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Protocol school en scheiding
Protocol: Informatieverstrekking aan niet-gezagdragende ouders
Als algemeen uitgangspunt geldt dat scholen ouders informeren over de ontwikkelingen van
hun kind(eren) op de school. Ouders hebben daar recht op. Welke informatie wordt verstrekt
en aan wie wordt bepaald door de wet en door het beleid van de school respectievelijk het
bevoegd gezag.
Zo kent de wet als hoofdregel de situatie dat de rechter na ontbinding van het huwelijk het
ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. De rechter kan evenwel in specifieke situaties één
ouder het ouderlijk gezag toewijzen en de andere ouder het gezag ontnemen. Zodanige
situaties hebben gevolgen voor de handelwijze van de school.
Als beide ouders het gezag hebben dan hebben zij hetzelfde recht op informatie en hieraan
doet niet af of de ene ouder wel is belast met de verzorging van het kind en de andere niet.
Als ouders gescheiden zijn en één van de ouders heeft het wettelijk gezag dan heeft de ouder
zonder het wettelijk gezag recht op bepaalde informatie, zoals het rapport van het kind.
Een gerechtelijke uitspraak kan ook het overdragen van beperkte informatie belemmeren.
Voorwaarde is wel dat de school een document heeft ontvangen van de ouder / verzorger
waarin deze uitspraak is opgenomen.
Regels met betrekking tot schriftelijke, telefonische en mondelinge informatieverstrekking:
1. de school verstrekt aan ouders c.q. wettelijke verzorgers informatie over de
ontwikkelingen van hun kind(eren) / pupillen;
2. de school volgt de wettelijke richtlijnen met betrekking tot het verstrekken van
informatie aan gescheiden ouders te weten:
3. de school verstrekt, als beide ouders het gezag dragen, de informatie aan de
verzorgende ouder;
4. de school verstrekt, als beide ouders het gezag dragen, de informatie aan de nietverzorgende
ouder alleen als deze dit aangeeft op de school dit te willen of als de
verzorgende ouder dit aangeeft;
5. de ouder bij wie door een gerechtelijke uitspraak het gezag ligt ontvangt de informatie
van de school. Een afschrift van het document waarin deze uitspraak vermeld is, wordt
opgenomen in het leerlingendossier;
6. gescheiden ouders worden – in geval het gestelde ad 4 van toepassing is - in principe
gelijktijdig uitgenodigd voor een kindbespreking en andere bijeenkomsten op school,
behalve als één van de ouders aangeeft dit niet te willen. Ouders nemen zelf het
initiatief om dit aan te geven op school en om een andere afspraak te maken;
7. de ouder die door een gerechtelijke uitspraak geen contact c.q. informatie mag
ontvangen van de school over zijn / haar kind(eren) wordt niet uitgenodigd voor
kindbesprekingen en andere bijeenkomsten op de school.
De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, juni 2009.
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Verslag datum :
Naam leerling :
Geboorte dat. :
Rapporteur

:

Aanwezig

:

Als ouders getrouwd waren behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het gezag over hun
kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden heeft de moeder automatisch het gezag over het kind. De
vader die het kind heeft erkend kan samen met de moeder bij het gezagsregister van de rechtbank
gezamenlijk gezag over het kind laten registreren.
De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld:
o
o
o
o

Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
Alleen de moeder heeft het gezag
Alleen de vader heeft het gezag
Anders namelijk:

De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling) bij welke ouder “de vaste
verblijfplaats” van het kind is. De vaste verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de
gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.
De vaste verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke basisadministratie is
bij:
o
De moeder
o
De vader
o
Anders: namelijk
Een omgangsregeling tussen het kind en “de andere ouder” kan na onderling overleg door de ouders
geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter
één van de ouders het recht op omgang.
Is er sprake van een omgangsregeling van het kind/de kinderen met de ouder bij wie het kind
volgens de gemeentelijke basisadministratie niet woont?
o
o

Ja
Nee

Indien ja, de omgangsregel is:
o
o
o
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Bepaald door de rechter
Onderling afgesproken
Anders, namelijk

U geeft als ouders uitvoering aan de volgende omgangsregel:

Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd?
o
o
o

Nee
Ja, namelijk de moeder
Ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting:

Volgens art.1:377c van het burgerlijk wetboek hebben beide ouders recht op informatie betreffende de
schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van de ouders niet is belast met het gezag en
om die informatie vraagt.
Zijn er volgens u in het belang van uw kind/kinderen redenen om vanuit school één van de
ouders die informatie te onthouden?
o
o

Nee
Ja, namelijk:

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van
en naar school? Zo ja, welke?

Gesprekken met de leerkracht(en) over de schoolontwikkeling van uw kind zullen in principe
met beide ouders plaatsvinden. U zult daarvoor gezamenlijk worden uitgenodigd. Wilt u liever
afzonderlijke gesprekken met de leerkracht(en), dus zonder dat de andere ouder daarbij
aanwezig is?
o

Nee
Ja

Datum:
- 2010
Naam ouder/verzorger 1:
(blokletters)

Datum:
- 2010
Naam ouder/verzorger 2:
(blokletters)

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:
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