Informatieverstrekking aan ouder(s)/verzorger(s)*
De school deelt op verschillende manier informatie met ouders.
- De algemene informatie over de school is te vinden op de website.
- Schoolinformatie die van belang is voor de leerling en/of zijn ouders wordt via de
e-mail of per post verzonden
- Informatie over resultaten, aanwezigheid, huiswerk e.d. zijn te vinden in SOMtoday.
Deze kan via de website bereikt worden, ouders ontvangen hiervoor een inlogcode
- Het rapport en eventuele informatie op papier wordt aan de leerling uitgereikt.
- Ouders worden uitgenodigd voor informatie– & contactavonden, docenten– en
mentorenspreekavonden. Gesprekken tijdens onze spreekavonden worden in
beginsel met beide ouders gevoerd.
- De mentor onderhoudt contact met de ouder waarbij het kind volgens de burgerlijke
stand staat ingeschreven.
Dubbele informatieverstrekking
Het is mogelijk om als ouders beiden de informatie te ontvangen die de school via de e-mail
deelt. Indien ouders van deze dubbele informatievoorziening gebruik wensen te maken, dan
kunnen zij dit aanvragen door het aanvraagformulier verstrekken dubbele informatie in te
vullen en, ondertekend door beiden, te retourneren naar school. Indien ouders gescheiden of
om andere reden niet samenleven, dan moeten op het formulier bij ouder 1 de gegevens van
de ouder ingevuld worden waar het kind volgens de burgerlijke stand bij ingeschreven staat.
Zodra de schooladministratie de gegevens verwerkt heeft, ontvangen beide ouders een
inlogcode voor SOMtoday en zullen berichten naar beide mailadressen verstuurd worden.
Informatieverstrekking in geval van scheiding/niet langer samenlevend.
Na een scheiding heeft de ouder, die de zorg over het kind heeft toegewezen gekregen, de
plicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken die met het kind te
maken hebben. Ook moet deze ouder de andere ouder ‘in beginsel raadplegen’ over
belangrijke beslissingen.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, hebben zij beiden recht op dezelfde
informatie, tenzij de rechter heeft beslist dat de andere ouder het recht op informatie en
consultatie ontzegd wordt. Vanzelfsprekend zal de school zich aan die uitspraak
conformeren.

* Waar ‘ouder(s)’ staat kan ook ‘verzorger(s)’ gelezen worden.
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Aanvraagformulier verstrekken dubbele informatie.
Naam leerling(en)

:

Ouder 1

Ouder 2

Aanhef (dhr / mw)

:

Aanhef (dhr / mw)

:

Achternaam

:

Achternaam

:

Voorvoegsel(s)

:

Voorvoegsel(s)

:

Voorletter(s)

:

Voorletter(s)

:

Straat *)

:

Straat

:

Huisnummer

:

Huisnummer

:

Huisnummertoevoeging :

Huisnummertoevoeging :

Postcode

:

Postcode

:

Plaats

:

Plaats

:

Geheim adres (j/n)

:

Geheim adres (j/n)

:

Huistelefoon

:

Huistelefoon

:

Geheim nummer (j/n)

:

Geheim nummer (j/n)

:

Werknummer

:

Werknummer

:

Geheim nummer (j/n)

:

Geheim nummer (j/n)

:

Mobiel nummer

:

Mobiel nummer

:

E-mail

:

E-mail

:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

……………………………..

……………………………..

*) Bij ouder/verzorger 1 vult u het adres in waar uw kind volgens de burgerlijke stand staat
ingeschreven.

* Waar ‘ouder(s)’ staat kan ook ‘verzorger(s)’ gelezen worden.
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