
 

Protocol ‘Gescheiden ouders en school’ 
 
 
 

Zoals zo vele organisaties is ook onze school een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij en de 

daarin heersende ontwikkeling. Zo worden we mede geconfronteerd met leerlingen van gescheiden 

ouders. 
We gaan er van uit dat gescheiden ouders elkaar inlichten over onderstaande regeling 

De regeling is vastgesteld door de MR. 

 
Ouderavonden: 

 Voor elk kind van onze school is slechts één contactmoment per keer mogelijk 

 Wanneer ouders na scheiding allebei voogdij hebben worden vader en moeder uitgenodigd voor één 
en dezelfde ouderavond. 

 De uitnodiging wordt naar de ouders gestuurd via digiDuif*. 

 We stellen het als school bijzonder op prijs wanneer ouders, ook al zijn zij gescheiden, samen 

naar de ouderavond kunnen komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, is het aan de 

(gescheiden) ouders om te bepalen wie de ouderavond bezoekt. Intekenen voor de 

rapportgesprekken verloopt via digiDuif. 

*Beide ouders kunnen afzonderlijk een digiDuif account aanmaken. 

 

Rapporten: 

 Wanneer met leerlingen van gescheiden ouders de rapporten worden meegegeven gaan deze mee 

naar de ouder waar het kind het grootste gedeelte van de week woonachtig is. Dat is meestal 

het eerste contactadres dat bij de school bekend is. 

 We gaan er van uit dat de kinderen tijdens hun verblijfmoment bij de andere ouder het rapport 
kunnen laten zien. Op verzoek is een kopie verkrijgbaar. 

 

Zorgrapportage- en gesprekken: 

 (Gescheiden) Ouders van Zorgleerlingen ontvangen bij bespreking van de Zorgrapportage met 

een externe deskundige (Schoolbegeleidingsdienst, GGD, Psycholoog etc.) en een 

vertegenwoordiging van de school, beiden een uitnodiging voor één en hetzelfde 

contactmoment. Bij deze gesprekken wordt de uitnodiging naar het eigen adres van beide 

(gescheiden) ouders gestuurd, zowel de vader als de moeder ontvangen dus een uitnodiging. 

 Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn samen het gesprek bij te wonen, is het aan de 

(gescheiden) 

ouders om te bepalen wie bij het gesprek aanwezig is. Verslagen worden meegegeven aan de 

ouder die bij het gesprek aanwezig is. Op verzoek is een kopie verkrijgbaar. 

 
Schoolgidsen: 

 
Op verzoek verstrekken we extra schoolgidsen voor diegenen die dat op prijs stellen. 

Groepsgebonden informatie wordt via digiDuif naar beide ouders gestuurd, indien zij een digiDuif 

account hebben aangemaakt. 

 

(Nieuws-)brieven: 

 
(Nieuws-)brieven worden eveneens via digiDuif naar beide ouders gestuurd. 

Via de website van de school zijn de nieuwsbrieven ook te downloaden voor een ieder die daar 

belangstelling voor heeft. 

 


