
De kinderen gaan gelukkig weer naar 
school! Dat is goed tegen de lamlendigheid 
die anders toch om de hoek komt kijken. 
Er is weer structuur, gezelligheid met de 
klasgenoten en er wordt weer iedere dag 
flink gefietst. En dat betekent dus minder 
gamen en gedachteloos youtube-filmpjes 
kijken. Laten we maar hopen dat de 
scholen het komend najaar open zullen 
blijven!

Zelf moet ik ook regelmatig “naar school”. 
Hoewel mijn kinderen me soms ongelovig 
aankijken, vind ik het echt leuk om weer 
nieuwe dingen te leren en me door de 
lesstof heen te werken. Als advocaat/
mediator moet je ieder jaar verplicht een 
aantal cursussen / trainingen volgen om 
je kennis op peil te houden. Soms is het 
serieus studeerwerk wat wordt afgesloten 
met een heus examen. Dit najaar stonden 
er meerdere examens gepland, maar deze 
heb ik kunnen doorschuiven naar volgend 
jaar. Door de drukte op kantoor schoot 
het studeren er helaas bij in en mag ik 
volgend jaar laten zien of ik alle kennis 

goed beheers. De kinderen zouden ook wel 
willen dat ze de luxe hadden om hun eigen 
toetsen te kunnen opschuiven! 

Ik heb regelmatig te maken met scholen, 
niet alleen als ‘student’ of ‘als moeder 
van ..’, maar ook omdat ze me bellen met 
juridische vragen. Mag er aan een vader 
zonder ouderlijk gezag over een kind 
zomaar informatie over dit kind worden 
verstrekt?  En wat als de moeder van het 
betreffende kind dat niet wil? 

Ook word ik wel eens door een school 
gebeld als beide ouders aan de schoolpoort 
staan en zowel vader als moeder ‘claimt’ 
dat het kind met haar of hem mee moet. 
De school wil graag buiten het conflict 
tussen de ouders blijven en belt dan wel 
eens met de advocaten van de ouders 
wat er nu is afgesproken of wat er in de 
beschikking van de rechtbank staat. Als 
er dan geen duidelijke afspraken zijn, kan 
dat hartverscheurende taferelen opleveren 
waarvan het kind zelf eigenlijk het meest 
de dupe is. Als advocaten moeten we 
ons inzetten dat dit soort ‘getrouwtrek’ 
voorkomen wordt en dat er toch – al is 
het dan tijdelijk tot aan een rechterlijke 
uitspraak – een afspraak tussen de ouders 
wordt gemaakt. Voor ouders is het soms 
lastig om los te komen van de emoties en 
– in het belang van hun kind – te komen 
tot nieuwe afspraken.  Als het allemaal 
echt uit de hand dreigt te lopen, worden 
er vaak meldingen gedaan bij instanties 
zoals Veilig Thuis, waarna er zelfs een 
spoed kinderbeschermingsmaatregel kan 
worden genomen. Gelukkig komt dit niet 
vaak voor en wordt er met man en macht 
gewerkt  - en bemiddeld - om te voorkomen 
dat conflicten nog verder escaleren. 

In alle hectiek van het leven zou het fijn 
zijn als “school” een rustpunt in het leven 
van kinderen kan zijn. Wat gewoon door 
kan lopen, ook al gebeurt er privé van 
alles. Waar kinderen zich kunnen richten 
op het leren van allerhande vaardigheden 
en kunnen omgaan met andere kinderen. 
Waar ze wat afleiding krijgen. Doordat 
school zich neutraal opstelt, kunnen 
conflicten ook zoveel als mogelijk buiten de 
schoolmuren blijven. Zeker voor kinderen 
die een moeilijke tijd thuis doormaken, is 
het belangrijk dat de scholen open blijven.  
Laten we ons met z’n allen goed blijven 
inzetten om dat mogelijk te maken!
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