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PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS 
 
Uitgangspunt. 
 
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van 
hun kind op school. 
Dit recht is wettelijk vastgelegd (Wet op het voortgezet onderwijs, art. 23b, Wet op het primair 
onderwijs, art. 11 en Wet  op de expertisecentra, art. 20). 
 
Ook als de ouders gescheiden zijn blijft dit recht op informatie bestaan. 
 
Ouderlijk gezag en echtscheiding. 
 
Na een scheiding zijn wat betreft het ouderlijk gezag de volgende situaties mogelijk: 
 

a. Beide ouders blijven belast met het ouderlijk gezag: het zogenaamde co-ouderschap.  
In die gevallen hebben beide ouders gelijke rechten wat betreft de 
informatievoorziening over hun kind(eren). Indien dit het geval is, overhandigen de 
ouders een schriftelijke verklaring (kopie) van deze overeenkomst aan de locatie-
administratie. 
 

b. Het ouderlijk gezag is aan één van de ouders toegekend 
De alleen met het ouderlijk gezag belaste ouder is gehouden om de andere ouder op 
de hoogte te stellen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon 
en het vermogen van het kind en deze ook te raadplegen (art. 377 b boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek) 

 
De school heeft meestal te maken met de ouder die belast is met de feitelijke verzorging van 
het kind. 
 
Wettelijke bepalingen. 
 
Problemen ten aanzien van de informatievoorziening ontstaan daar waar de niet met het gezag 
belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de met het gezag belaste ouder/verzorger zich 
hiertegen verzet. 
De onder b genoemde bepaling kan de rechter buiten toepassing laten als het belang van het 
kind dit vereist. 
Desondanks zijn derden, die beroepshalve beschikken over de informatie inzake belangrijke 
feiten en omstandigheden betreffende de persoon van het kind of diens verzorging en 
opvoeding, verplicht ingevolge art. 377c van het Burgerlijk Wetboek de niet met het gezag 
belaste ouder op diens verzoek te informeren. Zo’n derde is bijvoorbeeld de school, waar het 
kind onderwijs volgt. 
 
De school is dus verplicht informatie te geven, maar alleen die informatie die ook wordt 
gegeven aan de met het gezag belaste ouder en indien het belang van het kind zich hiertegen 
niet verzet. 
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De informatie vanuit de school. 
 
De informatie die de school aan de ouders verstrekt, betreft: 

- algemene informatie over de school, de opleiding en het onderwijsprogramma; deze 
informatie is openbaar en niet leerlinggebonden  

- informatie over bijzondere activiteiten in het kader van het lesprogramma, rooster, 
lestijden, enz. Ook hier ontbreekt de relevantie met betrekking tot de individuele 
ontwikkeling. 

- uitnodigingen voor spreekavonden, ouderavonden enz. 
Hoewel er bij een spreekavond wel sprake  is van een individueel belang, is de school 
echter niet verplicht afzonderlijke spreekgelegenheden te organiseren. 

- de schriftelijke rapportage van de onderwijsresultaten; deze informatie heeft uitsluitend 
betrekking op de individuele leerling. De schriftelijke rapportage is in toenemende mate 
vervangen door digitale rapportage, waarbij de ouders beschikken over de mogelijkheid 
om via de website van de school de cijfermatige vorderingen van hun kind(eren) in te 
zien. 

- Informatie die door de mentor wordt verstrekt over het gedrag en de ontwikkeling van 
hun kind(eren); hier is sprake van een individueel belang. 
  

Schoolbeleid betreffende informatieverstrekking aan gescheiden ouders. 
 
In de praktijk informeert in vrijwel alle gevallen de met het gezag belaste ouder de andere ouder 
over de ontwikkelingen van het kind. 
Alleen in die gevallen waar de school rechtstreeks wordt benaderd met een verzoek conform 
art. 377c van het Burgerlijk Wetboek dient de school de benodigde informatie te verstrekken. 
 
De volgende uitgangspunten zullen bij een dergelijk verzoek worden toegepast: 
 

1. De school informeert in principe alleen de met het gezag belaste ouder. Dit betekent 
dat: 

- de uitnodigingen voor spreekavonden en/of ouderavonden alleen aan de met het gezag 
belaste ouder worden gezonden 

- inzage in het leerlingendossier is voorbehouden aan de met het gezag belaste ouder  
 

2. Indien de niet met het gezag belaste ouder een verzoek tot het verstrekken van de 
nodige informatie indient, kan van bovengenoemd uitgangspunt worden afgeweken 
(conform artikel 377c). De school hanteert hierbij de volgende procedure: 

- De met het gezag belaste ouder en de leerling verklaren dat zij geen bezwaar hebben 
tegen het verstrekken van informatie aan de niet met het gezag betrokken ouder.  

- Zij dienen hiervoor een formulier in te vullen en te ondertekenen (zie bijlage)  
 
Indien een van beide ouders, dan wel leerling niet kan instemmen met de handelswijze van de 
school in deze, kan overwogen worden om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie 
van de school, maar is ook een gang naar de rechter mogelijk. 
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Overeenkomst gescheiden ouders 
 
De met het gezag belaste ouder  
 
 

Naam ouder 
van  
____________________________________________________________________________ 
     Naam leerling 
 
en de hier genoemde leerling, 
     
verklaren hierbij dat de niet met het gezag belaste ouder  
    
 

 
Naam niet met het gezag belaste ouder 

 
 
door de school geïnformeerd mag worden over de vorderingen van genoemde leerling en de 
van belang zijnde zaken betreffende de ontwikkeling van de leerling. 
De niet met het gezag belaste ouder gaat akkoord met de uitgangspunten van de school. 
 
Datum: 

 
 
Ouder belast met het gezag over de     
genoemde leerling      De leerling 
 
Naam: __________________________   Naam:___________________ 
 
Handtekening __________________    Handtekening_____________ 
 
Ouder niet belast met het gezag over de  
genoemde leerling       
 
Naam: ___________________________   Afdelingsmanager:_________ 
 
Handtekening: _____________________    Handtekening: ____________ 
 
 

 
Controlegegevens: 
 
e-mail ouder belast met gezag:______________________________________Tel:__________ 
 
e-mail andere ouder:______________________________________________Tel:__________ 
 
 
 


