School en gescheiden ouders
Inleiding
Als school hebben we regelmatig te maken met kinderen waarvan de ouders uit elkaar zijn. Het is voor
scholen soms lastig om te moeten omgaan met informatie delen en/of toestemming vragen.
Ouderschap bij moeders
Bij moeders is het ouderschap makkelijk te bepalen: - de vrouw die het kind ter wereld brengt of - de
vrouw die het kind geadopteerd heeft, is juridisch gezien een ouder met gezag.
Ouderschap bij vaders
Bij vaders is het wat lastiger: - wanneer een man met de moeder getrouwd is ten tijde van de bevalling,
dan is deze man de juridische vader van het kind. Wanneer een kind geen juridische vader heeft, dan
kan het kind op de volgende manieren een juridische vader krijgen: - de man die het kind erkent - de
man die het kind adopteert - de man die door een uitspraak van de rechter als vader van het kind wordt
aangewezen.
Gezag
Wanneer ouders gehuwd zijn op het moment van de bevalling, dan hebben beide ouders automatisch
het gezag. Als de man en de moeder na de geboorte van het kind trouwen, krijgt de vader ook automatisch het ouderlijk gezag als hij het kind erkend heeft. Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn
aangegaan, oefenen automatisch gezag uit over de kinderen die binnen het geregistreerd partnerschap
worden geboren. Voorwaarde is wel dat de vader het kind heeft erkend. Pas dan is hij in juridische zin
ouder van het kind. Het gezag blijft in bovenstaande gevallen na een breuk in de relatie, doorgaans bij
beide ouders. Na een scheiding blijft de situatie voor school zoals die was voorafgaand aan de echtscheiding.
Informatie delen
Wanneer er 2 ouders zijn met gezag zullen wij informatie delen met beide ouder. Onder informatie geven wordt o.a. verstaan: rapporten opsturen, uitnodiging 10 min gesprekken, informatiebrieven
versturen, uitslagen CITO, advies vervolgopleiding, schorsing, belangrijke sociaal-emotionele ontwikkelingen. Als school hebben wij een informatieplicht ten aanzien van beide ouders met gezag. In de situatie
van scheiding hebben beide ouders met gezag recht op de informatie. Als school zullen wij informeren
hoe ouders de informatievoorziening aan elkaar geregeld willen hebben en hier op aansluiten.
Informatie delen wanneer er 1 ouder is met gezag:
De niet met gezag belaste ouder heeft wanneer hij/zij erom vraagt recht op informatie over de ontwikkeling van zijn/haar kind. Deze ouder krijgt nooit méér informatie dan de met gezag belaste ouder. Wij
gaan er in eerste instantie vanuit dat de gezaghebbende ouder de andere ouder van de juiste informatie
voorziet. In specifieke situaties kan het voorkomen dat de informatie niet of onjuist wordt doorgegeven,
dan zullen wij zorgen dat de informatie bij de niet gezaghebbende ouder komt.

