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Petegem-aan-de-Leie, september 2020
Betreft: gescheiden ouders
Beste ouder(s)
Het stijgend aantal (echt)scheidingen weerspiegelt zich ook in de school. In deze brief willen we de
visie van onze school daaromtrent meegeven en enkele praktische afspraken maken.
Dit zijn de uitgangspunten van onze school:
-de school is een plaats waar elk kind zich in alle rust en vertrouwen moet kunnen ontwikkelen. De
school is niet het forum voor onderlinge betwistingen,
- elk kind is een kind van beide ouders, wat de gezinscontext ook is. Elke ouder heeft recht op
informatie.
Concreet betekent dit:
* Ouders brengen de directie zo snel mogelijk op de hoogte van een scheiding.
- Zo kan de school beide ouders correct informeren over het kind,
- zo kunnen de personeelsleden de betreffende kinderen zo goed mogelijk begeleiden,
- zo kunnen de nodige regelingen getroffen worden i.v.m. de schoolrekeningen.
* De school stelt zich neutraal, onpartijdig op. Het belang van het kind staat voorop.
* De school verstrekt dezelfde informatie aan beide ouders.
- Daarom nodigen we ook beide ouders uit naar hetzelfde oudercontact.
Er wordt slechts één oudercontact per kind per ingerichte ouderavond voorzien. De ouders komen samen of geven de
nodige info door aan elkaar. De school gaat niet in op de vraag van een ouder om een andere ouder uit te sluiten van
een oudercontact. Op het oudercontact zijn enkel de ouders aanwezig, tenzij beide ouders akkoord zijn met de
aanwezigheid van een derde, b.v. een stiefouder.
- Schoolcommunicatie:

* Bij de inschrijving krijgen beide ouders de kans om hun communicatievoorkeur
(papieren brief of e-mail) door te geven. Op dat moment geeft elke ouder een
communicatieadres door. Elke ouder verwittigt de directie bij wijziging van dit adres.
* Schoolbrieven worden elektronisch aan beide ouders bezorgd. Wie kiest voor papieren
briefwisseling, vindt deze in het schriftje/de map van het kind. Deze worden op vraag
aan de directie dubbel meegegeven.
* Alle brieven en belangrijke documenten kan je ook terugvinden op de website van de
school.
* Rapporten en klasgebonden brieven worden in principe doorgegeven tussen de
ouders. Op uitdrukkelijke aanvraag bij de schooldirectie kan het rapport aan elke ouder
bezorgd worden. Elke ouder kan zijn voorkeur doorgeven (elektronisch of per post).
- Wettelijk gezien zijn beide ouders verantwoordelijk voor het betalen van de schoolkosten.
De school kan beide ouders aanspreken om het volledig bedrag van de rekening te vereffenen.
De school kan, onder voorbehoud van wat verder volgt, niet ingaan op een vraag om de
schoolrekening te splitsen. Als er tussen de ouders onenigheid bestaat aangaande het betalen van de schoolrekening,
zal de school aan elk van de ouders een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang het verschuldigde bedrag niet
volledig is betaald, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze
onderling hebben gemaakt.
Dit neemt niet weg dat de school kan rekening houden met officiële, nog geldige, documenten die een regeling
inhouden tussen de ouders aangaande de schoolkosten van de leerling.
Onder officiële documenten wordt o.a. verstaan een gerechtelijke uitspraak (de Vrederechter, de rechtbank van eerste
aanleg, het Hof van beroep, Jeugdrechter) of een notariële akte die de rechten en plichten van de gescheiden ouders
vastlegt. Brieven van een advocaat zijn geen officiële documenten en worden niet aanvaard.
Indien de ouders menen dat de bepalingen van een officieel document van toepassing kunnen zijn, vragen wij u zo
spoedig mogelijk een kopie ervan aan de schooldirectie te bezorgen. Pas vanaf dit moment kan de school rekening
houden met de maatregelen die in dit document zijn opgenomen.

Vriendelijke groeten,
Veronique Mesure - Directie

