
Protocol van Basisschool De Kim m.b.t. communicatie met gescheiden ouders. 

In de communicatie met ouders hebben wij als school zijnde te maken met ouders die gescheiden 

zijn. De communicatie met ouders vinden wij erg belangrijk en wij willen graag dat deze, vooral in het 

belang van de leerling, goed verloopt. 

Om misverstanden te voorkomen en om duidelijk te zijn in de wijze waarop de informatie en 

communicatie van Basisschool De Kim naar gescheiden ouders gaat, hebben wij, afgestemd op de 

wettelijke informatieplicht van scholen, een protocol gemaakt. Graag stellen wij u daarvan op de 

hoogte: 

Algemeen: 

 De ouder, waar de leerling staat ingeschreven, wordt door de school als 

hoofdverantwoordelijke ouder gezien en is voor school het eerste aanspreekpunt. 

 De wettelijke ouders zijn zelf verantwoordelijk om elkaar te informeren over het wel en wee 

van hun kind. Mocht dit een probleem opleveren dan kan er in overleg met de school een 

aangepaste afspraak worden gemaakt. Het is verstandig deze afspraak aan het begin van elk 

schooljaar te bespreken met de nieuwe leerkracht. 

Informatie naar de ouder(s): 

 Leerlinggebonden en school organisatorische informatie gaan naar de 

hoofdverantwoordelijke ouder. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke 

door de school aan de ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt 

doorgegeven. Informatie die via de mail wordt verstuurd zal zoveel mogelijk naar beide 

ouders worden verzonden. 

 Indien beide ouders het ouderlijke gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de 

leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal de informatie worden verstrekt aan 

de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. 

Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informatie wordt doorgegeven aan de 

andere ouder. 

 Indien dit niet het geval is, wordt de ouder die de informatie niet ontvangt, verzocht om 

contact op te nemen met de school, zodat er aangepaste afspraken kunnen worden 

gemaakt. Rapporten kunnen op verzoek worden verstrekt.  

 De website van de school (www.kim-zwijndrecht.nl) is een informatieve site. We plaatsen 

zoveel mogelijk actuele en belangrijke informatie op deze website. Wij raden u aan deze 

website ook als informatiebron te gebruiken.  

Oudergesprekken en ouderavonden: 

 Tijdens oudergesprekken en ouderavonden zijn de wettelijke ouders samen van harte 

welkom. 

 Alleen op uitdrukkelijk verzoek van één van de ouders wordt in overleg met de leerkracht 

een afzonderlijk gesprek gepland. 

 Uitnodigingen gaan in principe naar de hoofdverantwoordelijke ouder. Op verzoek van de 

ouders kan de uitnodiging ook naar beide ouders worden verstuurd. 

http://www.kim-zwijndrecht.nl/

