
          

 

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders.  
 

U bent gescheiden. U woont niet meer op hetzelfde adres als uw ex-partner. Toch wilt u wellicht 

graag op de hoogte blijven over het functioneren van uw kind op onze school. 

Misschien heeft u afgesproken beiden het gezag over de kinderen te houden en woont uw kind  

gedeeltelijk bij u en gedeeltelijk bij uw ex-partner (een co-ouderschap) en bent u goed in staat elkaar 

van informatie omtrent uw kind te voorzien. U heeft dan goede afspraken kunnen maken over de 

omgang met en de woonomgeving van uw kind.  

Misschien heeft slechts een van de ouders het gezag over het kind en verloopt het contact tussen u 

en uw ex-partner moeizaam. Het kan daardoor moeilijk zijn om informatie over schoolzaken door te 

geven of te krijgen. Ook de regels voor omgang met en zorg voor uw kind kunnen moeilijkheden 

veroorzaken. 

Om problemen hierover te voorkomen, zullen wij de volgende algemene uitgangspunten hanteren.  

Wij houden hierbij rekening met artikel 11 van de Wet op het Primair Onderwijs en met het 

Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 1:377.b en 1:377.c. 

1) Meestal hebben na een scheiding (ontbinding van een huwelijk of beëindiging van een 

relatie) beide ouders het gezag over minderjarige kinderen.  

 

Wanneer er sprake is van een scheiding, dient u dit aan de school kenbaar te maken. 

Wanneer beide ouders het gezamenlijk gezag hebben en houden, zijn de rechten en 

verplichtingen van ouders ten opzichte van hun kinderen gelijk.   

 

Bij de inschrijving van uw kind zal gevraagd worden hoe de verzorging en omgangsregeling 

m.b.t. uw kind is geregeld en of het contact met uw ex-partner positief verloopt. 

 

2) In een conflictsituatie over de uitvoering van een omgangsregeling geldt het volgende:  

 

a) Is slechts een van de ouders belast met het gezag, dan wordt het standpunt van de 

gezag dragende ouder gevolgd. 

 

b) Meestal worden er, wanneer er sprake is van een feitelijke scheiding, afspraken 

gemaakt over een zorgregeling en is (soms in een beslissing van de rechtbank) 

vastgelegd bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben. 

Wanneer het hoofdverblijf door de rechtbank is vastgelegd, dan wordt dit als 

uitgangspunt gehanteerd voor de school. De ouder waar de kinderen het 

hoofdverblijf hebben, heeft, in geval van een discussie, een doorslaggevende stem. 

 

c) Is er geen afspraak gemaakt of geen regeling vastgelegd, dan zal aansluiting gezocht 

worden bij het dagelijks leven van het kind. Verblijft het kind dagelijks bij een van de 

ouders, dan zal op dat moment de mening van die ouder worden gevolgd.  



 

De school gaat ervan uit dat de inhoud van een zorgregeling en daarom ook een 

omgangsregeling aan de school kenbaar gemaakt wordt op het moment dat deze is 

afgesproken of is vastgelegd in een beslissing van de rechtbank. De school zal dan  

handelen volgens die regeling. 

 

3) Ouders hebben (ongeacht de gezagssituatie) recht op dezelfde informatie over hun 

minderjarige kinderen. Deze informatieverplichting vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Na 

een scheiding zal deze informatieverstrekking aan beide ouders ook doorgaan.  

Heeft u echter niet het gezag over uw kind, en wilt u wel graag informatie ontvangen, dan 

horen wij dat graag van u. Dit zal niet automatisch gebeuren. 

 

Een uitzondering geldt voor de situatie dat een rechtbank een beslissing heeft afgegeven, 

waarin is vastgelegd dat het recht op informatie van de ouder is beperkt. 

 

Beide hebben recht op dezelfde informatie, tenzij de rechtbank dit heeft verboden. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat informatie eveneens wordt verstrekt aan alle ex -

partners die in nauwe persoonlijke betrekking met een kind hebben geleefd (bijvoorbeeld 

binnen homoseksuele relaties). 

De volgende informatie zal altijd worden verstrekt als wij op de hoogte zijn van uw 

gegevens:  

• Schoolgids (op de website)  

• Nieuwsbrief 

• Schoolrapporten met informatie leerlingvolgsysteem. (de niet-gezaghebbende ouder 

krijgt een kopie daarvan) 

• Eindtoetsuitslagen 

• Oudergesprekken  

• Schoolfoto's 

• Informatie over sociaal/emotionele ontwikkelingen 

• Uitnodigingen voor schoolactiviteiten 

Wij streven naar één oudergesprek per kind, maar indien dit beslist niet mogelijk is, kan de 

ouder (met of zonder gezag) een oudergesprek aanvragen om zich te laten informeren.  

Ten aanzien van deelname aan schoolactiviteiten dienen in principe beide gezaghebbende 

ouders akkoord te gaan, maar geven ouders tegenstrijdige instructies, dan zal door de school 

het belang van het kind voorop gesteld worden. 

4) Financiën 

De ouder op wiens adres een kind is ingeschreven wordt verantwoordelijk gehouden voor 

alle kosten (schoolreis, schoolfonds e.d.), die door de school in rekening worden gebracht. 

Mochten de ouders een andere afspraak wensen, dan dienen zij hierover contact op te 

nemen met de school. 

 

5) Als u (wel of niet gezaghebbend) zich niet voldoende geïnformeerd voelt, dient u dat aan de 

school te laten weten, zodat we afspraken kunnen maken om u beter van informatie te 



voorzien. 

 

6) Wij voeren in principe geen discussie met een kind over de invulling c.q. uitvoering van een 

zorgregeling of omgangsregeling. De school acht onder alle omstandigheden de ouders 

verantwoordelijk. Mochten de ouders daarom menen dat wijzigingen gewenst zijn, dan 

dienen zij dat aan de school kenbaar te maken. 

 

7) Ten aanzien van de aanwezigheid van ouders op school geldt het algemene uitgangspunt 

van de school: zolang en wanneer deze aanwezigheid de dagelijkse gang van zaken op school 

niet verstoort, zal de school zich niet gehouden voelen om hiertegen op te treden.   

 

8) Indien ouders (in welke situatie dan ook) hun e-mailadres aan de school verstrekken, dan 

gaan wij ervan uit dat dit e-mailadres niet geheim hoeft te blijven, tenzij hierover duidelijke 

afspraken zijn gemaakt. 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


