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Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders  
  
 

Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop wij omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden 
ouders. Uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.  
Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van 
uzelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen. 
Na een scheiding kunnen ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van hun 
kind op een aantal manieren hebben geregeld. Naast de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld, 
kan ook de wijze waarop het onderling contact plaatsvindt verschillen. 
De school heeft in praktijk met diverse situaties te maken. Daarom hanteren we een aantal regels om de 
informatievoorziening ten behoeve van gescheiden ouders goed te laten verlopen. 

Wat zegt de wet: 
Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377b: “De met het gezag belaste ouder is gehouden om de andere 
ouder op de hoogte te stellen van belangrijke aangelegenheden m.b.t. het kind en deze ouder te 
raadplegen. In het belang van het kind kan de rechter deze bepaling buiten toepassing laten.” 

 
Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377c: “De niet met het gezag belaste ouder wordt op zijn verzoek door 
derden (school) geïnformeerd over belangrijke feiten en omstandigheden betreffende het kind. 
De school hoeft deze ouder geen informatie te verstrekken, die het ook niet aan de met het gezag belaste 
ouder verstrekt.” 

Wat kunnen ouders van de school verwachten? 
Informatie door of namens de schoolleiding wordt gegeven aan alleen de ouder, waarbij het kind 
hoofdzakelijk woonachtig is. Daarbij is het de bedoeling dat die ouder de andere ouder over de belangen 
van het/de kind(eren) op de hoogte brengt en houdt. Deze werkwijze zal slechts plaatsvinden indien beide 
gescheiden (levende) ouders daaraan hun schriftelijke toestemming hebben verleend en beiden daarvoor 
ook hebben getekend. Is met andere woorden die instemming niet aan de orde, dan worden beide ouders 
op gelijke wijze van informatie over hun kind(eren) voorzien en, indien nodig, om goedkeuring(en) 
gevraagd. Datzelfde geldt in het geval anderen dan medewerk(st)ers van de school, dus externen, worden 
betrokken bij de belangenbehartiging van het/de kind(eren).  

Ouders die geen ouderlijk gezag (meer) hebben over het kind  

Ook zij hebben recht op informatie. Zij kunnen bij de directeur van de school een (schriftelijk) verzoek 
indienen om te worden geïnformeerd over belangrijke feiten en omstandigheden die hun kind betreffen, 
zoals schoolvorderingen en sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Deze informatie kan, bij het 
ontbreken van ouderlijk gezag, geweigerd worden als het belang van het kind in het gedrang komt. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie 
aan een ouder het kind kan schaden. De directeur beslist over zo’n informatieverzoek. Een afwijzende 
beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. De betrokkene kan tegen deze afwijzende beslissing een bezwaar 
indienen bij het College van Bestuur en wel binnen vijf dagen na ontvangst van die afwijzing. 
Een ouder heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet  

Als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal 
de school alleen de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de 
school wel verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht, als die daar zelf om vraagt, 
te informeren, behalve als die informatie niet op gelijke manier wordt gegeven aan de ouder die wel met 
het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind of een gerechtelijk vonnis het verschaffen van de 
informatie niet toestaat.  
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Er is sprake van “onder voogdij stelling”, aanstelling van een gezinsvoogd  

De school heeft informatieplicht aan de gezinsvoogd. De school moet schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht van de aanstelling en de naam van een gezinsvoogd. Ook eventuele wijzigingen in het aanstellen 
van een gezinsvoogd moeten schriftelijk aan school worden doorgegeven.  

Nieuwe relaties  

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Zonder de aanwezigheid van één van 
de ouders mag de school geen informatie geven aan deze nieuwe relatie. 

Wat verwacht de school van ouders? 
Wij gaan ervan uit dat ouders – in het belang van hun kind -  ook zelf verantwoordelijkheid nemen om in 
overleg met ons tot goede afspraken te komen over contact met school en de informatievoorziening. 

In incidentele gevallen kan de school weigeren om informatie te geven aan de niet met het ouderlijk gezag 
belaste ouder. Daarvan kan sprake zijn als het verstrekken van informatie ingaat tegen het belang van het 
kind. Zo’n weigering wordt schriftelijk door de school gemotiveerd en vindt pas plaats nadat de situatie 
door de school zorgvuldig is onderzocht. 

Het feit dat het kind zelf of de met het ouderlijk gezag belaste ouder niet wil dat informatie aan de andere 
ouder wordt verstrekt is op zichzelf geen doorslaggevend argument. 

Als een ouder van mening is dat er door de school ten onrechte informatie wordt geweigerd, dan kan die 
ouder gebruik maken van de klachtenregeling of een beroep doen op de rechter. 
  
Als ouders tijdens de schoolperiode van hun kind scheiden, dan wordt verzocht dat aan te geven bij de 
leerkracht van het kind. Ouders ontvangen dan dit protocol. Met behulp daarvan wordt ouders verzocht te 
bepalen en bij ons aan te geven hoe zij de informatievoorziening graag geregeld willen zien. 
  
Soms is maatwerk nodig om tot goed werkbare afspraken te komen over hoe wij ouders het best kunnen 
informeren. Maar we zullen altijd proberen om in het belang van het kind tot werkbare oplossingen te 
komen. Het spreekt vanzelf dat ook inzet en begrip hierin van de ouders van groot belang zijn! 

Schoolbeleid ouders - kind 
Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft schoolbeleid: 

 Beide ouders maken afspraken omtrent het ophalen van hun kind. 

 Ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar aan school, ook bij eventuele wijzigingen. 

 Indien een van beide ouders (of familie) het kind tegen afspraken in toch ophaalt, dan wordt het 

kind niet meegegeven. 

 Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun 

kind. Dit betreft: 

o De leerresultaten van alle vakken. 

o Toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch). 

o Verzuim van het kind. 

o Schoolgedrag van het kind. 

o Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

o Eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de IB. 

o Er wordt geen enkele privé-informatie over de ouders door de school uitgewisseld. 

De schoolinformatie over het kind wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven (dus niet 
aan familie, andere instanties, advocaten enz.). 
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Als ouders getrouwd waren, behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het gezag over hun 

kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden, heeft de moeder automatisch (‘van rechtswege’) het gezag 

over het kind. De vader die het kind heeft erkend kan samen met de moeder bij het gezagsregister van 

de rechtbank gezamenlijk gezag over het kind laten registreren.  

Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders t.b.v.de school 

Deze vragenlijst is ingevuld door ___________________    _________________________  

Ik ben de vader/moeder van _______________________________________________  

(voor- en achternaam van het kind/de kinderen)  

De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld: 

0 het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk  

0 alleen de moeder heeft het gezag 

0 alleen de vader heeft het gezag  

0 anders, namelijk ______________________________________________________________________  
    ____________________________________________________________________________________  

De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de Gemeentelijke Basis Administratie is bij:  

0 de moeder 

0 de vader  

0 anders, namelijk _______________________________________________________________________  

    ____________________________________________________________________________________   

 

Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze volgens de 

Gemeentelijke Basis Administratie niet wonen?  

0 ja  

0 nee  

Indien ja, de omgangsregeling is: 

0 bepaald door de rechter  

0 onderling afgesproken  

0 anders, namelijk _______________________________________________________________________  

    ____________________________________________________________________________________  

De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de ouders de 

‘gewone’ verblijfplaats van het kind is. De gewone verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de 

Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven. 

 

Een omgangsregeling tussen het kind en de ‘andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders 

geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling, Soms ontzegt de rechter 

één van de ouders het recht op omgang. 
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Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd? 

0 nee   

0 ja, namelijk de moeder  

0 ja, namelijk de vader  

Eventuele toelichting: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van en naar 

school? Zo ja, welke? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het betalen van financiële bijdragen zoals ouderbijdrage, 

schoolkampgeld etc? Zo ja, welke? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Informatie door of namens de school wordt gegeven aan alleen de ouder, waarbij het kind hoofdzakelijk 

woonachtig is. Daarbij is het de bedoeling dat die ouder de andere ouder over de belangen van het/de 

kind(eren) op de hoogte brengt en houdt. 

0 Mee eens 

0 Niet mee eens, wij willen op gelijke wijze van informatie voorzien worden. 

Toelichting:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Wij gaan er vanuit dat u samen op 10-minutengesprekken komt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u 

dit hier aangeven. 

 0 wij komen samen op  10-minutengesprekken 

 0 wij komen niet samen op 10-minutengesprekken 

Toelichting:______________________________________________________________________________             

                     ______________________________________________________________________________ 

Wanneer er iets verandert in de situatie met betrekking tot bovenstaande, wordt de school schriftelijk 

hiervan door u op de hoogte gesteld.  

Ondertekening  

Naam        Naam 

Adres        Adres 

Telefoonnummer      Telefoonummer 

Email       Email 

 

Datum       Datum 

Handtekening      Handtekening  


