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2 Inleiding 
 

 Algemene informatie 

Scholen krijgen steeds vaker te maken met kinderen van gescheiden ouders. Ook binnen 
Stichting Primair Onderwijs Peelraam. 
 
De communicatie met gescheiden ouders kan vragen en soms ook problemen oproepen binnen 
onze scholen. In deze beleidsnota maken we afspraken op welke manier wij binnen onze 
stichting hiermee omgaan. We hebben een protocol ontwikkeld op welke wijze wij op school 
omgaan rondom informatieverstrekking aan gescheiden ouders.  
 
In deze beleidsnota gaan we achtereenvolgens in op de belangrijkste begrippen, de geldende 
wet en wettelijke afspraken, het protocol, de wijze waarop we dit met alle ouders binnen onze 
stichting communiceren en het informatieformulier 'gescheiden ouders', waarmee we de 
afspraken schriftelijk vastleggen. 
 

 Begrippenkader 

Bij (echt)scheiding spelen twee rechtsgebieden een belangrijke rol: het Nederlands Personen- 
en familierecht en het Onderwijsrecht.  Het Personen- en familierecht is vooral belangrijk voor 
het regelen van het ouderlijk gezag. Het Onderwijsrecht geeft zicht op de rechten en plichten 
van school en ouders. Daarnaast speelt ook het Internationale Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind een rol. Rondom (echt)scheiding zijn er juridische en niet-juridische begrippen van 
toepassing.  
 
De belangrijkste begrippen in relatie tot de regeling communicatie gescheiden ouders, worden in 
het onderstaande begrippenkader beschreven. 
 
Co-ouderschap Ouders delen de dagelijkse zorg en opvoeding zoveel 

mogelijk (niet juridische term). 
Echtscheidingsconvenant Een document waarin de belangrijkste afspraken die 

tijdens de echtscheiding worden gemaakt, worden 
vastgelegd zoals alimentatie, de verdeling van de boedel, 
bezittingen, kapitaal en schulden en pensioenen. De 
afspraken die te maken hebben met de verzorging en 
opvoeding van de kinderen, worden niet opgenomen in 
het echtscheidingsconvenant maar in het 
ouderschapsplan. 
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Eenhoofdig gezag Eén ouder draagt het gezag, maar heeft wel de plicht de 
andere ouder te informeren.  

Erkenning Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn 
kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op 
zich nemen. 

Gelijkwaardig ouderschap Beide ouders hebben het recht en de plicht kinderen te 
verzorgen en op te voeden. 

Gezamenlijk ouderlijk gezag Beide ouders dragen verantwoordelijkheid voor hun 
kind(eren).  

Omgangsregeling Contact van een kind met de uitwonende ouder die geen 
ouderlijk gezag heeft. Er kan een omgangsregeling 
vastgesteld zijn via de rechter.  

Ondertoezichtstelling Een ondertoezichtstelling is een gezag beperkende 
maatregel. Sinds 01-01-2015 zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. De 
gemeente moet afspraken hierover maken met 
gecertificeerde instellingen. 
https://keurmerk.nl/sectoren/zorgwelzijn/certificering-
jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/ 
 

Ontheffing De ontheffing wordt uitgesproken op grond van het feit 
dat een ouder ongeschikt of niet in staat is zijn plicht tot 
verzorging en opvoeding te vervullen (artikel 1: 268 BW). 
De rechtbank kan een ouder van het gezag over een of 
meerdere kinderen ontheffen, mits het belang van het 
kind of de kinderen zich daartegen niet verzet. Een 
ontheffing kan in beginsel alleen uitgesproken worden als 
de ouder hieraan meewerkt (vrijwillige ontheffing). In een 
aantal gevallen is een gedwongen ontheffing mogelijk, 
bijvoorbeeld wanneer een voorafgaande 
ondertoezichtstelling is mislukt. 

Ontzetting Ontzetting uit het gezag over een of meer kinderen kan 
worden uitgesproken op grond van ernstig laakbaar 
gedrag, bijvoorbeeld misbruik van het gezag of grove 
verwaarlozing van de verzorging of opvoeding van het 
kind.  

Ouderschapsplan Vanaf maart 2009 verplichte regeling waarin ouders 
afspraken vastleggen over de verzorging en opvoeding 
van hun minderjarige kind(eren). In het plan moet worden 
opgenomen hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken 

https://keurmerk.nl/sectoren/zorgwelzijn/certificering-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/
https://keurmerk.nl/sectoren/zorgwelzijn/certificering-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/
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verdelen, de verplichting tot omgang met de kinderen 
regelen, elkaar informeren en raadplegen over 
belangrijke onderwerpen, de kosten van de kinderen en 
de eventuele alimentatie voor de kinderen verdelen en 
hoe de ouders de wensen van de kinderen bespreken. 

Verzorgende ouder Ouder op wiens adres het kind formeel staat 
ingeschreven.  

Voogd Een voogd (niet zijnde de ouder) oefent het gezag over 
een kind uit. Jeugdwet artikel 5 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2017-02-
28#Hoofdstuk5 (retrieved 28-02-2017) 
 

Voogdij Het gezag van niet-ouders 
Wet bevordering voortgezet 
ouderschap 

Sinds 01-03-2009 is de Wet bevordering voortgezet 
ouderschap en zorgvuldige scheiding van kracht. De twee 
belangrijkste wijzigingen zijn: het invoeren van het 
ouderschapsplan en het afschaffen van de mogelijkheid 
van flitsscheiding voor alle ouders van minderjarige 
kinderen. 

Zorgmelding Bezorgde buitenstaanders doen een zorgmelding bij 
Bureau Jeugdzorg of Samen wanneer zij denken dat de 
ontwikkeling van kinderen in gevaar is. 

Zorgregeling Ouders voeren samen het ouderlijk gezag uit. In de 
zorgregeling wordt beschreven hoe de verdeling is van 
zorg- en opvoedingstaken. 

  
 

3 Wettelijk kader 
De communicatie met ouders over hun kind(eren) op school moet zorgvuldig gebeuren. Voor de 
communicatie met gescheiden ouders, of aan ouders die niet met het wettelijk gezag belast zijn, 
zijn een aantal wettelijke afspraken gemaakt. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van deze 
wettelijke regels. Deze informatie is noodzakelijk om als school de ouders op de juiste wijze te 
informeren over hun kind(eren). 
 
Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is het van belang of een ouder het gezag 
heeft. Het Burgerlijk Wetboek (boek 1) en de Wet op het Primair Onderwijs zijn van toepassing. 
 
 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2017-02-28#Hoofdstuk5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2017-02-28#Hoofdstuk5
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Afspraken in het Burgerlijk Wetboek (06-04-2017) 
 
Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met 
gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan 
(bijv. schoolrapporten en informatie over extra begeleiding). 
 
Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk 
gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien 
over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het 
kind betreffen. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen: 

• de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier 
aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken; 

• de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen het 
verschaffen van de informatie verzet. 

Artikel 377b 
De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste ouder op de 
hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 
vermogen van het kind en deze te raadplegen - zo nodig door tussenkomst van derden - over 
daaromtrent te nemen beslissingen.  
 
Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een regeling vaststellen. 
 
Indien het belang van het kind zulks vereist, kan de rechter zowel op verzoek van de met het 
gezag belaste ouder als ambtshalve bepalen dat het eerste lid van dit artikel buiten 
toepassing blijft. 
 
Artikel 377e is van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 377c 
Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste 
ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake 
belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en 
opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op 
gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij 
wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het 
verschaffen van informatie verzet. 
 
Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet 
worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het kind 
zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.  
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Artikel 377e 
De rechtbank kan op verzoek van de ouders of van een van hen een beslissing inzake de 
omgang alsmede een door de ouders onderling getroffen omgangsregeling wijzigen op grond 
dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd, of dat bij het nemen van de beslissing van 
onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. 

 
 
Wet op de leerplicht artikel 2  Verantwoordelijke personen 
 
“Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke 
verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze 
school na inschrijving geregeld bezoekt. Bij de inschrijving wordt een van overheidswege 
verstrekt document of een bewijs van uitschrijving van een andere school overlegd waarop de 
gegevens van de jongere betreffende zijn geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, 
geslacht en Burgerservicenummer of bij gebreke daarvan zo mogelijk zijn onderwijsnummer 
zijn vermeld. Indien de in de eerste volzin bedoelde personen bij de inschrijving aannemelijk 
hebben gemaakt dat zij geen Burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere 
kunnen overleggen, leggen zij het Burgerservicenummer of onderwijsnummer van de 
jongere over aan de school zodra zij daarvan kennis hebben verkregen. 
 
De in het eerste lid bedoelde verplichtingen gelden niet voor zover de daarin bedoelde 
personen kunnen aantonen dat zij daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden geacht. 
 
De jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, is verplicht overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet de school waaraan hij als leerling staat ingeschreven, geregeld te 
bezoeken, onverminderd het bepaalde in het eerste lid. 
 
Tot het tijdstip, bedoeld in artikel XIa, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de wet 
van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering 
van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681), kan, in afwijking van de tweede 
volzin van het eerste lid, inschrijving van een jongere als leerling van een school plaatsvinden 
zonder overlegging van het onderwijsnummer en, indien de in het eerste lid bedoelde 
personen aannemelijk maken dat zij geen Burgerservicenummer van de jongere kunnen 
overleggen, eveneens zonder overlegging van het Burgerservicenummer. Tot dat tijdstip is de 
derde volzin van het eerste lid uitsluitend van toepassing met betrekking tot het 
Burgerservicenummer.  Het eerste lid, tweede en derde volzin, en het vierde lid zijn ten 
aanzien van scholen als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de  
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing met ingang van het  
tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, artikel II, onderscheidenlijk artikel III, van de wet 



 
Pagina 8/21  definitief 11.07-2017 
  Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 

 

van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de 
invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681). 

 
 
Wet op het Primair Onderwijs  
 
Artikel 11: 'Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun  
ouders'.   

 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 
Volgens de WBP mag een school alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als het 
gebeurt met een duidelijk doel en noodzakelijk is. Daarbij moet de school ten alle tijden de 
privacy van de ouders en de leerling beschermen. De WBP geldt voor alle ouders en voor alle 
leerlingen.  
De WBP is van toepassing voor persoonsgegevens die:  
 
die informatie bevatten over een persoon en gegevens die de persoon identificeren of 
identificeerbaar maken. 
 

 
Het gaat dan om feitelijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht 
maar ook de informatie uit het leerlingvolgsysteem, IQ, of andere relevante informatie. De 
WBP is ook van toepassing voor het verwerken van gegevens van gescheiden ouders. Zie 
voor meer informatie Handreiking gegevensuitwisseling onderwijs. Daarnaast is de WBP 
sinds 01-01-2016 uitgebreid met een meldplicht datalekken.  

 
 
Klachtencommissie 
Het kan voorkomen dat een van de ouders vindt dat de school hem of haar niet goed heeft 
geïnformeerd over de voortgang van de school of dat de school zich partijdig opgesteld. Als de 
ouder een klacht heeft en er samen met de school niet uitkomt, kan de ouder een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van de school. Alle scholen van Stichting Primair Onderwijs 
Peelraam zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).  
 
Stichting Primair Onderwijs Peelraam zal aan deze wetten en regels moeten voldoen, ook bij het 
beleid rondom communicatie met gescheiden ouders. 
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4 Hoe pakken we het aan? 
 Algemeen 

Allereerst is ons uitgangspunt dat de school zich neutraal opstelt. Alle scholen van 
Stichting Primair Onderwijs Peelraam zorgen ervoor dat zij geen partij worden in een 
echtscheidingsconflict en zij vermijden alle schijn van partijdigheid.  
 
Dat betekent ook dat de informatieverstrekking aan gescheiden ouders altijd op gelijke wijze zal 
zijn, tenzij de school daarmee haar neutrale opstelling verliest of als de veiligheid van de leerling 
in het geding is.  
 
Alle scholen hebben een actieve informatieplicht naar gescheiden ouders. Alle scholen geven 
de ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie. Ook als de school weet dat er geen 
omgang is tussen een ouder en kind informeert de school beide ouders. De school mag geen 
genoegen nemen met de mededeling dat de ene ouder de andere ouder zal informeren. De 
school is namelijk verplicht om te controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt.  
 
Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, is de school verplicht de 
mogelijkheid te bieden voor het voeren van afzonderlijke gesprekken met beide ouders. 
 
Bij de Landelijke Geschillen Commissie zijn veel uitspraken gedaan over informatieverstrekking 
aan gescheiden ouders. In de volgende paragrafen werken we deze verder uit. 
 
Hoe leggen we de gezinsrelatie vast in het leerlingendossier? 
 
Inschrijving 
Bij inschrijving van de leerling op school wordt opgenomen wat de gezinsrelatie is waarin de 
leerling opgroeit. Is er sprake van gescheiden ouders met verschillende woonadressen, dan 
wordt dit opgenomen in het leerlingendossier. Ook wordt vastgelegd of beide ouders het 
ouderlijk gezag hebben. Als ouders beiden het ouderlijk gezag hebben, moeten zij ook beiden 
tekenen. Dat is echter niet altijd mogelijk. Wanneer een ouder het kind komt inschrijven op 
school en de school weet niets van conflicten tussen de ouders omtrent de inschrijving, mag de 
school het kind rechtsgeldig inschrijven. Wanneer de andere ouder achteraf laat weten niet 
akkoord te gaan met deze inschrijving, blijft de inschrijving bestaan én kan de andere ouder 
deze enkel aanvechten voor de rechter. 
 
Is de school wel op de hoogte van de conflicten, mag de school het kind niet rechtsgeldig 
inschrijven. Dan kan het kind pas worden ingeschreven als beide ouders hierover een akkoord 
hebben bereikt of de rechter de knoop heeft doorgehakt.  
(bron: po-raad/vechtscheiding).  
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In het protocol is daarom vastgelegd:  
1. Bij inschrijving wordt vastgelegd wat de gezinsrelatie is waarin de leerling opgroeit. 
2. En de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke) ouders. 
3. Indien van toepassing, worden beide adressen vastgelegd. 
4. Indien van toepassing, worden de relevante passages uit het ouderschapsplan 

(informatierecht) opgenomen. 
5. Indien van toepassing wordt de beschikking van de (kinder)rechter opgenomen.  

 
 Wat houdt de informatieplicht naar ouders in? 

Informatieplicht 
Scholen hebben een informatieplicht naar ouders. En ouders hebben recht op informatie van de 
school, ook de niet met het gezag belaste ouder. Van belang bij deze informatieplicht is, dat de 
school en de medewerkers zich in alle gevallen neutraal opstellen en zich niet mengen in een 
conflict tussen de ouders. De afspraken in het Ouderschapsplan zijn van belang voor de 
communicatie en de informatieplicht naar ouders.  
 
De school heeft de plicht om gescheiden ouders van dezelfde informatie te voorzien. Deze 
verplichting komt voort uit het Burgerlijk Wetboek artikel 377 C BW1, Boek 1, Titel 15.   
 
Beide ouders hebben het ouderlijk gezag 
Concreet betekent dit dat de school een actieve informatieplicht heeft naar beide ouders. Beide 
ouders moeten dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie ontvangen. Dat betekent ook dat 
de school actief controleert of beide ouders dus ook daadwerkelijk dezelfde mondelinge en 
schriftelijke informatie ontvangen. Dus, als de school merkt dat de informatie een van de ouders 
niet bereikt, zal de school op zoek moeten gaan naar een andere manier van informatie 
verstrekken. Dat geldt dus ook voor het voeren van oudergesprekken. Als een van de ouders 
geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke 
gesprekken met beide ouders.  
 
Ouder zonder ouderlijk gezag 
Concreet betekent het dat de school de ouder zonder gezag informatie moet geven over 
belangrijke zaken over het kind of diens verzorging of opvoeding. Daar moet de ouder zonder 
ouderlijk gezag zelf om vragen. Het gaat dan over informatie over cognitieve en/of sociaal 
emotionele ontwikkeling van het kind. Op deze informatieplicht kan een uitzondering worden 
gemaakt als het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van deze informatie. De 
school moet een eigen afweging over dat belang maken.  
 
Aanvullende regels zijn: 

1. De school moet de ouder met ouderlijk gezag op de hoogte brengen van een verzoek tot 
informatievoorziening van de ouder zonder ouderlijk gezag. 
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2. De ouder met ouderlijk gezag moet onderbouwd aangeven (bij voorkeur met een 
gerechtelijke uitspraak) dat het verstrekken van de informatie aan de ouder zonder 
ouderlijk gezag, niet in het belang van het kind is.   

3. Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder 
ouderlijk gezag informatie opvraagt.  

 
 Klachtencommissie 

Het kan voorkomen dat een van de ouders vindt dat de school hem of haar niet goed heeft 
geïnformeerd over de voortgang van het kind of van mening is dat de school zich partijdig 
opstelt. In eerste instantie is het de bedoeling dat deze ouder contact opneemt met de 
schoolleider. Komen beiden er samen niet uit, dan kan de ouder een klacht indienen  
bij de klachtencommissie van de school conform de klachtenregeling van  
Stichting Primair Onderwijs Peelraam en het bijbehorende stappenplan  
(Stichting GCBO, www.gcbo.nl).  
 
Om misverstanden te voorkomen over de rechten en plichten van de school, wordt binnen alle 
scholen van Stichting Primair Onderwijs Peelraam het volgende protocol gehanteerd bij de 
informatievoorziening van ouders. 
 

 Voorafgaand aan het protocol 

Om deze informatieplicht van scholen naar gescheiden ouders goed te kunnen uitvoeren, is het 
van belang dat de school zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld indien er wijzigingen zijn 
met betrekking tot de Burgerlijke Staat van de ouders. Indien een van de ouders of beide ouders 
niet meer belast is/zijn met het ouderlijk gezag, Indien een van de ouders of beide ouders niet 
meer belast is/zijn met het ouderlijk gezag, en er afspraken gemaakt zijn over het bezoekrecht 
wordt ouders gevraagd waar mogelijk het ouderschapsplan te overhandigen aan de school. 
Deze informatie wordt bewaard in het leerlingendossier.  
 
Doel van het protocol is om ouders die gescheiden zijn en mogelijk niet meer met elkaar in 
gesprek zijn met een eenduidig en duidelijk schoolbeleid te benaderen en te behandelen.  
 
 

5 Protocol communicatie met gescheiden ouders 
Regels bij inschrijven op een van onze scholen indien er sprake is van gescheiden ouders.  
 
In het leerlingendossier wordt vastgelegd: 

1. wat de gezinsrelatie is waarin de leerling opgroeit; 
2. de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders); 

http://www.gcbo.nl/
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3. indien van toepassing worden beide adressen vastgelegd; 
4. indien van toepassing worden de relevante passages uit het ouderschapsplan 

(informatierecht) opgenomen; 
5. indien van toepassing wordt de beschikking van de (kinder)rechter opgenomen.  

 
Wij zouden het op prijs stellen als we een kopie van het ouderschapsplan mogen opnemen in 
het dossier van de leerling, zodat we op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Beide 
ouders hebben de mogelijkheid van inzage in dit dossier (tenzij een rechterlijke uitspraak dit 
voor een van de ouders verbiedt) of het de veiligheid van de leerling in gevaar brengt.  
 

1. Bij inschrijving ontvangen de ouders, indien van toepassing, het protocol 'communicatie 
gescheiden ouders'.  

2. Als ouders aan de school melden dat er een scheiding zal plaatsvinden, wordt 
eveneens het protocol uitgereikt.  

3. In beide situaties wordt het protocol door de schoolleider met beide ouders besproken.   
4. Alle afspraken worden vastgelegd in het informatieformulier gescheiden ouders en 

ondertekend door beide ouders.  
 
Uitgangspunten 
 
Uitgangspunten van Stichting Primair Onderwijs Peelraam en onze scholen: 

• We kiezen een neutrale opstelling ten opzichte van beide ouders; de school kiest geen 
partij.  

• Ons schoolbeleid over de communicatie met gescheiden ouders geven wij aan ouders 
mee indien er sprake is van een echtscheiding en dit wordt gepubliceerd in de 
schoolgids en op iedere website van de school.  

• Het is de verantwoordelijkheid van ouders elkaar te informeren over de verzorging en 
opvoeding van het kind. We vragen ouders om samen afspraken te maken over de 
communicatie met de school en elkaar te informeren over schoolse zaken en waar 
mogelijk dit in het ouderschapsplan vast te leggen.  

• Het is in het belang van kinderen wanneer beide ouders op een positieve manier bij de 
school betrokken zijn. Wij stellen beide ouders in de gelegenheid op de hoogte te zijn 
van de ontwikkeling van het kind en van schoolactiviteiten. Dat betekent concreet dat 
wij beide ouders voorzien van rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en de 
uitnodigingen voor de ouderavonden. Deze informatie is deels beschikbaar via de 
website van onze scholen.  

• Als gedragscode voor medewerkers geldt dat gesprekken over leerlingen op school 
plaatsvinden (niet buiten school in het privédomein) en niet in het bijzijn van andere 
leerlingen. 
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• Alle afspraken die gemaakt worden op basis van dit protocol, worden in een 
overeenkomst behorende bij dit protocol vastgelegd en ondertekend door beide 
ouders. Indien hier wijzigingen in optreden, wordt de school direct schriftelijk 
geïnformeerd.  
 

Informatievoorziening 
 

1. Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt, gelden de volgende regels voor wat 
betreft het schoolbeleid: 
a. Beide ouders maken zelf afspraken over het brengen en halen van hun kind(eren). 
b. Een van beide ouders maakt deze afspraak, met toestemming van de andere 

ouder, bekend aan de school. Eventuele wijzigingen worden tijdig kenbaar 
gemaakt. 

c. De school handelt te allen tijde in het belang van de leerling. Wij zijn 
verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers. 

d. Indien een van beide ouders (of familie) het kind tegen de gemaakte schriftelijke 
afspraken in toch ophaalt, wordt het kind niet meegegeven. 

 
2. Algemene informatie betreffende de school zoals de schoolgids, schoolkrant en 

nieuwsbrieven zijn voor beide ouders toegankelijk via de website. Beide ouders kunnen 
per e-mail de nieuwsbrieven en andere mededelingen ontvangen. Overige schriftelijke 
informatie wordt aan beide ouders uitgereikt.  

 
3. Wanneer beide ouders het ouderlijke gezag hebben, informeren wij of een van beide 

ouders voor de school als eerste aanspreekpunt beschouwd kan worden. Als er een 
ouder het ouderlijk gezag heeft, beschouwen wij deze als de verzorgende ouder en als 
eerste aanspreekpunt voor de school. 

 
4. Beide ouders ontvangen alle relevante informatie betreffende de leerling en de 

schoolorganisatie, zoals leerresultaten, toetsresultaten, een (kopie van) het rapport, 
verzuim, ouderavonden, inzage in het leerlingendossier enz., tenzij beide ouders 
kenbaar maken dat zij hierover afspraken hebben gemaakt.  
 

5. Indien de school een onderzoek van de leerling, een doorverwijzing naar het speciaal 
onderwijs of bijvoorbeeld extra begeleiding aanvraagt, dan is schriftelijke toestemming 
van beide ouders nodig. Deze schriftelijke toestemming wordt in het leerlingendossier 
bewaard.  
 

6. De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien een van de 
ouders wenst dat de nieuwe relatie aanwezig is bij de gesprekken op school, staat de 
school hiervoor open mits er schriftelijke afspraken zijn gemaakt door beide ouders. 
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7. De school verwacht van beide ouders dat ze tijdig relevante informatie over 

veranderingen in de thuissituatie doorgeven. 
 

8. De school ontvangt graag schriftelijk relevante informatie uit het ouderschapsplan 
zodat de school de wettelijke informatieplicht correct kan uitvoeren.  
 

9. De school geeft geen informatie over het kind aan een nieuwe partner zonder 
toestemming van de gezaghebbende ouder(s). 

 
Gesprekken met ouders 
 

1. Wij nodigen ouders uit om bij voorkeur zo veel mogelijk samen aanwezig te zijn bij 
geplande gesprekken over het kind, zoals 10-minutengesprekken en 
rapportgesprekken. Wanneer dit in zwaarwegende omstandigheden onmogelijk is, kan 
(na overleg met de directie) een afzonderlijke afspraak worden gemaakt. 
 

2. Als beide ouders samen komen voor een gesprek, zijn nieuwe partners uitsluitend 
welkom als de andere ouder hiertegen geen bezwaar heeft. 

 
Bijwonen van schoolactiviteiten 
 

1. De uitnodiging voor schoolactiviteiten (zoals feesten, maandsluitingen) waarbij ouders 
welkom zijn, geldt voor beide ouders. We verzoeken ouders om hier samen duidelijke 
afspraken over te maken. 
 

2. Beide ouders kunnen aanwezig zijn maar soms kiezen ouders ervoor om niet 
gelijktijdig op school aanwezig te zijn vanwege een te grote spanning voor het kind 
en/of henzelf. 

 
Rol van nieuwe partners 
 
Wij verzoeken ouders om afspraken over de rol van een nieuwe partner duidelijk aan ons door 
te geven. Als school richten wij ons in correspondentie en mondeling contact tot de ouder(s) 
die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen. Deze ouder(s) bepaalt/bepalen welke afspraken 
er gemaakt kunnen worden over het contact van de nieuwe partner met de school. 
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Overige 
 

1. Ophalen: het kind uit school halen. Het kind wordt alleen aan de gezaghebbende ouder 
meegegeven, tenzij vooraf met de ouders en de leerkracht anders is afgesproken en dit 
schriftelijk is vastgelegd.  
 

2. Wanneer  wordt  afgeweken van de  afspraken  met betrekking tot  het ophalen van het 
kind na of tijdens schooltijd, zoekt de school telefonisch contact met de (verzorgende) 
ouder. 

 
Informatie aan derden 
 

1. Aan derden (bijvoorbeeld advocaten, Raad van Kinderbescherming en andere  
instanties of familie) wordt geen informatie verstrekt, tenzij er een wettelijke  
verplichting geldt. 

2. Indien op verzoek van de Raad van Kinderbescherming toch schriftelijke informatie 
gewenst is, wordt de schriftelijke informatie ook aan beide ouders verstrekt.  

 
Tot slot 
 
Alle afspraken worden vastgelegd in het informatieformulier gescheiden ouders en door beide 
ouders ondertekend. De afspraken hierover worden in een gesprek met de schoolleider en 
eventueel de leraar met beide ouders of in een afzonderlijk gesprek vastgelegd. Dit 
informatieformulier wordt vervolgens, na ondertekening, verstrekt aan beide ouders en bewaard 
in het leerlingendossier. 
 
Op het leerlingendossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. 
 
  



 
Pagina 17/21  definitief 11.07-2017 
  Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 

 

 

6 Tekst voor de schoolgids 
 
Indien u en uw partner gaan scheiden of een gezamenlijke relatie wordt verbroken, is dat een 
ingrijpende gebeurtenis die vaak emotioneel verloopt. Een scheiding heeft ook consequenties 
voor de communicatie met de school door u beiden.  
 
Voor de school zijn er wettelijke afspraken gemaakt op welke wijze de communicatie vanuit 
school en informatie over de vorderingen van uw kind aan u gegeven moet worden. Wij hebben 
een protocol opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is op welke wijze wij als school dit doen. 
Als school stellen wij ons neutraal op en we richten ons daarbij op het belang en veiligheid van 
onze leerlingen en medewerkers.  
 
Wij maken daarvoor duidelijke afspraken met elkaar. Wij vragen u dan ook om indien er sprake 
is van een scheiding of verbreking van een relatie, u beiden het beschikbare informatieformulier 
gescheiden ouders invult. Op basis daarvan maken wij met u beiden schriftelijke afspraken.  
 
Wilt u meer informatie: neem dan contact met de schoolleider.  
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7 Informatieformulier gescheiden ouders 
Bij inschrijving op de school indien er sprake is van gescheiden ouders of indien er sprake is van 
een echtscheiding, wordt de volgende informatie opgenomen: 
 

1. wat de gezinsrelatie is waarin de leerling opgroeit; 
2. de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders); 
3. indien van toepassing worden beide adressen vastgelegd; 
4. indien van toepassing worden de relevante passages uit het ouderschapsplan 

(informatierecht) opgenomen; 
5. indien van toepassing wordt de beschikking van de (kinder)rechter opgenomen.  

 
Gegevens van de leerling 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
 
Gegevens van de moeder 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
 
Gegevens van de vader 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
 
Het ouderlijk gezag berust bij; 
• Beide ouders. 
• Alleen moeder. 
• Alleen vader. 
• Anders: … 
 
Is er sprake van co-ouderschap? 
Vaste verblijfplaats. Het kind is volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven 
bij: 
• Vader. 
• Moeder. 
• Anders: … 
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Woonsituatie; dagen van het wonen bij vader of moeder: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heeft de rechter een van beide ouders het recht op omgang met het kind ontzegd? 
• Nee. 
• Ja, de moeder. 
• Ja, vader. 
 
Eventuele bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afspraken over brengen naar/halen van school: 
 
 
 
 
 
 

 
Afspraken over het voeren van oudergesprekken: 
• Gezamenlijk. 
• Met de verzorgende ouder. 
• Anders, namelijk….. 
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Andere afspraken die van belang zijn voor de school: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Te denken valt een schriftelijke verklaring van de ouder die het ouderlijk gezag heeft wanneer het niet is 
toegestaan informatie te verstrekken aan de andere ouder (bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak). 
Je kunt als school aan beide ouders vragen om de afspraken in het kader van de informatieplicht 
schriftelijk aan de school door te geven.  
 
 
 
 
Naam van de betreffende leerling:   …………………………………. 
 
 
 
 
Dit formulier is ondertekend door: 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Naam moeder     Naam vader  
 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Handtekening     Handtekening 
 
 
 
Datum: 
 
Plaats:        
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Bijlage 1  Wat staat er in het ouderschapsplan 
In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over: 

• hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de 
verplichting tot omgang met de kinderen regelen.  

• hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen; 
• de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding van hun 

minderjarige kinderen (kinderalimentatie).  
• de wensen van de kinderen die de ouders moeten bespreken. Zij kunnen het 

ouderschapsplan samen bespreken, maar ook met hulp van een  advocaat of 
mediator.  

• het ouderschapsplan, dat voorschrijft dat de verzorgende ouder de band met de 
andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact 
heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding 
verantwoordelijk blijven voor de kinderen. 

 
Voorbeelden van afspraken die ouders in een ouderschapsplan maken zijn: 

• de schoolkeuze van het kind; 
• de maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouders; 
• afspraken over opvoeding van het kind; 
• verhuizen van een van beide ouders; 
• gebruik van de achternamen van de kinderen; 
• het houden van huisdieren; 
• deelname aan activiteiten op het gebied van sport en hobby; 
• lichamelijke verzorging (bijvoorbeeld piercings); 
• rol van nieuwe partners. 

 
Ouders moeten in het plan vastleggen op welke wijze met de kinderen is overlegd over de 
afspraken. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, kan de rechter besluiten de procedure aan te 
houden totdat dit overleg alsnog heeft plaatsgevonden. De rechter toetst of de belangen van 
het kind in het ouderschapsplan voldoende gewaarborgd zijn. 
 

 


