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Voorwoord
Scholen hebben regelmatig te maken met gescheiden ouders van leerlingen. In de meeste gevallen
zal er qua informatieverstrekking door de school, en betrokkenheid van de ouders bij hun kind(eren)
en de school niet veel veranderen. Wanneer er sprake is van een conflict tussen beide ouders, kan dit
echter problemen opleveren voor de school. Hoe kan de school hiermee omgaan? Waar is de school
wettelijk toe verplicht? Hoe voorkom je als school dat je alle gesprekken na een scheiding dubbel
moet voeren?
Dit protocol informeert de ouders over de richtlijnen die de school heeft opgesteld op dit gebied.

Informatieplicht school
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de vorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden
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of verzorgers (art. 1:377c BW) . Ook na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de
school. Dit betekent dat beide ouders informatie behoren te ontvangen over belangrijke feiten en
omstandigheden, die hun kind aangaan. Dus ook de ouder bij wie het kind niet (hoofdzakelijk) woont
of die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie.
Naast de informatieverplichting van scholen hebben ouders een eigen verantwoordelijkheid om
informatie te ‘halen’. Ook hebben ouders de verantwoordelijkheid om elkaar op de hoogte te houden
van ontwikkelingen die van belang zijn.
Schoolbeleid informatieplicht:
Informatieverstrekking is van belang om beide ouders betrokken te houden bij het leven en de
ontwikkeling van hun kind. Het belang van het kind is het beste gediend wanneer de school zich
volledig neutraal opstelt. De school geeft uitvoering aan de wet en regelgeving ten aanzien van
informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
Uitgangspunt van de school is dat de informatie betreffende de ontwikkeling van het kind zoveel
mogelijk aan beide ouders tegelijk gegeven wordt. Dit wordt gedaan tijdens informatieavonden en
rapportgesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders bij
de gesprekken aanwezig zijn. De school borgt de informatieverstrekking betreffende de ontwikkeling
van de leerlingen aan de ouders door de 10-minutengesprekken in de periode januari/februari te
verplichten aan alle ouders. Hiermee is een minimale informatieoverdracht gerealiseerd. Wanneer één
van de ouders is verhinderd, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de
ontwikkelingen en vorderingen van hun kind.
Bij hoge uitzondering informeert de school beide ouders die niet gezamenlijk een 10-minutengesprek
wensen afzonderlijk. Dit doet de school alleen wanneer een van de ouders schriftelijk bezwaar maakt
op de aanwezigheid van de ex-partner bij het 10-minutengesprek. De school maakt dan een andere
afspraak met de ouder die bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van de ex-partner.
Bij de facultatieve 10-minutengesprekken, gepland rond november en juni, worden gesprekken
gepland naar inzicht en noodzaak.
Een tweede borging van informatieoverdracht is het ondertekenen van de rapporten. Drie maal per
jaar komt er een rapport uit. De school verwacht dat beide ouders ieder rapport aftekenen voor
gezien.
De school benoemt nadrukkelijk informatie haalplicht van de ouders. Hiermee bedoelen wij de
verantwoordelijkheid en de plicht van ouders om proactief op de hoogte te blijven van alle schoolse
zaken. Een ouder kan de school niet aansprakelijk stellen voor het niet ontvangen van bepaalde
informatie. Informatie is namelijk te verkrijgen bij de leerkracht, de directie en via de website.
Naast de informatieverplichting van de school, over de ontwikkelingen van het kind, gaat de school
ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte houden van de overige ontwikkelingen die van belang zijn.
De communicatie tussen beide ouders behoort niet via school, maar rechtstreeks te verlopen.

WPO: Wet op primair onderwijs
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BW: Burgerlijk wetboek

De school kan de ouders informatie geven over: schoolgids, schoolkrant, ouderavonden, contactavonden , schoolresultaten,

toetsresultaten, rapporten, schoolreisjes, verwijzing voortgezet onderwijs en aanmelding schoolbegeleidingsdienst of PCL.
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Twee ouders met gezag
In de wet is als hoofdregel vastgelegd dat beide ouders na een echtscheiding het ouderlijk gezag over
hun kind(eren) blijven uitoefenen (1998; art. 251 BW). Dit betekent dat de rechten en plichten ten opzichte
van hun kind voor beide ouders gelijk blijven. Voor scholen is onder andere van belang dat beide
ouders de beslissingsbevoegdheid over hun kind(eren) behouden. Beide ouders moeten dus bij
belangrijke beslissingen betrokken worden en hebben het recht om dezelfde informatie over hun kind
te ontvangen.
Bovenstaande verplichting vervalt alleen als het geven van informatie strijdig is met de belangen van
het kind. Dit moet aangetoond worden met een gerechtelijke uitspraak. Het feit dat de ene ouder niet
wil dat de andere ouder wordt geïnformeerd, is geen geldig argument. De school heeft een
zelfstandige informatieplicht, waar alleen van afgeweken kan worden met een gerechtelijke
beschikking.
Schoolbeleid twee ouders met gezag:
Wanneer de school afspraken maakt met ouders, worden deze afspraken beschreven in een
gespreksformulier. Dit formulier wordt door beide ouders ondertekend voordat de afspraak in werking
treedt. Afspraken kunnen alleen gewijzigd worden op basis van een gerechtelijke uitspraak of als
beide ouders de wijziging wensen. De nieuwe afspraken worden weer op papier gezet en
ondertekend.

Eén ouder met gezag
Als één ouder het gezag heeft, zijn de rechten van de ouder zonder gezag beperkter. De ouder met
gezag heeft de wettelijke plicht de andere ouder te informeren en te consulteren over gewichtige
aangelegenheden die het kind betreffen. Gegevens over bijvoorbeeld schoolresultaten behoren dan
ook door de ouder met het ouderlijk gezag verstrekt te worden aan de andere ouder. Als er echter
communicatieproblemen zijn tussen de ouders, kunnen die voor de school problemen veroorzaken.
Hoe kan een school dan handelen?
De wet stelt (art. 1:377c BW) dat derden, die beroepsmatig over belangrijke informatie beschikken over
een kind, deze informatie desgevraagd kunnen verstrekken aan de ouder die niet met het gezag
belast is. Onder derden kan in een schoolsituatie gedacht worden aan bijvoorbeeld leerkrachten of de
directie. Van belang is dat een derde deze informatie niet uit eigen beweging hoeft te verstrekken. De
niet met het gezag belaste ouder moet de leerkracht of directeur hier nadrukkelijk en specifiek om
vragen. Daarbij moeten het concrete vragen betreffen, die gaan over belangrijke feiten en
omstandigheden, die betrekking hebben op de persoon van het kind (bijv. schoolresultaten).
De school hoeft de niet met het gezag belaste ouder niet méér informatie te verstrekken dan het aan
de andere ouder geeft.
Schoolbeleid één ouder met gezag:
De school informeert de niet met het gezag belaste ouder alleen wanneer er door deze ouder
schriftelijk om wordt gevraagd. Bij een dergelijk verzoek moet het concrete vragen betreffen, die gaan
over belangrijke feiten en omstandigheden, die betrekking hebben op de persoon van het kind. Een
verzoek om structurele informatievoorziening wordt niet gehonoreerd.
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Melding
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in adresgegevens, van gezag,
e.d. aan de school. Het is van belang dat de directie van de school (schriftelijk) op de hoogte wordt
gebracht van een scheiding. Ouders zijn staatsrechtelijk verplicht afspraken te maken over wie de
eerstverantwoordelijke ouder wordt, op welk adres het kind (de meeste tijd) woont, hoe de omgang
geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt (eerste contactadres) is in geval van ziekte, e.d. Deze
afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan, of middels een rechtelijke uitspraak van een
omgangsregeling.
Informatie vanuit school kan aan beide ouders toegezonden worden, wanneer de school over beide
adressen beschikt. Als de adresgegevens niet ontvangen zijn, of niet correct zijn, onderneemt de
school geen actie.
Schoolbeleid melding:
De school ontvangt van alle gescheiden ouders een kopie van de actuele omgangsregeling, of een
kopie van de regelingen van het ouderschapsplan.
De ouder waarbij het kind het meest verblijft is voor de school het eerste aanspreekpunt (eerste
contactadres).
School gaat ervan uit dat ouders de omgangsregeling correct nakomen. School legt zich niet de
verplichting op om alle omgangsregelingen actief te kennen, maar zal deze regelingen alleen
gebruiken wanneer daar expliciet aanleiding voor is.

Informeren
Van ouder naar school
Informatie over het kind die van belang is voor beide ouders, zoals ziekte, verlof aanvragen etc., dient
door de ouder, die op dat moment de feitelijke verantwoordelijkheid heeft (omdat het kind daar op dat
moment verblijft) te worden doorgegeven aan de school en aan de andere ouder.
Van school naar ouder
Groepsinformatieavonden en algemene ouderavonden worden jaarlijks eenmalig gehouden, zodat alle
ouders dezelfde informatie krijgen. Hiervoor zijn alle ouders uitgenodigd. Het is niet mogelijk om
hiervoor een aparte afspraak te maken. Ook hier geldt dat de school in eerste instantie verwacht dat
de ene ouder de andere informeert, wanneer één van de ouders niet aanwezig kan zijn.
Brieven met algemene informatie worden meegegeven aan het kind. De school gaat ervan uit dat de
ouder die de brief ontvangt de andere ouder informeert.
Veel algemene informatie kan ‘gehaald’ worden. De website van de school is de eerste informatiebron
voor alle ouders. Via de website kunnen ouders (en andere belangstellenden) zich aanmelden voor de
digitale Nieuwsbrief.
Contactmomenten
Voor de rapportgesprekken, adviesgesprekken en andere contact momenten geldt dat beide ouders
worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan
worden afgeweken en wordt een andere afspraak gemaakt met de ouder die bezwaar maakt tegen de
aanwezigheid van de ex-partner.
Buiten deze georganiseerde mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide
ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met
de groepsleerkracht, de zorgcoördinator/intern begeleider en de directie.
Begeleiding en hulp van ouders
De school vraagt regelmatig ouders voor begeleiding, hulp e.d. Beide ouders mogen hierop
inschrijven, ongeacht de omgangsregeling. Wanneer beide ouders zich voor dezelfde activiteit hebben
aangemeld is dat voor de school in principe geen probleem. Echter, wanneer de school inschat dat dit
tot een conflict kan leiden, heeft de ouder die volgens de omgangsregeling de kinderen ‘heeft’
voorrang.
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Bijlage

Burgerlijk Wetboek boek 1 Personen- en familierecht
Gezamenlijk gezag:
Voogdij:
Gezamenlijke voogdij:
Gezagsregister:
Ouders:

Recht op informatie:
Informatieplicht scholen:

Gezag uitgeoefend door een ouder en niet-ouder samen. Gezamenlijk
gezag geeft de niet-ouder dezelfde gezagsrechten en- plichten als de
ouder.
Gezag dat uitgeoefend wordt door een ander dan de ouders(s), of
door een voogdij instelling.
Gezag uitgeoefend door de voogd en zijn/haar partner (beiden niet de
ouder).
Elke rechtbank in Nederland heeft een gezagsregister. Het register
kan op aanvraag worden ingezien. Op verzoek kan een uittreksel
verstrekt worden.
Ouders volgens de wet. Dit hoeven niet de biologische ouders te zijn.
Moeder:
- vrouw uit wie het kind is geboren;
- vrouw die het kind heeft geadopteerd.
Vader:
- echtgenoot van de moeder bij geboorte van het kind;
- man die het kind heeft erkend of geadopteerd;
- man wiens vaderschap door rechter is vastgesteld.
BW art 1:377b/c
WPO art. 11 en 13

Artikel 245
In Nederland staan minderjarigen onder de 18 jaar onder ouderlijk gezag. Gezag wordt uitgeoefend
door twee ouders of door een ouder. Gehuwde ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over
de binnen het huwelijk geboren kinderen. Dit geldt (sinds 1/1/2002) ook voor ouders met een
geregistreerd partnerschap, mits de vader het kind heeft erkend, en voor gehuwde/geregistreerde
vrouwenparen, onder voorwaarde dat er geen andere ouder is. Ook na scheiding blijven beide ouders
het ouderlijk gezag uitoefenen.
Artikel 251
Dit houdt o.a. in dat zij belangrijke beslissingen over het kind samen nemen. Alleen een rechtbank kan
het gezag aan een van beide ouders toewijzen. Wanneer ouders niet getrouwd zijn of geen
geregistreerd partnerschap hebben, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. De ouders kunnen de
griffie van de rechtbank verzoeken het gezag aan hen beiden toe te kennen. Dit mondt uit in een
aantekening in het gezagsregister.
1 Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit.
2 Na ontbinding van het huwelijk anders dan door dood of na scheiding van tafel en bed blijven de
ouders die gezamenlijk het gezag hebben, dit gezag gezamenlijk uitoefenen, tenzij de rechter op
verzoek van de ouders of een van hen in het belang van het kind bepaalt dat het gezag over een
kind of de kinderen aan een van hen alleen toekomt.
……
Artikel 247
Iemand die gezag heeft over een kind, is verantwoordelijk voor het onderhoud en de opvoeding en is
de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.
Artikel 250
Wanneer in aangelegenheden betreffende diens verzorging en opvoeding, dan wel het vermogen van
de minderjarige, de belangen van de met het gezag belaste ouders of een van hen dan wel van de
voogd of de beide voogden in strijd zijn met die van de minderjarige, benoemt de kantonrechter indien
hij dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht, daarbij in het bijzonder de aard van deze
belangenstrijd in aanmerking genomen, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve een
bijzondere curator om de minderjarige ter zake, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.
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Artikel 253a lid 2 sub b
Ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening kunnen geschillen tussen de ouders hieromtrent op
verzoek van beiden of van een van hen aan de rechtbank worden voorgelegd. Deze beproeft,
alvorens te beslissen, een vergelijk tussen de ouders. De rechtbank neemt een zodanige beslissing
als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.
Artikel 253b
Indien ten aanzien van een kind alleen het moederschap vaststaat of indien de ouders van een kind
niet met elkaar gehuwd zijn dan wel gehuwd zijn geweest en zij het gezag niet gezamenlijk
uitoefenen, oefent de moeder van rechtswege het gezag over het kind alleen uit, tenzij zij bij haar
bevalling onbevoegd tot het gezag was.
……
Artikel 377b
1. 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.
…...
Artikel 377c
1. 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.
2. 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.
Artikel 815 lid 2 en 3
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling (2009) waarin ouders die gaan scheiden afspraken
vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan bevat afspraken over:
• een omgangsregeling of de verdeling van zorg- en opvoedingstaken;
• de wijze waarop ouders elkaar informeren en consulteren inzake de opvoeding en het
vermogen van de kinderen;
• de kosten van verzorging en opvoeding.
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