Protocol - Informatieverstrekking
gescheiden ouders

1. Inleiding
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor een school moeilijk zijn om te
bepalen welke positie bij het verstrekken van informatie moet worden ingenomen. De wet biedt
hierin echter een duidelijke richtlijn. Een school is verplicht beide gezaghebbende ouders te
informeren, dus ook de niet-verzorgende ouder.
Uitgangspunt voor onze scholen
We vinden dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat
het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Voor onze scholen is het uitgangspunt daarom
dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en ouderavonden komen. Indien dit
niet mogelijk of wenselijk is, verwachten we, dat de ene ouder (vaak de verzorgende ouder) de
andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vorderingen van het kind.
Protocol
Omdat binnen de relatie tussen de ouders een dergelijke samenwerking niet altijd mogelijk is,
hebben we een protocol opgesteld over hoe we daar als school mee om willen gaan. We hanteren
daarbij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt. In dit protocol worden de onderdelen uit
de wetgeving die van toepassing zijn weergegeven. Duidelijkheid en openheid is belangrijk voor
alle betrokkenen. Daarom vragen wij u dit protocol goed door te nemen en door beide ouders
ondertekend bij ons op school in te leveren.

2. De school informeert, maar de ouders zijn verantwoordelijk
2.1. Wanneer beide ouders het samen goed hebben geregeld
Wetgeving
De school wil een veilig klimaat bieden aan de kinderen en houdt zich daarom afzijdig van een
conflict tussen de ouders. De school stelt zich neutraal op door beide ouders gelijkwaardig te
voorzien van informatie.
Praktijk
In de praktijk betekent dit dat beide ouders informatie en uitnodigingen ontvangen. De ouders
komen eventueel samen op ouderavonden, contactavonden en andere activiteiten. Wanneer één
van beide ouders bij deze activiteiten komt, gaan wij ervan uit dat deze de andere ouder van de
inhoud op de hoogte stelt. Beide ouders houden contact met elkaar als het over de opvoeding en
het onderwijs van hun kind(eren) gaat.
Deze werkwijze is voor de school de meest werkbare en heeft daarom onze voorkeur.


Is dit bij u ook zo geregeld?
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 Ja, u kunt dan samen dit formulier ondertekenen
 Nee, leest u dan het volgende hoofdstuk [2.2] en vult u uw gegevens in.

2.2. Beide ouders willen het anders regelen
2.2.1 Eén van beide ouders is gezaghebbend
Wetgeving
In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan de met het
gezag belaste ouder, maar is de school desgevraagd ook verplicht dezelfde informatie aan de
andere ouder te verstrekken. Het initiatief om aan de informatie te komen ligt in dat geval bij
deze ouder zelf.
Wanneer de niet gezaghebbende ouder een oudergesprek aanvraagt wordt de gezaghebbende
ouder hiervan op de hoogte gesteld. Het wetsartikel 1:377c BW maakt twee uitzonderingen op
deze verplichting:
1. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die (op dezelfde wijze) aan de ouder
met het ouderlijk gezag niet zou geven.
2. De school hoeft de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daar tegen
verzet.
Praktijk
De meeste informatie is beschikbaar via de website van de school. Wanneer u inlogt vindt u daar
de schoolgids, de nieuwsbrieven en veel andere informatie.
Op onze school wordt óf met beide ouders tegelijk een oudergesprek gevoerd óf met de ouder die
met het gezag over het kind is belast. Met de met gezag belaste ouder worden afspraken gemaakt
over pedagogisch/opvoedkundige aspecten. Ook hier wordt verwacht dat deze ouder de informatie
(al dan niet via een tussenpersoon) doorspeelt aan de andere ouder.
Wanneer er sprake is van co-ouderschap geven de ouders aan de leerkracht van het kind door op
welke dagen het kind bij welke ouder is. In geval van ziekte of afwezigheid van het kind kan zo
worden geïnformeerd bij de juiste ouder.
2.2.2 Beide ouders zijn gezaghebbend
Wetgeving
In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan beide, met
het gezag belaste ouders.
Oudergesprekken worden slechts eenmaal gevoerd. Wanneer niet beide ouders aan dit gesprek
deelnemen, verwachten wij dat de aan het gesprek deelnemende ouder de andere ouder op de
hoogte stelt. Het verslag van het gesprek wordt door ons aan beide ouders ter beschikking
gesteld. Het wetsartikel 1:377c BW maakt twee uitzonderingen op deze verplichting.
1. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die (op dezelfde wijze) aan de andere
ouder niet zou geven.
2. De school hoeft de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daar tegen
verzet.
Praktijk
De meeste informatie is beschikbaar via de website van de school. Wanneer u inlogt vindt u daar
de schoolgids, de nieuwsbrieven en veel andere informatie.
informatieverstrekking gescheiden ouders

2

Op onze school wordt of met beide ouders tegelijk een oudergesprek gevoerd of met één van
beide ouders. In bijzondere situaties kan de school besluiten met beide ouders afzonderlijk te
spreken. Wij proberen zo goed mogelijk eenduidige afspraken te maken over
pedagogisch/opvoedkundige aspecten. Ook hier wordt verwacht dat de ene ouder de informatie
(al dan niet via een tussenpersoon) doorspeelt aan de andere ouder.
Wanneer er sprake is van co-ouderschap geven de ouders aan de leerkracht van het kind door op
welke dagen het kind bij welke ouder is. In geval van ziekte of afwezigheid van het kind kan zo
worden geïnformeerd bij de juiste ouder.
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2.3 Gegevens niet gezaghebbende ouder:
U kunt op dit formulier uw adresgegevens invullen. Daarnaast kunt u zich, zoals vermeld, laten
informeren door regelmatig onze website te bezoeken en zich op de mailinglist te laten plaatsen
zodat u de nieuwsbrieven ontvangt.
Zijn er vragen of opmerkingen neemt u dan contact met school op.

Naam:

______________________________________________________

Ouder van:

______________________________________________________

Adres:

______________________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________________
Telefoon:

______________________________________________________

E-mailadres: ______________________________________________________

Informatievoorziening

Ik wil graag de nieuwsbrieven van school via de e-mail ontvangen

Ik ontvang graag een inlogcode voor het oudergedeelte van de website van school.

Zijn er (juridische) aspecten waar de school rekening mee moet houden?
 nee
 ja (vraagt u dan een gesprek aan met de locatiedirecteur)

Plaats:

____________________________

Datum:

____________________________

Handtekeningen beide ouders:

Vader

Moeder

Naam:

Naam:
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