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Protocol gescheiden ouders 
Wanneer de gezinssituatie uit beide ouders bestaat, zal de communicatie tussen school en ouders 
eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders zijn 
gescheiden, een gezinssituatie die steeds vaker voorkomt. In dit protocol worden de afspraken 
beschreven die VCOG hanteert met betrekking tot de informatie-uitwisseling in de situatie van 
gescheiden ouders. Het protocol is gebaseerd op relevante wetgeving en uitspraken van rechters en 
geschillen- en klachtencommissies.  
 
VCOG vindt dat de zorg voor het kind voorop moet staan. De school tracht de ouders zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt. Daarbij is het van belang dat de 
informatie-uitwisseling zorgvuldig gebeurt en dat de school zich neutraal opstelt. 
De school gaat ervan uit dat ouders van het kind, afgezien van hun onderlinge verhoudingen, in het 
belang van hun kind in staat en bereid zijn om op een werkbare positieve/neutrale manier met elkaar 
te communiceren en onderling informatie uit te wisselen. Het uitgangspunt hierbij is dat beide 
ouders samen naar de informatie- en ouderavonden komen. Indien dit absoluut niet mogelijk of 
wenselijk is, gaat de school ervan uit dat de ene ouder (vaak de verzorgende ouder) de andere ouder 
informeert omtrent de ontwikkeling en vorderingen van het kind. 
 

1. Wetten 
Artikel 11 van de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) bepaalt dat de school over de vorderingen van 
de leerlingen rapporteert aan hun ouders. Gescheiden ouders hebben in principe beide recht op 
dezelfde informatie. De school is dus wettelijk verplicht om beide ouders te informeren over het 
functioneren van de leerling. De wet maakt hierbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-
verzorgers. 
Op dit protocol is de WPO en het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Voor meer informatie over de 
wet- en regelgeving wordt verwezen naar artikel 11 van de WPO en artikel 1:377b en 1:377c van het 
Burgerlijk Wetboek. Er is veel jurisprudentie op dit gebied vanwege de complexiteit van de wet- en 
regelgeving.  
Ook wordt er onderscheid gemaakt in wetgeving tussen ouders die wel of niet belast zijn met het 
gezag van het kind. Verderop in het protocol wordt zo concreet mogelijk deze wet- en regelgeving 
vertaald naar de handelswijze voor de school.  
 
 

1.1 Het begrip gezag 
Alle minderjarige kinderen staan ‘onder gezag’. Degene(n) die het gezag heeft/hebben, is/zijn 
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en voor het nemen van belangrijke 
beslissingen. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Het gezag stopt automatisch als 
het kind 18 jaar is. Het gezag kan bestaan uit ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door 
één of beide ouders uitgeoefend. Voogdij betekent dat het gezag door een ander dan de ouder 
wordt uitgeoefend.  
Ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben, hebben automatisch het ouderlijk 
gezag over hun kind. In het geval van een scheiding houden de ouders samen het gezag, tenzij anders 
is bepaald door een beslissing van de rechter. Wanneer ouders (wel of niet samenwonend) niet met 
elkaar getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, dan heeft in principe alleen de 
biologische moeder het gezag. Om gezamenlijk het ouderlijk gezag te krijgen, moet dan een verzoek 
bij de rechter worden ingediend. 
Als een ouder niet met het ouderlijk gezag belast is, wil dit niet zeggen dat deze ouder zich niet 
volledig ouder voelt van zijn/haar kind. 
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2. Informatieplicht ouders 
Ouders hebben een informatieplicht naar de school. Wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de 
directie en de leerkracht van het kind in. Het formulier ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ 
(zie bijlage 1) wordt door beide ouders ingevuld en ondertekend. Op dit formulier staan ook 
afspraken over hoe de school de ouders informeert en wat van de ouders (onderling) verwacht 
wordt. Het ondertekende formulier wordt toegevoegd aan het leerlingendossier.  
 
 

3. Informatieplicht school betreffende gescheiden ouders 
Het beleid met betrekking tot informatieverstrekking aan gescheiden ouders wordt door de scholen 
opgenomen in de schoolgids (zie bijlage 4 voor een voorbeeldtekst). Bij inschrijving van nieuwe 
leerlingen, waarvan de ouders gescheiden zijn, wordt het ouderlijk gezag en de woonsituatie in kaart 
gebracht met behulp van het formulier ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’. Indien ouders 
gaan scheiden terwijl hun leerling al op school is ingeschreven, wordt ook dit formulier ingevuld en 
ondertekend. 
 
Bij ouders die gescheiden zijn of niet samenwonen onderscheiden we twee situaties: 

1. Beide ouders hebben ouderlijk gezag 
2. Eén ouder is belast met het ouderlijk gezag 

Deze situaties worden hieronder toegelicht. Bij beide situaties geldt dat het belangrijk is dat de 
school neutraal is. 
 

Neutraal zijn 
De school zal te allen tijde voorkomen dat zij in een echtscheidingsconflict partijdig wordt. De school 
is neutraal en voorkomt alle schijn van partijdigheid en voldoet aan de wettelijke informatieplicht. 
Van de ouders van de school wordt verwacht dat zij bovenstaande onderschrijven en accepteren en 
dit middels het formulier ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ hebben bekrachtigd.  
De school hoeft geen informatie te verstrekken als zij daardoor haar neutraliteit verliest. Dit geldt 
bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een verschil is in de leerprestaties van de kinderen in de 
weken dat ze bij de andere ouder zijn. Deze informatie kan mogelijk één van de ouders beschadigen 
en gebruikt worden in een juridische procedure tussen de ouders. Een school legt dus niet op 
verzoek van een ouder verklaringen af die gebruikt kunnen worden in een juridische procedure, dat 
brengt de neutraliteit van de school in gevaar. 
Als de veiligheid van het kind in het geding is, is de geldende informatieplicht van en naar school over 
het kind en over de ouder niet meer van toepassing. Veiligheid overrulet in alle gevallen bestaande 
wetgeving.  
 
 

3.1 Beide ouders hebben ouderlijk gezag  
De school heeft een actieve informatieplicht richting beide ouders.  
Alle informatie wordt via het gebruikelijke communicatiekanaal van de school (bijvoorbeeld Social 
Schools) naar beide ouders verstuurd. De onderlinge coördinatie van eventuele acties voortvloeiende 
uit deze berichtgeving is aan de ouders zelf.  
 
Telefonisch of mondeling overleg, over de dagelijkse gang van zaken of zaken die vallen onder het 
medisch protocol, wordt door de school alleen met de ouder gecommuniceerd waar het kind op dat 
moment verblijft. De school gaat ervan uit deze relevante informatie wordt overgedragen aan de 
andere ouder. 
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Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben, gelden de volgende afspraken: 

• School bespreekt met de ouders de afspraken over de informatievoorziening m.b.v. het 
formulier ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’. Zo weet de school zeker dat de ene 
ouder de andere ouder informeert 

• School verstuurt beide ouders dezelfde informatie over de ontwikkeling van het kind en de 
informatie over school via het gebruikelijke digitale communicatiekanaal. School voldoet zo 
aan haar informatieplicht 

• School verwacht van een ouder dat deze gebruik maakt van de gebruikelijk geboden 
informatiemogelijkheden (zoals informatieavonden, gesprekken en een web portal) om op 
de hoogte te blijven van de ontwikkeling van hun kind. Als een ouder daar geen gebruik van 
maakt, hoeft de school de ouder niet op eigen initiatief te informeren over de vorderingen 
en het welzijn van de leerling 

• De uitnodiging voor een oudergesprek is bedoeld voor een gezamenlijk gesprek met beide 
ouders. De school gaat er vanuit dat beide ouders aanwezig zijn. Alleen in zéér bijzondere 
situaties, zoals een vechtscheiding, kan van gezamenlijkheid worden afgeweken na 
zorgvuldig overleg met directie. De school besluit op welke wijze de ouder, die niet bij het 
gesprek aanwezig kan zijn, toch de informatie krijgt. De school is namelijk verplicht tot 
informatieverstrekking aan beide ouders, maar de vorm die daarvoor gekozen wordt, is aan 
de school zelf 

• De school is niet verplicht om de reden voor een verlofverzoek aan de andere ouder te 
verstrekken, maar is wel verplicht om bij goedkeuring van het verlofverzoek dit kenbaar te 
maken aan beide ouders 

• De school mag geen informatie/opmerkingen die de ene ouder over de andere ouder aan de 
school verstrekt, zonder overleg en afweging, opnemen in het leerlingendossier  

 
Bij twijfel over de onderlinge communicatie tussen ouders, is het altijd raadzaam om toestemming te 
vragen aan beide ouders.  
 

 

3.2 Eén ouder is belast met het ouderlijk gezag 
Het is mogelijk dat een ouder alleen het gezag heeft. Indien één ouder het gezag heeft, is deze ouder 
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en het nemen van alle beslissingen. 
De school volstaat dan met informatievoorziening aan deze ouder. De ouder met het ouderlijke 
gezag moet de andere ouder (zonder ouderlijk gezag) op de hoogte stellen van gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot het kind en deze raadplegen om daarover beslissingen te 
nemen (art. 1:377b BW).  
Een ouder die geen ouderlijk gezag heeft, kan verzoeken om beperkte informatie van de school. De 
school verwijst in dit geval de ouder allereerst terug naar de ouder die wel ouderlijk gezag heeft. Bij 
hoge uitzondering, is de school verplicht tot beperkte informatie (zie art.1:377c BW).  
De school houdt de ruimte, om in het belang van de veiligheid het kind, het verzoek van deze ouder 
af te wijzen. De school moet hiervoor een gegronde reden hebben en deze reden vastleggen in het 
leerlingendossier. De school kan deze kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals 
de huisarts, een psycholoog of Veilig Thuis.   
 
Wanneer één ouder belast is met het ouderlijk gezag, gelden verder de volgende afspraken: 

• School hoeft volgens de wet geen kennismakings- of oudergesprek te voeren met de ouder 
die geen ouderlijke macht heeft 

• Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere 
ouder of dit niet in het belang van het kind acht, moet deze ouder dit formeel onderbouwen, 
bijvoorbeeld met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is 
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opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de afweging of de school de 
informatie uiteindelijk verstrekt aan de ouder zonder ouderlijk gezag 

4.  Nieuwe partner  
De school heeft geen informatieplicht aan een nieuwe partner van een ouder, ook al maakt deze deel 
uit van het gezin waar de leerling opgroeit. Of een nieuwe partner of opa/oma actief deelneemt aan 
een oudergesprek, is een keuze van beide ouders gezamenlijk. Ouders moeten hiervoor schriftelijk 
toestemming geven. Dit kan via het formulier ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ (bijlage 1) 
of via ‘toestemming derde partij bij oudergesprekken’ (bijlage 2), indien het eerste formulier al 
eerder is ondertekend. Zonder deze schriftelijke toestemming voert de leerkracht enkel het gesprek 
met de aanwezige ouder (dus niet met de nieuwe partner). Dit in het belang van het kind en 
vanwege de AVG-wetgeving. Een ouder met bevoegd gezag kan deze toestemming ook weer 
intrekken, door het invullen van het formulier ‘intrekking van verklaring toestemmingverlening derde 
partij bij oudergesprekken’ (zie bijlage 3).  
 
 

5. Alle informatie en beperkte informatie 
Ouders met het ouderlijk gezag hebben recht op alle informatie. Een ouder zonder ouderlijk gezag, 
heeft recht op beperkte informatie (zie schema hoofdstuk 6).  

 
 

Beperkte informatie 
Dit gaat om belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging en/of opvoeding 
betreffen. Denk hierbij aan informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische 
ontwikkelingen. 
Hieronder valt bijvoorbeeld: 

- informatie rond schoolkeuze 
- informatie m.b.t. de schoolloopbaan of specifieke problemen 
- rapport (informatie over schoolprestaties) 

Let op: geen recht op inzage in het leerlingendossier! 
 
 

Alle informatie 
Hierbij moet o.a. worden gedacht aan:  

- het verstrekken van de schoolgids 
- toets resultaten  
- nieuwsbrieven 
- informatie of foto’s van de groep 
- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten of activiteiten waarbij 

ouderparticipatie vanuit de school gewenst is 
- uitnodiging voor oudergesprekken  
- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling  
- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens (o.a. leerlingendossier)   
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6. Samenvattend schema 
In onderstaand schema is te zien welke ouder recht heeft op welke informatie.  

 
 

Voor wie  
 

Alle informatie Beperkte informatie 

Ouders die met elkaar getrouwd zijn. 
Voor beide ouders geldt: 

x  

Ouders die zijn gescheiden en beide 
ouders hebben het ouderlijk gezag. Voor 
beide ouders geldt: 

x  

Ouders zijn gescheiden waarbij één 
ouder het ouderlijk gezag heeft 

X (ouder met ouderlijk 
gezag) 

X (ouder zonder gezag) 
art. 1:377c BW 

Ouders die hun partnerschap hebben 
laten registeren 

X  

Ouders die niet met elkaar getrouwd 
zijn, maar via goedkeuring van de 
rechtbank het gezamenlijk ouderlijk 
gezag uitoefenen 

X  

In het geval van samenwonen: ouder 
heeft het kind erkend, niet ingeschreven 
in het gezag register 

 X 
art. 1:377c BW 

In het geval van samenwonen: ouder 
heeft het kind erkend en ingeschreven in 
het gezag register. Voor beide ouders 
geldt: 

X  

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar. 
Kind is erkend, ingeschreven in het gezag 
register. Voor beide ouders geldt: 

X  
N.B. geen informatie geven 
die mogelijk gebruikt kan 
worden om voordeel ten 

koste van de andere ouder 
te halen 

 

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar. 
Kind is erkend, maar niet ingeschreven in 
het gezag register. 

 X 
art. 1:377c BW 

Ouders zijn beide uit de ouderlijke macht 
gezet. Het kind is onder voogdij 
geplaatst. Voor beide ouders geldt: 

 X 
art. 1:377c BW 

Voogd X  

Biologische vader, die zijn kind niet heeft 
erkend 

Geen informatie  

Grootouders die de verzorging van het 
kind op zich nemen (dus in het geval de 
grootouders geen voogd zijn) 

In principe geen informatie  
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7. Regels bij in- en uitschrijving van een kind van gescheiden ouders 
 
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt op het aanmeldformulier het adres/de adressen en de 
contactgegevens van beide ouders gevraagd. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of de 
ouders gescheiden zijn. Indien dit het geval is, vullen beide ouders het formulier 
‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ in.  
 
Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben, moeten overeenstemming bereiken over de 
inschrijving van hun kind. Zij ondertekenen beiden het aanmeld- en inschrijfformulier. Als er sprake is 
van aantoonbare onveiligheid (in situaties als verblijf in een Blijf van mijn lijf huis) wanneer beide 
ouders toestemming moeten geven voor het aanmelden en inschrijven, kan worden volstaan met 
handtekening van één ouder met bevoegd gezag.  
Als ouders het niet eens worden over de in- of uitschrijving, mag de school het kind niet in- of 
uitschrijven tot er overeenstemming is bereikt of de rechter een uitspraak heeft gedaan. 
 
Indien één ouder het ouderlijk gezag heeft, kan deze ouder de in- of uitschrijving verrichten en wordt 
volstaan met de handtekening van deze ouder.  
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Bijlage 1: Formulier informatievoorziening gescheiden ouders  
  

Naam kind ________________________________________________  groep _______   

Naam kind ________________________________________________  groep _______   

Naam kind ________________________________________________  groep _______   

Naam kind ________________________________________________  groep _______   

  
Contactgegevens (hoeft niet ingevuld te worden bij intake) 

Naam _________________________________________________________________  

Adres _________________________________________________________________  

Telefoon (thuis en mobiel) ________________________________________________  

E-mailadres ____________________________________________________________  

  
Contactgegevens (hoeft niet ingevuld te worden bij intake)  
Naam _________________________________________________________________  

Adres _________________________________________________________________  

Telefoon (thuis en mobiel) ________________________________________________  

E-mailadres ____________________________________________________________  

  
Gescheiden sinds: _______________________________________________________  
  
  
Het ouderlijk gezag is als volgt geregeld:   

o Het ouderlijk gezag rust bij beide ouders  

o 1 ouder heeft het ouderlijk gezag (bewijsstukken toevoegen),  

namelijk ________________________________________________________ 

o Anders (bewijsstukken toevoegen), namelijk ___________________________  

___________________________________________________________________  

  

  
Hoofdverblijf  
Op welk adres is/zijn uw kind(eren) ingeschreven? Bij ___________________________  

Kinderen aanwezig bij __________________ op:      ma    di    woe    do    vrij     oneven / even weken  

Kinderen aanwezig bij __________________ op:      ma    di    woe    do    vrij     oneven / even weken  

Toelichting:_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

   
Afspraken   
Beide ouders hebben het ouderlijk gezag:  

• School informeert beide ouders via het gebruikelijke communicatiekanaal, namelijk via 
{bijvoorbeeld Social Schools}. De school gaat er vanuit dat beide ouders deze informatie 
ontvangen en dus beide goed op de hoogte zijn.  

• Telefonisch of mondeling overleg, over de dagelijkse gang van zaken of zaken die vallen 
onder het medisch protocol, wordt door de school alleen met de ouder gecommuniceerd 
waar het kind op dat moment verblijft. De school gaat ervan uit deze relevante informatie 
wordt overgedragen aan de andere ouder. 
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• Informatie die meegaat naar huis (o.a. het rapport), wordt door het kind meegenomen naar 
de ouder waar het kind die dag verblijft. Ouders zijn onderling verantwoordelijk voor een 
goede communicatie daarover.  

• School gaat er vanuit dat beide ouders tijdens oudergesprekken aanwezig zijn.  
 
Ouders dienen hieronder beide schriftelijk toestemming te geven indien een nieuwe partner 
actief wil deelnemen aan het oudergesprek. Deze toestemming kan ook weer schriftelijk 
ingetrokken worden.   

 
 
Ouder: ……………………………………………………….. geeft toestemming aan (naam partner van andere 

ouder): ……………………………………………………….. om actief deel te nemen aan de oudergesprekken. 

Handtekening: 

  
  

  
 

Ouder: ……………………………………………………….. geeft toestemming aan (naam partner van andere 

ouder): ……………………………………………………….. om actief deel te nemen aan de oudergesprekken. 

Handtekening: 

 

  
  
  
Zijn er formele bewijsstukken aanwezig die bovenstaande afspraken onderbouwen?  
Ja / nee 
Bij ja: door beide ouders ondertekend ouderschapsplan /  gerechtelijke uitspraken 
Deze bewijsstukken zijn in uiterste gevallen opvraagbaar. 
 
 

Naar waarheid ingevuld,  

datum: __________________________________________  

plaats: ___________________________________________  

  

  

Ouder  

naam: ___________________________________________  

handtekening:   

  
Ouder  

naam: ___________________________________________  

handtekening:   

  

  

Directeur  

naam: ___________________________________________  

handtekening:    
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Bijlage 2: toestemming actieve deelname door derde partij aan 

oudergesprekken 
 

Verklaring van toestemming actieve deelname door derde partij aan 

oudergesprekken 

 

Door ouder (volledige naam) _____________________________________________________ 
 
belast met het wettelijk gezag voor (volledige naam leerling(en))  
 
_____________________________________________________________________________, 
 

wordt op (datum) ____________________________ te (plaats) _________________________ 

 

toestemming verleend voor actieve deelname aan de oudergesprekken op {naam school} aan de 

huidige partner: (volledige naam) _________________________________________________ 

 

van ouder (volledige naam) ______________________________________________________, 

die tevens is belast met het wettelijk gezag van bovenstaande leerling(en). 

 
Deze toestemming is vrijwillig en kan op elk gewenst moment worden ingetrokken, middels het 
invullen en ondertekenen van het formulier ‘intrekking verklaring van toestemming actieve 
deelname door derde partij aan oudergesprekken’.  
 
Ondertekening, 
 
(naam en handtekening)  
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Bijlage 3: Intrekking verklaring van toestemming actieve deelname 

door derde partij aan oudergesprekken 
 

Intrekking van de verklaring van toestemming actieve deelname door derde 

partij aan oudergesprekken 

 

Door ouder (volledige naam) _____________________________________________________ 
 
belast met het wettelijk gezag voor (volledige naam leerling(en))  
 
_____________________________________________________________________________, 
 
wordt op (datum) ____________________________ te (plaats) _________________________ 
 
zijn/haar verleende toestemming ingetrokken voor actieve deelname aan de oudergesprekken op 
{naam school} door de huidige partner: (volledige naam) _______________________________ 
 
van ouder (volledige naam) _______________________________________________________ 
tevens belast met het wettelijk gezag van bovenstaande leerling(en) 
 
 
De eerder verleende toestemming is hierdoor niet langer van toepassing. 
 
 
Ondertekening, 
 
(naam en handtekening)  
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Bijlage 3: voorbeeldtekst schoolgids 
 

Informatievoorziening gescheiden ouders   
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is 
over de informatievoorziening. In het geval van gescheiden ouders, worden er daarom op 
school afspraken vastgelegd over de communicatie tussen school en ouders. School 
informeert ouders via het gebruikelijke communicatiekanaal, namelijk via 
{bijvoorbeeld Social Schools}. De school gaat ervan uit dat ouders, die beiden het ouderlijk 
gezag hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind. Beide 
ouders worden gezamenlijk uitgenodigd voor één oudergesprek.  
Verdere informatie over de informatievoorziening bij gescheiden ouders, vindt u in het 
protocol ‘gescheiden ouders’ dat bij de directie van de school is op te vragen.   

 


