Het Candea College is onderdeel van de Gelderse Onderwijsgroep
Quadraam. Onder Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet
onderwijs. Deze scholen hanteren allemaal dezelfde richtlijnen voor de
informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
De wet bepaalt dat een school informatie dient te geven over de vorderingen van de
leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Dit geldt ook indien de ouders
gescheiden zijn. Als beide ouders na de scheiding het gezag behouden, heeft de school de
plicht om beide ouders gelijkwaardig te informeren. De school probeert beide gezagsouders
vanaf het begin van de schooltijd rechtstreeks te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
Verloren gezag
Indien één van de ouders het gezag heeft verloren, heeft de ouder die wordt belast met het
gezag de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige
aangelegenheden die het kind betreffen. In beginsel is dit dus een wettelijke plicht die bij de
gezaghebbende ouder ligt. Indien deze wettelijke plicht niet (voldoende) wordt nageleefd
door de gezaghebbende ouder, heeft de niet-gezaghebbende ouder het recht om de school
om specifieke informatie te vragen. Het voorzien van informatie aan een nietgezaghebbende ouder mag overigens niet in strijd zijn met het belang van het kind.
Daarnaast wordt informatie niet verstrekt, wanneer de school deze ook niet op gelijke wijze
zou verstrekken aan de gezaghebbende ouder. De school zal hierin dus een afweging
maken en het belang van het kind voorop stellen.
Bij informatievoorziening aan niet-gezaghebbende ouders hanteert de school zodoende de
volgende handelswijze:







De ouder dient een concreet verzoek om informatieverstrekking schriftelijk in bij de
school en dient aan te tonen dat hij ouder is van het kind.
De gezaghebbende ouder wordt in kennis gesteld van het verzoek.
De rector c.q. directeur neemt binnen een redelijke termijn een besluit op het verzoek
en maakt daarbij een afweging.
Indien er tegen het verzoek geen bezwaar bestaat, wordt de informatie schriftelijk
verstrekt en met eventuele bescheiden zonder meer gegeven. Er behoeft niet steeds
opnieuw verzocht te worden om die informatie. De informatie heeft enkel betrekking
op belangrijke leervorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Informatie wordt niet verstrekt, wanneer de school deze ook niet op gelijke wijze zou
verstrekken aan de gezaghebbende ouder, of wanneer de school gegronde reden
heeft om aan te nemen dat dat in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld
als de veiligheid in het geding is.

