Protocol informatieverstrekking bij gescheiden ouders
De Groningse Schoolvereniging (hierna: GSV) is een regionale basisschool die vindt dat
de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan, waarbij onder meer de veiligheid en rust
van haar leerling gewaarborgd dient te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat
ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school
beslechten. GSV neemt ingeval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen
ouders een neutrale positie in en richt zich primair op haar pedagogisch-didactische
verantwoordelijkheid jegens de leerling. GSV vindt het daarbij van groot belang dat
informatie zorgvuldig wordt verstrekt. In dit protocol wordt omschreven hoe wij hiermee
omgaan indien ouders van onze leerlingen zijn gescheiden ofwel de relatie tussen ouders
is verbroken.
Doel van dit protocol:
1. Legt uit wie voor de wet ouder van een kind is;
2. Formuleert richtlijnen waar de school zich aan zal houden om misverstanden bij
ouders te voorkomen; en
3. Beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent de
informatievoorziening aan ouders.
I.

Definities
Ouders, moeder en vader

Ouders zijn die personen die volgens de wet de vader of moeder zijn. Meestal zijn dit de
biologische vader en moeder, maar in de zin van de wet zijn dat niet altijd de ouders.
De moeder van het kind is (artikel 1:198 BW):
 De vrouw uit wie het kind is geboren;
 De vrouw die ten tijde van de geboorte van het kind is gehuwd of door een
geregistreerd partnerschap is verbonden met de vrouw uit wie het kind is geboren
(duomoeder);
 De vrouw die het kind heeft erkend;
 De vrouw die het kind heeft geadopteerd; en
 De vrouw wiens ouderschap gerechtelijk is vastgesteld.
De vader van het kind is (artikel 1:199 BW):
 De man die ten tijde van de geboorte van het kind is gehuwd of door een
geregistreerd partnerschap is verbonden met de vrouw uit wie het kind is
geboren;
 De man die het kind heeft erkend;
 De man die het kind heeft geadopteerd; en
 De man wiens ouderschap gerechtelijk is vastgesteld.

Ouderlijk gezag en voogdij
In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Minderjarigen zijn kinderen onder de
18 jaar, artikel 1:233 BW. Meestal hebben de ouders samen het gezag. Dit noem je
ouderlijk gezag. Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit voogdij
genoemd.
III.

Schoolprotocol bij scheiding van ouders

In dit protocol is steeds leidend hetgeen wettelijk is bepaald omtrent
informatieverstrekking bij scheiding van ouders.
Melding gezinsrelatie en gezagsrelatie
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze
opgroeit, alsmede van de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke) ouders.
Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend, alsmede
de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van
de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school daarvan direct in kennis te
stellen.
IV.

Informatieverstrekking

Op scholen rust een informatieplicht aan ouders die het gezag hebben. Onder informatie
wordt in dit protocol verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling én de
schoolorganisatie. Welke informatie GSV op verzoek van de ouder aan hem/haar
verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke positie van de ouder ten opzichte van de
leerling. Informatie over een leerling zal niet aan anderen dan aan ouders worden
verstrekt. Uitzonderingen op de regel gelden voor instanties als het Advies-en Meldpunt
Kindermishandeling en de schoolarts.
A. Informatie aan gescheiden ouders met ouderlijk gezag
Alle ouders die belast zijn met het ouderlijk gezag hebben hetzelfde recht op informatie
en consultatie door GSV. Dit staat in artikel 11 Wet op het Primair Onderwijs. De wet
maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.
Indien er sprake is van een situatie waarin beide ouders gezag hebben en de leerling
beurtelings bij één van de ouders verblijft, dan zal alle informatie worden verstrekt aan
de ouder bij wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn
gemeld. Dit zal veelal de ouder zijn bij wie het kind het hoofdverblijf heeft.
GSV gaat ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt
verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Is dit niet het geval,
dan dient de andere ouder op eigen initiatief contact op te nemen met GSV, waarna in
overleg wordt bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening
kunnen worden gemaakt.
Ingeval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:
 Het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de
rapporten/toetsresultaten en overige relevante informatie over de leerling;
 Uitnodiging voor de ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel
activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
 Rapport van de schoolpsycholoog alsmede informatie over sociaal/emotionele
ontwikkelingen;
 Verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het
kader van diens schoolloopbaan; en
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Inzage in de door school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het
leerlingendossier.

B. Uitnodiging ouderavond
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide met het
gezag belaste ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden
afgeweken. Er moet dan binnen een week na uitnodiging een verzoek bij de
verantwoordelijke afdelingsleider worden ingediend voor een afzonderlijk gesprek op de
ouderavond.
Nieuwe partners worden alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijk
toestemming heeft gegeven.
C. Informatie aan een niet met het gezag belaste ouder
Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van
artikel 1:377b BW is de ouder die belast is het met het gezag gehouden om de andere
ouder die niet met het gezag is belast op de hoogte te stellen van gewichtige
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze
te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen.
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over
belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en
opvoeding betreffen, artikel 1:377c BW.
Op basis van jurisprudentie omvat deze informatieverstrekking:
 Rapporten;
 Informatie rond schoolkeuze;
 Informatie met betrekking tot de schoolloopbaan;
 Specifieke problemen, tenzij de informatie ook niet aan de met het gezag belaste
ouder zou worden verstrekt of het belang van de leerling zich hiertegen verzet
(artikel 1:377c BW).
GSV is
a)
b)
c)

niet tot deze informatieverstrekking verplicht indien (artikel 1:377c BW):
De informatie ook niet aan de met het gezag belaste ouder zou worden verstrekt;
Het belang van de leerling zich tegen informatieverstrekking verzet;
Dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis.

Indien GSV een verzoek om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar
maken aan de verzoeker/verzoekster.
D. Nieuwe partner van de ouder
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter
geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van de ouder, ook niet als deze deel
uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
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Bijlage: Welke ouder heeft recht op welke informatie
Hieronder vindt u een schema waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn
omschreven. U kunt zo gemakkelijk zien welke ouder recht heeft op welke informatie.
Voor wie

A
B

C
D

E
F

G

H

Ouders die met elkaar
zijn getrouwd; voor
vader en moeder geldt:
Ouders die zijn
gescheiden; voor vader
en moeder geldt;

Ouders die hun
partnerschap hebben
laten registreren;
Ouders die niet met
elkaar zijn getrouwd,
maar via goedkeuring
van de rechtbank het
gezamenlijk gezag
uitoefenen;
Ouder die niet met het
gezag is belast
In geval van
samenwonen, vader
heeft kind erkend, niet
ingeschreven in
gezagsregister; voor
vader geldt;
In geval van
samenwonen, vader
heeft kind erkend, en
ingeschreven in
gezagsregister; voor
vader en moeder geldt;
Stel heeft
samengewoond, kind is
erkend en ingeschreven
in gezagsregister; voor
vader en moeder geldt;

Alle informatie

Beperkte informatie

x
X
N.B. geen informatie
geven die mogelijk
gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van
de andere ouder te
behalen
x
x

X
Artikel 1:377c BW
X
Artikel 1:377c BW

X

X
N.B. geen informatie
geven die mogelijk
gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van
de andere ouder te
behalen

I

Stel heeft
samengewoond, kind is
erkend, niet
ingeschreven in
gezagsregister; voor
vader geldt;

X
Artikel 1:377c BW

J

Ouders beide uit de
ouderlijke macht gezet,
kind is onder voogdij
geplaatst;
Voor vader en moeder
geldt;
Voogd

X
Artikel 1:377c BW

K
L

X

Biologische vader die zijn
kind niet heeft erkend
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