Protocol Informatieverstrekking aan
gescheiden ouders

Protocol informatieverstrekking
gescheiden ouders
1.1 Algemene inleiding
Scholen krijgen steeds vaker te maken met kinderen van gescheiden ouders. De
communicatie met gescheiden ouders kan vragen en soms ook problemen oproepen
binnen onze scholen. In dit protocol maken we afspraken op welke manier wij binnen onze
stichting hiermee omgaan.

1.2 Wettelijke uitgangspunten
In- of uitschrijven van leerlingen
Bij inschrijving of uitschrijving van leerling door één ouder wordt door de school
geïnformeerd wie het ouderlijk gezag heeft over de leerling. Vooraf wordt de uitspraak van
de rechter waaruit het ouderlijk gezag blijkt getoond, alvorens tot inschrijving of uitschrijving
wordt overgegaan.
Bij inschrijving van een leerling wordt op het inschrijvingsformulier een melding gedaan van
de gezinsrelatie waarin de leerling opgroeit, als ook van het gezagsrelatie met betrekking
tot de (afzonderlijke ouders/verzorgers). Indien van toepassing zijn de adressen van beide
ouders bij de school bekend en van de relevante passages uit het ouderschapsplan
(informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Indien mogelijk tekenen beide
ouders de inschrijving.
Bij wijzigingen dienen de ouders de directeur van de school daarvan direct in kennis te
stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken. Wanneer beide
ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden),
dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden. Ook
in dit geval zijn beide adresgegevens bij de school bekend.
Op het leerlingdossier is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
Inschrijven indien er conflicten zijn tussen beide ouders
Als een ouder een kind komt inschrijven en de school weet, bij inschrijving niet dat er
conflicten zijn tussen beide ouders, mag de school de leerling 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.
Als de school wel op de hoogte is van de conflicten, dan mag de school het kind niet
rechtsgeldig inschrijven. In dat geval moeten de ouders er eerst samen uitkomen of de
rechter heeft over de inschrijving een uitspraak gedaan.
Verandering in gezinsrelatie tijdens schoolperiode
Als de ouders of verzorgers tijdens de periode van de schoolloopbaan van de leerling gaan
scheiden, worden de nieuwe gezinsrelatie opgenomen in het leerlingendossier en wordt
ook de gezagsrelatie opnieuw vastgelegd. Indien mogelijk worden de relevante passages
uit het ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder)rechter opgenomen. De
leerkracht van de desbetreffende leerling wordt geïnformeerd over de wijze van
informatieverstrekking aan de ouders en de overige, relevante afspraken.
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Na inschrijving leerling of verandering gezinsrelatie gezamenlijk gezag
De school heeft een actieve informatieplicht naar beide ouders in het geval van
(gezamenlijk) gezag.
Het gaat hierbij om onder andere:
• Het verstrekken van de schoolgids, rapporten, toetsresultaten van de leerling,
periodebrieven, overige relevante informatie over de leerling.
• Het uitnodigen voor ouderavonden, op ouders gerichte schoolactiviteiten of
activiteiten in geval van ouderparticipatie.
• Het verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerlingen in
het kader van diens schoolloopbaan.
• Het verstrekken van inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens,
waaronder het leerlingen dossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
Na inschrijving of verandering gezinsrelatie een ouder geen ouderlijk gezag
Op verzoek van de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, dient de school informatie te
verstrekken over belangrijke feiten en omstandigheden. Dit zijn (volgens jurisprudentie)
rapporten, informatie rond schoolkeus, informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,
specifieke problemen. Deze informatie wordt niet verstrekt indien de informatie ook niet aan
de met de het gezag of verzorging belaste ouder zou worden verstrekt of het belang van de
leerling zich daartegen verzet 1.
Ouderavond
• Het streven is om beide ouders gelijktijdig te spreken op een ouderavond.
• Wanneer één van de ouders aangeeft of beide ouders aangeven, dat zij niet
gezamenlijk bij een gesprek willen zijn worden afzonderlijke gesprekken gevoerd.
Verstrek tijdens gescheiden gesprekken gelijke informatie.
• Een nieuwe partner van één van de ouders is alleen welkom op een ouderavond als
(ex)-partner vooraf instemming heeft verleend. Indien mogelijk liefst schriftelijk.

1.3 Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
Dit zijn de regels die iedere medewerker binnen Stichting Optimus zo zorgvuldig mogelijk uitvoert:

1. Bij inschrijving van de leerling of bij wijziging van de gezinsrelatie wordt door de
school het protocol “informatieverstrekking aan gescheiden ouders” uitgereikt. Indien
mogelijk wordt het protocol met beide ouders besproken.
2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de
school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt
zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de
leerling.
3. Als gedragscode voor medewerkers geldt dat gesprekken over leerlingen op

school plaatsvinden (niet buiten school in het privédomein) en niet in het bijzijn

1

Op basis van rechterlijke uitspraak
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van andere leerlingen.
4. De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft
echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als
deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
5. Uitgangspunt in de school blijft, dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid
tussen de ouder die verzorger is en de ouder die niet-verzorger. In het geval van coouderschap is dit onderscheid niet toegestaan.
6. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door
de school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.
Zie 1.4 overzicht wie heeft recht op welke informatie.
7. 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
schriftelijkeafspraken in toch ophaalt, wordt het kind niet meegegeven
8. 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.
9. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt
dat informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie
voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog. Met
het oog op artikel 377c (zie bijlage) en het risico dat naar de rechter gegaan wordt,
is een onafhankelijk advies een vereiste. Indien de school een verzoek om
informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan
verzoeker/verzoekster.
10. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond
van artikel 1:377b BW (zie bijlage) is de ouder die belast is met het gezag,
gehouden om de andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te
stellen van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind
en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen.
11. 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 via het formulier van de klachtenregeling te vinden op de
website van iedere school vallend onder Stichting Optimus Onderwijs.
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1.4 Schema omgaan met verschillende vormen van gezag

Beide ouders
hebben

Ouders zijn niet gescheiden. Voor aanmelding is slechts de handtekening

ouderlijk

van een van de ouders nodig. Beide ouders ontvangen alle informatie.

gezag
Beide ouders
hebben
ouderlijk
gezag

Ouders zijn gescheiden. Als een ouder de leerling inschrijft, check of de
andere ouder het daarmee eens is. Aanmelding pas accepteren als de
beide ouders het eens zijn over de aanmelding. De school verstrekt beide
ouders dezelfde informatie.
In principe komen beide ouders naar de ouderavond tenzij één of beide
ouders dit niet willen.
Check welke ouder ouderlijk gedag heeft. vraag desnoods uittreksel op uit

Een ouder

gezagsregister. Gezagsregister | Rechtspraak

heeft ouderlijk

Ouder met gezag is al enige bevoegd kind aan te melden.

gezag

De school geeft alleen de informatie aan de ouder met gezag,
Ouder met gezag informeert zelf ouder zonder gezag over de voortgang
van de school.
Ouder zonder ouderlijk gezag heeft niet het recht om kind aan te melden op

Ouders

school.

zonder

Ouder zonder gezag kan school om informatie (over cognitieve en/of

ouderlijk

sociaal-emotionele ontwikkeling) vragen over voortgang van kind op school.

gezag

Geen informatie dient verstrekt te worden als deze ook niet aan de gezag
belaste ouder verstrekt wordt of als het belang van het kind zich daartegen
verzet.

Nieuwe
partner van
ouder

Geen verzorger van het kind:
School mag alleen informatie verstrekken als de metgezag belaste ouders
hiervoor toestemmingverlenen. School kan besluiten nieuwe partner niet
toe telaten tot oudergesprek.
Verzorger van het kind:
Recht op informatie over de voortgang van kind opschool. Partner kan
worden toegelaten tot oudergesprek.
Geen toestemming nodig van met gezag belaste ouders.
Heeft geen ouderlijk gezag.
Ouders met ouderlijk gezag zijn aanspreekpunt voor school.

Gezinsvoogd

Recht op informatie die noodzakelijk is voor uitvoering van
ondertoezichtstelling.
Ouders moeten worden geïnformeerd over informatieverstrekking aan
gezinsvoogd.

Voogd
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Voogd heeft bevoegdheden van ouder met gezag.
Voogd heeft recht om kind aan te melden opschool. Dit geldt ook
voor uitschrijving.
Voogd heeft recht op informatie over vorderingenvan kind op school.
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Als ouders nog in beeld zijn, hebben zij geenouderlijk gezag.

Pleegouder

Pleegouder heeft geen ouderlijk gezag, tenzij pleegouder ook voogd
is.
Pleegouder heeft niet recht om kind aan te meldenop school. Dit geldt
ook voor uitschrijving.
Pleegouder is verzorger en heeft recht op informatie over vorderingen
van kind op school.

1.5 Tekst voor in de schoolgids
Indien u en uw partner gaan scheiden of een gezamenlijke relatie wordt verbroken, is dat
een ingrijpende gebeurtenis. 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 vragen u dan ook om indien er sprake is van een scheiding of verbreking van een
relatie, u dit zo spoedig mogelijk bespreekt met de directeur zodat wij met u ons protocol
informatieverstrekking aan gescheiden ouders kunnen bespreken. Wilt u meer informatie:
neem dan contact met de schoolleider.

1.6 Wettelijk kader (geraadpleegd www.wetten.overheid.nl 24-3-2021)
Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is het van belang of een ouder het
gezagheeft. Het Burgerlijk Wetboek (boek 1) en de Wet op het Primair Onderwijs zijn van
toepassing.
Artikel 1:377b sub 1 BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de
andere, niet metgezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die
het kind aangaan (bijv. schoolrapporten en informatie over extra begeleiding). Op
verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een regeling vaststellen.
Artikel 1:377 b sub 2 BW bepaalt dat de indien het belang van het kind in gedrang komt,
dat de verplichting uit sub 1 door een rechter buiten toepassing wordt verklaard.
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 hetkind betreffen. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:
• De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde
manieraan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
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•

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

Artikel 377e geeft aan dat de rechtbank op verzoek van de ouders of van een van hen een beslissing
inzake de omgang alsmede een door de ouders onderling getroffen omgangsregeling kan wijzigen
op grond van het feit dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd, of dat bij het nemen van de
beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

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 bijwie 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.
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 degegevens 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
tebezoeken, 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
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school plaatsvindenzonder 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 dederde 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 van 6 december 2001 tot wijziging van enkele
onderwijswetten in verband met deinvoering van persoonsgebonden nummers in het
onderwijs (Stb. 681).
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