Protocol informatievoorziening bij leerlingen van gescheiden ouders (april 2010).
De _______________(school) vindt dat de zorg voor uw kind voorop moet staan. Daarbij is het van groot
belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij willen alle ouders zo goed als mogelijk op
de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt
Als een leerling op school komt, waarvan de ouders zijn gescheiden, of als de ouders van een leerling gaan
scheiden gelden de in dit protocol opgenomen regels m.b.t. de informatievoorziening:
Duidelijkheid en openheid is belangrijk voor alle betrokkenen. Daarom vragen wij u dit protocol goed door
te nemen, in te vullen en door beide ouders ondertekend bij ons op school in te leveren
Gehanteerde begrippen
1 . Informatie die door de school wordt verstrekt:
- schoolgids
- nieuwsbrieven
- informatiebijeenkomsten
- voortgangs/periode rapporten
- 10 minutengesprekken
- incidenteel overleg in geval van bijzondere omstandigheden
Verzorgende ouder
De ouder bij wie het kind gedurende de schoolweek volgens de adresgegevens woonachtig is; de
school neemt aan dat deze ouder het ouderlijk gezag uitoefent.
Co-ouderschap
De situatie dat ouders weliswaar gescheiden zijn maar gezamenlijk afspraken hebben gemaakt die er
toe leiden dat zij tezamen het ouderlijk gezag uitoefenen.
Informatieverplichting ouders
Indien de ouders gescheiden zijn/gaan scheiden, informeren zij de school omtrent de vraag of sprake
is van het gezamenlijk ouderlijk gezag (zoals bij co-ouderschap) dan wel een situatie dat één van de
ouders is belast met het ouderlijk gezag.
Informatieverplichting school
Indien de ouders gescheiden zijn worden met de met het ouderlijk gezag belaste ouder (s) afspraken
gemaakt omtrent de wijze waarop informatie wordt verstrekt aan beide ouders.
Informatieverstrekking
2. De nieuwsbrieven, rapporten, uitnodigingen voor de 10 minutengesprekken en overige informatie
worden in principe meegegeven met de leerlingen zodat de ouder die het kind verzorgt, volledig
geïnformeerd is.
Dubbele informatie in verband met informatieverplichting
3. Indien gemeld is dat de ouders van de leerling gescheiden zijn, ontvangt de leerling kosteloos dubbele
exemplaren van de schoolgids en nieuwsbrieven teneinde de met het ouderlijk gezag belaste ouder in

staat te stellen te voldoen aan zijn/haar wettelijke informatieplicht tegenover de niet met het ouderlijk
gezag belaste ouder (overeenkomstig artikel 1 : 377b, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek). De
verzorgende ouder draagt er zorg voor dat deze informatie bij de andere ouder terecht komt.
Verzorgende ouder aanspreekpunt
4. Uitgangspunt voor de school is dat de verzorgende ouder (de ouder waar het kind gedurende de
schoolweek woonachtig is) belast is met de opvoeding van het kind en in juridische zin het ouderlijk
gezag uitoefent. Deze ouder is voor de school het aanspreekpunt en de overlegpartner.
De school gaat er vanuit dat de verzorgende ouder de wettelijke verplichting tot informatieverstrekking
tegenover de andere ouder nakomt.
Voor informatieavonden, 10 minutengesprekken en andere gesprekken van welke aard dan ook wordt de
verzorgende ouder uitgenodigd. Deze draagt er zorg voor dat de andere ouder geïnformeerd wordt over
het te houden gesprek en over de inhoud van het gesprek en eventuele afspraken die tijdens het gesprek
gemaakt zijn.
Op verzoek van de niet verzorgende ouder kan er een informatief gesprek plaatsvinden. Alvorens dit
plaatsvindt kan de school besluiten de procedure beschreven in artikel 8 van dit protocol te volgen.
Co-ouderschap
5. In die situaties waarin is gemeld dat er sprake is van co- ouderschap, wordt er gehandeld alsof de ouders
niet gescheiden zijn zodat bijvoorbeeld de 10 minuten gesprekken met beide ouders gezamenlijk worden
ingepland.
Nieuwe partner (s)
6. Een eventuele nieuwe partner van de verzorgende ouder is voor de school geen gesprekspartner,
uitgezonderd die situatie waarin de rechter de nieuwe partner het “medegezag” heeft toegekend. (Dit is
dan vastgelegd en opvraagbaar in het gezagregister van de rechtbank)
Tekenbevoegdheid
7. Voor zaken waarvoor een handtekening vereist is zoals handelingsplannen en onderzoeken wordt de
handtekening van de verzorgende ouder gevraagd. Deze informeert de andere ouder hierover.
Gang van zaken indien blijkt dat de verzorgende ouder de informatie niet doorgeeft aan de andere
ouder
8. De school verwacht dat de verzorgende ouder de andere ouder informeert. Slechts op uitdrukkelijk
verzoek van de andere ouder is de school bereid om deze ouder (de ouder waar het kind gedurende de
schoolweek niet woonachtig is) rechtstreeks te informeren. Alvorens tot informatieverstrekking over te
gaan onderzoekt de school echter
(1) waarom de verzorgende ouder de andere ouder niet heeft geïnformeerd;
(2) hoe het kind en de verzorgende ouder staan tegenover het verzoek tot informatieverstrekking door
de andere ouder;
(3) of het belang van het kind zich mogelijk verzet tegen het verstrekken van deze informatie.
Indien uit het beantwoorden van deze vragen blijkt dat het belang van de leerling zich verzet tegen het
verstrekken van de gevraagde informatie zal de school de betreffende ouder gemotiveerd laten weten
waarom het tot het oordeel is gekomen dat de gevraagde informatie niet kan worden verstrekt.
Afhankelijk van de situatie kan de school besluiten om de informatie aan de andere ouder schriftelijk te
verstrekken. Dit kan bv. aan de orde zijn in situaties waarbij er sprake is van belangentegenstellingen of
gebrek aan communicatie tussen de ouders.
9. Beide ouders ontvangen een exemplaar van dit protocol en zorgen ervoor dat de juiste adresgegevens op
school bekend zijn.

Gegevens m.bt. co-ouderschap
10. Indien er sprake is van co-ouderschap kunnen hieronder de adresgegevens van beide ouders worden
vermeld:
Ouders van:__________________________________________
Naam: ______________________________________________
Adres: _____________________________Woonplaats:______________________
Tel.:_______________________________ E-mail adres:_____________________
________________________woont/wonen hier op ma/di/wo/do/vr (doorhalen wat n.v.t. is)
Naam: ______________________________________________
Adres: _____________________________Woonplaats:______________________
Tel.:_______________________________ E-mail adres:_____________________
________________________woont/wonen hier op ma/di/wo/do/vr (doorhalen wat n.v.t. is)
Gegevens niet-verzorgende ouder:
11. De niet-verzorgende ouder kan hieronder zijn/haar adresgegevens invullen.
Zijn er vragen of opmerkingen neemt u dan contact met school op.
Naam:
_______________________________________________
Ouder van:_______________________________________________
Adres: _____________________________Woonplaats:______________________
Tel.:_______________________________ E-mail adres:_____________________
Zijn er (juridische) aspecten waar wij als school rekening mee moeten houden?
ο nee
ο ja, namelijk________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
en vraag een gesprek aan met de directeur wanneer er (juridische) aspecten zijn waarmee de school
rekening moet houden.
Ondertekening
Beide ouders hebben kennisgenomen van het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.
Plaats:____________________________ Datum: __________________________
Handtekeningen beide ouders:
Naam:____________________________ Naam:__________________________

Bijlage: relevante wetsartikelen t.a.v. informatieverstrekking door de school aan de niet-verzorgende
ouder of niet met het gezag belaste ouder.
Boek 1 Burgerlijk Wetboek (titel 15, omgang en informatie).

Artikel 377b
1.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.

Artikel 377c
1.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 informatie verzet.
De complete wetteksten zijn o.a. te vinden op www.wetten.nl.

