
Protocol en informatie gescheiden ouders  
 

Inleiding 

Dit protocol beschrijft de afspraken die scholen van SGVVS hanteren in de situatie van gescheiden 
ouders en vermeldt de verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders. Volledige 
informatie over en weer en heldere afspraken achten wij van belang voor een veilig leerklimaat, 
waarin kinderen zich gezien voelen en docenten hun leerlingen optimaal kunnen begeleiden. In dit 
protocol is o.a. een vragenlijst opgenomen die door ouders kan worden ingevuld.  
 
Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over hun kind. Dit geldt ook voor 
ouders die gescheiden zijn, omdat over het algemeen beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag. 
Soms is er echter maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag. 
 
Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat 
beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. We 
krijgen de laatste jaren steeds meer kinderen op onze scholen, waarvan de ouders zijn gescheiden of 
waarvan de ouders scheiden gedurende de schoolloopbaan van het kind. Om misverstanden te 
voorkomen, willen we de manier waarop de informatie en communicatie vanuit de scholen naar de 
betreffende ouders verloopt, kort formuleren. 
 
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol, is het van belang 
dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot hun Burgerlijke 
Staat. Indien er door een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is 
met het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder verplicht om afschriften van de officiële stukken 
waarin dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en 
dergelijke, te overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier 
worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de betreffende 
ouder dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering van 
het onderhavige protocol. 
 
Wat zegt de wet? 
Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag 
over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste 
ouder de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. 
Vorderingen van het kind moeten worden verstrekt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het 
kind, hebben recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter zelf om moeten vragen, dit 
hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind 
hebben erkend, anders heeft hij geen recht op informatie. 
 
De niet met het gezag belaste ouders, hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het 
gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en 
eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het hier 
niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank. 

 

Wettelijk kader 
In de wet staat, omtrent de informatieplicht inzake kinderen in situaties waarbij slecht één ouder 
belast is met het ouderlijk gezag, het volgende vermeld: 
Art. 1:377b BW 
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. Indien het belang van het kind zulks vereist kan de rechter zowel op verzoek 
van de met het gezag belaste ouder als ambtshalve bepalen dat het eerste lid van dit artikel 
buiten toepassing blijft. 

 

Scholen hebben, naast de onderlinge informatieplicht van ouders, een zelfstandige informatieplicht 
aan ouders en mogen zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de verzorgende ouder. Het 
is echter zo, dat in sommige gevallen, b.v. indien er sprake is van een ouder die niet met het gezag is 
belast, de informatieplicht van scholen aan ouders beperkt is (art. 1:377c BW). In zeldzame gevallen 
hoeven scholen zelfs helemaal geen informatie aan ouders te verschaffen. 

 

Wettelijk kader Art. 1:377c BW 
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 de 
informatie verzet. 

  

Toelichting art. 1:377c BW: 

Derden 
Scholen hoeven de informatie over het kind niet uit zichzelf te verstrekken. De niet met het gezag 
belaste ouder moet er uitdrukkelijk om vragen. 
 
Welke informatie.  
Niet iedere informatie over het kind hoeft te worden verstrekt. Het gaat om belangrijke feiten en 
omstandigheden, b.v. informatie over schoolvorderingen en sociaalpedagogische ontwikkelingen op 
school. Over het belang van het kind mag niet te snel geoordeeld worden. Men zal zeer 
zwaarwegende argumenten moeten hanteren bij het weigeren van informatie. Een goede reden is 
b.v. de veiligheid van het kind. 
 
De ouder met gezag kan dus niet voorkomen dat de ouder zonder gezag informatie krijgt, de school 
heeft informatieplicht. De niet met gezag belaste ouder kan naar de rechter gaan of besluiten een 
klacht in te dienen bij de klachtencommissie, indien de school geen of naar zijn idee te weinig 
informatie verschaft. 
 
Geen informatieverstrekking vanwege belang kind 
Wanneer men zich in het belang van het kind zich tegen deze informatieverschaffing verzet, zal naar 
het oordeel van de schoolleiding deze informatie niet worden verstrekt. De school kan zich echter 
niet op eigen gezag (of het gezag van de verzorgende ouder) beroepen op het belang van het kind en 
om die reden de informatie onthouden. De school kan alleen de informatie weigeren, wanneer blijkt 
uit rapporten van bijvoorbeeld psychologen of artsen, dat informatievoorziening door de school het 
belang van het kind zou schaden. Het gaat dan om zwaarwegende omstandigheden. 
 

 



Wat betekent dit in de praktijk op het KGC? 

 
Informatie over de leerling (algemeen) 
Gedurende het schooljaar wordt de nodige informatie over de leerlingen verstrekt door de mentor 
aan de ouders van leerlingen. Dit geldt voor beide ouders, ook al wonen zij niet samen, conform de 
wettelijke verplichting die in het burgerlijk wetboek is vastgelegd. (Art 1: 377C) 
 
Oudergesprekken 
Beide ouders (belast met het ouderlijk gezag) ontvangen een uitnodiging voor hetzelfde gesprek. 
Wanneer ouders zwaarwegende redenen hebben om niet   gezamenlijk te komen, dienen zij dit aan 
het begin van elk schooljaar bij de mentor/coach kenbaar te maken. (zie vragenlijst)  
 
Voor de oudergesprekken worden alléén de ouders uitgenodigd die belast zijn met het ouderlijk 
gezag. In het geval dat dit één ouder is, mag een verzorgende niet-ouder bij de oudergesprekken 
aanwezig zijn. (Zie vragenlijst) 
 
Correspondentie 
Correspondentie voor de leerling betreffende activiteiten, schoolreisjes, excursies, etc. zullen aan 
beide ouders verstrekt worden door school.  
 
Rapporten 
Rapporten worden uitgereikt aan de leerlingen. Het originele rapport wordt verstrekt aan de leerling 
zelf. Twee kopieën voor de ouders zullen, als daarom gevraagd is (zie vragenlijst), aan de leerling 
meegegeven worden.  
 
Afspraken met de mentor 
Het kan voorkomen, dat u vragen heeft over uw kind. U kunt dan een afspraak aanvragen bij de 
mentor. Deze zal een verslag van dit gesprek in het schooldossier van uw kind opnemen. Beide 
ouders krijgen, op aanvraag, dan een kopie van dit verslag. 
 
Schooldossier (Magister) 
Het dossier is voor beide ouders ter inzage opvraagbaar. De vorderingen, gedragingen van de 
leerling, verslagen  van gesprekken met ouders, zijn in dit dossier opgenomen.  
 
Vragenlijst voor niet samenwonende ouders betreffende communicatie met school 
Bij inschrijving van uw kind vraagt de school beide ouders om een vragenlijst in te vullen, zodat voor 
alle direct betrokkenen duidelijk is, welke afspraken er zijn gemaakt betreffende de 
informatieverstrekking van school. Ouders stellen de mentor op de hoogte wie er tijdens de 
gesprekken aanwezig zullen zijn. Het is aan de ouders zelf om  te beslissen of zij samen komen of niet. 

 

Bijlagen:  

• Begripsbepaling 

• Vragenlijst gescheiden ouders 

• Tabel informatieplicht 

• Gezag, omgang en informatie 
 
 

 



 

Bijlage 1: Begripsbepaling 

 
Ouders 
Met ‘ouders’ bedoelen we de ouders volgens de wet. Meestal bedoelen mensen met ‘ouders’ de 
biologische ouders. Dat is dus wat anders dan de ouders volgens de wet. 
De moeder van een kind is volgens de wet: 
• De vrouw uit wie het kind geboren is; 
• De vrouw die het kind heeft geadopteerd. 
 
Sinds 1 april 2014 is ook de moeder van het kind: 
• De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Om 

zwanger te worden, is gebruik gemaakt van een onbekende zaaddonor. Dit volgens de Wet 
donorgegevens kunstmatige bevruchting; 

• De vrouw die het kind heeft erkend; 
• De vrouw van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld. 
 
De vader van een kind is volgens de wet: 
• De man die met de moeder is gehuwd, als het kind tijdens het huwelijk geboren wordt; 
• De man die het kind heeft erkend of geadopteerd; 
• De man van wie de rechter het vaderschap heeft vastgesteld. 
 
Sinds 1 april 2014 is ook de vader: 
• De man die met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft, als het kind tijdens het 

partnerschap geboren wordt. 
 
Niet-ouder 
Met niet-ouder bedoelen we de partner van één van de ouders, of een voogd. 
 
Ouderlijk gezag 

Als u gezag hebt over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van 
het kind. U beheert het geld en de spullen van het kind. Ook bent u de wettelijk vertegenwoordiger 
van het kind. Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen. De wettelijk 
vertegenwoordiger doet dit dan voor het kind, hij zet bijvoorbeeld een handtekening. De wettelijk 
vertegenwoordiger is ook vaak wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet. Vanaf 14 jaar kan het 
kind zelf aansprakelijk zijn voor wat hij of zij doet. 
Er zijn verschillende soorten gezag: 

• Ouderlijk gezag door één of twee ouders; 

• Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder; 

• Voogdij; 

• Gezamenlijke voogdij. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Wat is een omgangsregeling? 

In een omgangsregeling worden de afspraken vastgelegd over het contact tussen het kind en de 

ouder bij wie het kind niet woont. Het gaat om bezoek, maar ook om telefonisch en schriftelijk of 

e-mail contact. 

 

Bijlage 2:  Vragenlijst gescheiden ouders 
 
Bijlage 3: Tabel informatieplicht 

Bijlage 4: Gezag, omgang en informatie 

 

 

 


