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Omgang en communicatie met gescheiden ouders
door het Rembrandt College
Echtscheiding heeft een groot effect op kinderen. De school moet er alles aan doen
om veilig te zijn en blijven wanneer ouders gaan scheiden. Het Rembrandt College
vindt het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van
hun kind(eren). In dit protocol wordt beschreven hoe het Rembrandt College
omgaat en communiceert met gescheiden ouders. Het geeft duidelijkheid over
afspraken en biedt handvatten voor communicatie met ouders. Deze afspraken
staan ook op de website en in de schoolgids.
Informatie aan beide ouders, ja of nee?
In de wet is beschreven dat ouders die gescheiden zijn, maar nog wel beiden het
gezag over hun kind hebben, allebei recht hebben op informatie over hun kind.
Ouders die niet langer het gezag hebben (omdat de rechter dat heeft bepaald),
hebben slechts onder bepaalde voorwaarden recht op (beperkte) informatie over
hun kind. School mag deze informatie bovendien niet ongevraagd verstrekken.
Wanneer een ouder niet langer het gezag heeft, verloopt informatieverstrekking
aan deze ouder altijd via de teamleider.

Algemene uitgangspunten
• Medewerkers van het Rembrandt College hebben geen oordeel over de situatie.
School kiest nadrukkelijk geen positie / partij.
• Ouders worden gelijkwaardig behandeld.
• Bij alle contacten staat het belang van de leerling centraal.
• In de mentorbegeleiding aan de leerling is aandacht voor het maken van
concrete afspraken hoe school de leerling zo goed mogelijk kan begeleiden.
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Afspraken over omgang en communicatie bij gedeeld gezag
• Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij de juiste contactgegevens
aanleveren aan het Rembrandt College. De school verstrekt de informatie bij
voorkeur aan één mailadres. Ouders maken dan een e-mail adres aan waar beide
ouders de toegang toe hebben.
• Indien het voor ouders niet mogelijk blijkt om een gezamenlijk mailadres aan te
maken, registreert de leerling-administratie beide mailadressen.
• Per mail wordt op deze manier de volgende informatie verstrekt: de schoolgids,
nieuwsbrieven, het rapport, belangrijke informatie over profielkeuze en
uitnodigingen voor de contactavonden. Evt. papieren informatie wordt in
tweevoud en het rapport zelfs in drievoud (één origineel en twee kopieën)
meegegeven. Het originele rapport wordt altijd aan de leerling verstrekt en de
leerling krijgt daarnaast twee kopieën mee.
• Alle overige informatie wordt aan de leerling in enkelvoud meegegeven of
gestuurd naar het adres van de ouder waar de leerling op dat moment formeel
woont. Slechts op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder
verstrekt waar de leerling op dat moment niet formeel woont.
• Een verzoek om gegevens over de leerling te verstrekken aan derden, wordt
altijd aan beide ouders gedaan. Slechts na toestemming van beide ouders wordt
de informatie daadwerkelijk verstrekt.
• Voor contactavonden worden beide ouders uitgenodigd voor één gezamenlijk
gesprek. Ouders moeten onderling beslissen of zij samen komen of dat slechts
één van beide ouders aanwezig is. Er worden geen gesprekken georganiseerd
voor elke ouder afzonderlijk.
• Ouders kunnen op de hoogte blijven van schoolse zaken via de website van
school en via Magister. Er is één Magister-account per leerling voor ouders
beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om deze inloggegevens
met elkaar te delen. Indien ouders gescheiden zijn, kunnen beide ouders een
eigen inlogaccount aanvragen bij de leerling-administratie.
• In uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding besluiten van deze afspraken af
te wijken.
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