richtlijnen voor de leerkrachten
- Protocol voor ouders
Het protocol is ter vaststelling voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van
basisschool De Regenboog
Richtlijnen voor de leerkrachten
Bij een dreigende scheiding zal bij ouders en kinderen onzekerheid en
schuldgevoel overheersen en zal worden geprobeerd zo lang mogelijk de
problemen binnenskamers te houden. Deze onzekerheid, spanning thuis en de
aanstaande scheiding zal ingrijpende gevolgen hebben die zich kunnen vertalen
in velerlei gedragingen.
Symptomen die aangeven dat er iets aan de hand is. Let wel op: misschien is er
iets anders aan de hand !
Kern van dit protocol is de volgende vraagstelling: wat doen de ouder(s) om
ervoor te zorgen dat het met dit kind goed gaat ? Wat hebben wij nodig om
ervoor te zorgen dat wij ons werk goed kunnen doen.
Kindsignalen:
- het kind trekt zich terug, is stil en afwezig, angstig
- het tegenovergestelde: het kind is overactief, te druk
- agressief en prikkelbaar, overal kwaad om worden
- het tegenovergestelde: het kind is introvert, ongeïnteresseerd
- schoolprestaties zijn minder
- overgevoelig, snel huilen, bedroefd
- terugval in ontwikkeling ( duimzuigen, stotteren)
- slechte lichamelijke condities
- niet samen met de andere kinderen aan het einde van de dag naar buiten
gaan, maar achterblijven
De genoemde signalen kunnen zichtbaar worden bij de scheidingsmelding.
Hoe te handelen bij scheidingsmelding:
- maak een afspraak met de ouder die meldt voor een gesprek:
( woonsituatie, emotionele toestand partijen, bijzonderheden)
- maak een verslag van dit gesprek voor het dossier
- breng andere teamleden op de hoogte van de melding , incl. IB-er
- bij twijfel tav problematiek: IB-er/ vertrouwenspersoon/ directeur
inschakelen ( in willekeurige volgorde)
- blijf luisterend oor voor de leerling
- blijf alert op alle signalen ( kind, beide ouders etc) en registreer
- ouders op de hoogte stellen van de vragenlijst

-

IB-er en directie houden teamleden op de hoogte bij zgn. ‘zorgcasus’

Rol van de leerkracht
- kind dat geconfronteerd wordt met een scheiding , verkeert in een
onzekere situatie en heeft mogelijk last van schuldgevoelens. Ga daar
voorzichtig mee om
- kies geen partij tussen de vader en moeder en geef geen oordeel
- wat er ook gebeurt: blijf respectvol ten aanzien van beide ouders
Informatievoorziening
- Boek: Jij blijft mijn papa. (teamkamer)
-

folder Maatschappelijk werk
folder Kinderen en scheiden
folder Kies: kinderen in echtscheiding situatie
folder leer samen spelen met Tim en Flapoor ( sociale vaardigheidstraining
voor kinderen van 6 t/m 9 jaar)
folder sociale vaardigheidstraining ( voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
lijst met titels van boeken voor gescheiden ouders en derden die vanuit
hun werksituatie te maken hebben met echtscheiding
lijst met titels van boeken voor kinderen van gescheiden ouders
signalenlijst huiselijk geweld/ kindermishandeling
artikel over ontwikkelingsfasen
artikel kinderen en ingrijpende situaties….. scheiden
artikel juridische dienstverlening; wettelijke regeling inzake
informatieplicht ouders

Schoolprotocol bij scheiding van ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons
( de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van
informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke
richtlijn.
In dit protocol zetten we een en ander voor u als ouder op een rijtje.
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact
opnemen met de directeur.
Inleiding.
Dit protocol
- legt uit wie voor de wet ouder van een kind is
- formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter
voorkoming van misverstanden
- beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent
informatievoorziening aan ouders
Definities van gehanteerde termen.
Wie zijn ouders van een kind?
In dit protocol wordt over ouders gesproken die volgens de wet met het ouderlijk
gezag bekleed zijn. Daarmee bedoelen we meestal de biologische vader en
moeder, dat zijn echter niet altijd de ouders in de zin van de wet.
De moeder van het kind is de vrouw:
- uit wie het kind is geboren
- die het kind heeft geadopteerd
De vader is in ieder geval:
- de man die met de moeder getrouwd was (is) toen (als) het kind geboren
was (is)
- de man die het kind heeft erkend of geadopteerd
- de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld
De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven.
Wat is ouderlijk gezag?
In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag.
Meestal hebben de ouders samen het gezag: ouderlijk gezag. Het gezag kan ook
worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen ( bijv. de partner
van een vader of moeder). Dit wordt gezamenlijk gezag genoemd. Als ouders
scheiden, behouden zij in principe beiden het gezag over het kind. Als een ander
dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit voogdij genoemd.

Uitgangspunt van de school.
De school is primair gericht op onderwijs en stelt het belang van het kind voorop.
Hiervoor is het nodig, dat onder meer veiligheid en rust voor het kind worden
gewaarborgd. Daarom is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge
relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. De school
is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders
te maken heeft.
Informatievoorziening.
Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op
informatie betreffende de schoolontwikkeling van hun kind/ kinderen, ook al zijn
ze gescheiden. Daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Ouders die niet met
het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie maar dit recht is beperkt.
Een vader die zijn kind in het geheel niet erkend heeft, heeft helemaal geen
recht op informatie en dit geldt ook voor grootouders.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders.
De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt voor beide
ouders, ook als zij niet samenwonen.
De niet met het gezag belaste ouder.
Verstrekking van schoolinformatie vindt voor de niet met het gezag belaste
ouder alleen plaats indien hij of zij daartoe verzoekt. Het moet dan om concrete
vragen over het kind gaan. Uitgangspunt daarbij is de wettelijke verplichting tav
informatievoorziening.
Correspondentie.
Correspondentie zal gericht zijn aan de ouder bij wie het kind volgens de
Gemeentelijk Basis Administratie staat ingeschreven of volgens de door de ouder
verstrekte gegevens.
Onder correspondentie wordt verstaan het meegeven van nieuwsbrieven,
schoolgids en activiteitenkalender, folders e.d.. De info is echter voor een ieder
toegankelijk via de website van de school www.deregenboog-goirle.nl
Ouderavonden, gesprekken over het kind.
De school nodigt beide ouders uit voor ouderavonden of voor gesprekken over
het kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is het aan de ouders te bepalen wie de
ouderavond bezoekt. De school onderneemt hierin geen actie.
De informatie zoals rapporten/ verslagen/ handelingsplannen wordt aan de ouder
verstrekt op basis van het contactadres. Op verzoek van de andere ouder zal de
school voor een kopie zorgdragen. ( via ouder contactadres/ via post)
Informatieverstrekking aan derden.
Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders worden verstrekt.
Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties zoals Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling, schoolarts etc.

Wijziging geslachtsnaam.
Het komt soms voor dat een ouder ten gevolge van een (echt)scheiding een
andere achternaam ( geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijv. de
meisjesnaam van de moeder. Dat is echter niet mogelijk, zonder dat daartoe
eerst een verzoek tot naamswijziging bij de rechter wordt ingediend. In ieder
geval zal de school niet toestaan dat het kind wordt ingeschreven onder een
andere naam dan de officiële, zonder dat beide ouders het daarover eens zijn
dan wel nadat de rechter in de geslachtsnaamwijziging heeft toegestemd.
Vragenlijst.
Hoe meer informatie de school heeft over de kinderen en hun gescheiden ouders,
des te beter kunnen leerkrachten en andere betrokkenen inspelen op eventuele
problemen of veranderingen.
Ouders kunnen daarbij helpen door op verzoek van de directie een vragenlijst in
te vullen. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.
Deze vragenlijst kan worden ingevuld ten tijde van de aanmelding of gedurende
de schoolloopbaan van het kind.

Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van
de school
Als ouders getrouwd waren, behouden zij na de echtscheiding in principe beiden
het gezag over hun kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden, heeft de moeder
automatisch ( ‘van rechtswege’) het gezag over het kind. De vader die het kind
heeft erkend kan samen met de moeder bij het gezagsregister van de rechtbank
gezamenlijk gezag over het kind laten registreren.
Ik ben de vader/ moeder van (voor- en achternaam van het kind):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
De gezagssituatie over ons kind/ onze kinderen is als volgt geregeld:
O
het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
O
alleen de moeder heeft het gezag
O
alleen de vader heeft het gezag
O
anders; namelijk ……………………………………………………………………………………………
De rechter kan bepalen ( de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie
van de ouders ‘de gewonen verblijfplaats’ van het kind is. De gewone
verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de gemeentelijke basis
administratie is ingeschreven.
De gewone verblijfplaats van het kind/ de kinderen volgens de gemeentelijke
basis administratie is bij:
O
de moeder
O
de vader
O
anders: namelijk …………………………………………………………………………………………….
Een omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling
overleg van de ouders geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter
de omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter één van de ouders het recht op
omgang.
Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/ het kind met de ouder
bij wie ze volgens de gemeentelijke basis administratie niet wonen?
O
O

ja
nee

Indien ja, de omgangsregeling is
O
O
O

bepaald door de rechter
onderling afgesproken
anders: namelijk………………………………………………………………………………………………

Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/ de
kinderen ontzegd?
O
O
O

nee
ja, namelijk de moeder
nee, namelijk de vader

Eventuele toelichting:………………………………………………………………………………………………
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw
kind/ kinderen van en naar school? Zo ja welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het betalen van financiële
bijdragen zoals ouderbijdrage, schoolkampgelden etc. ? Zo ja welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wanneer er iets verandert in de situatie wordt de school hiervan, door u,
schriftelijk op de hoogte gesteld.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Datum:
Handtekening:

