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1 Inleiding 

 

‘Een goede communicatie tussen ouders en de school is van belang en bevorderlijk voor het kind’.  

 

Dit protocol is opgesteld om ouders en de medewerkers op de scholen een handreiking te geven hoe om te 

gaan met ouderlijk gezag in een (echt)scheidingssituatie. Het protocol draagt bij aan duidelijke afspraken 

tussen school en ouder(s). Het is leidend in het handelen daar waar het informatievoorziening betreft en moet 

ervoor zorgen dat voor iedereen duidelijk is op welke wijze invulling gegeven moet worden aan 

informatievoorziening. 

 

Het is van belang dat beide ouders goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. Als 

uitgangspunt geldt hiervoor dat het aan de (gescheiden) ouders is om elkaar te informeren over de 

vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Als dit echter – om wat voor reden dan ook – niet meer mogelijk 

is, zal de school de ouders informeren. Daarbij zijn de wettelijke kaders voor de school leidend. 

 

De school heeft een informatieplicht richting de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Het gaat dan om alle 

relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie, zoals: schoolgids, rapport, ouderavonden, 

toestemmingsverklaringen voor toetsen, onderzoeken etc. 

 

Daarnaast zal de school de ouder, die niet belast is met het ouderlijk gezag, op zijn of haar verzoek informeren 

over belangrijke zaken die (de verzorging en opvoeding van) het kind betreffen.  

 

In onderhavig protocol wordt omschreven hoe deze informatieplicht eruit ziet en hoe de school daaraan zal 

voldoen. 

 

Het protocol is juridisch getoetst. 

 

Nadat het protocol een aantal jaar in gebruik is geweest, was het tijd voor een evaluatie. Samen met de intern 

begeleiders en directeuren is het protocol in oktober/november 2020 geëvalueerd.  

Deze update is op 8 december door de GMR vastgesteld.   
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2 Ouderlijk gezag 

 

De school heeft bepaalde verplichtingen jegens de ouders, althans jegens de persoon of personen die belast is 

of zijn met het ouderlijk gezag over het kind.  

 

Wie zijn volgens de wet de ouders van het kind? 

Moeder is: • de vrouw uit wie het kind is geboren; 

• de vrouw die het kind heeft geadopteerd; 

• de duo moeder die getrouwd is/geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, het kind 

heeft erkend of de vrouw voor wie de rechter het ouderschap heeft vastgesteld . 

 

Vader is: • de echtgenoot (of geregistreerd partner) van de moeder op het moment dat het kind wordt  

geboren (tenzij vaderschap wordt ontkend), ook na (echt)scheiding, tenzij de rechter dan 

anders beslist; 

 • de man die het kind heeft erkend of geadopteerd; 

• de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld. 

 

Wat houdt ouderlijk gezag in? 

In Nederland staan alle kinderen onder de 18 jaar onder gezag van beide of één ouder, tenzij zij daartoe 

onbevoegd zijn verklaard. Ouders hebben in de meeste gevallen gezamenlijk ouderlijk gezag, ofwel omdat het 

kind uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, ofwel omdat de ongehuwde ouders een verzoek 

hebben gedaan bij de rechtbank om tezamen met het gezag te worden belast. Maar het ouderlijk gezag kan 

ook bij één ouder liggen of bij derden (de jeugdbeschermer1), onder meer door een beslissing van de rechter.  

Wanneer ouders samen met het gezag over een kind zijn belast, zal in het geval van scheiding of uiteengaan 

het gezamenlijk gezag in stand blijven, tenzij de rechtbank dit anders heeft bepaald. In dat geval heeft één 

ouder het gezag.  

 

Bij onduidelijkheid over het gezag kan het Centraal Gezagsregister worden geraadpleegd. Geef bij ouder(s) aan 

als je als school hier gebruik van gaat maken. Het Gezagsregister is te bereiken bij de Rechtbank in Arnhem  

telefoonnummer 088-3612000. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Om 

te kunnen zoeken moeten de achternaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind bekend zijn. Het 

Gezagsregister kan zorgdragen voor een uittreksel. 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Sinds 2015 is de term gezinsvoogd vervangen door jeugdbeschermer 
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3 Informatieverstrekking over het kind aan de ouders   

 

Beide ouders hebben gezamenlijk gezag 

De school heeft een informatieplicht richting de ouders die het ouderlijk gezag hebben.  

Het gaat dan om alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie, waaronder: 

schoolgids, rapport, ouderavonden, toestemmingsverklaringen voor toetsen, onderzoeken en dergelijke. 

In onderhavig protocol wordt omschreven hoe de school aan deze informatieplicht zal voldoen. 

 

De beide ouders zijn gehouden om de school zo snel als mogelijk te informeren over een situatie dat zij niet 

meer samenleven op één woonadres. De beide ouders verstrekken vervolgens contactinformatie, evenals 

informatie over de zorg- / omgangs- / informatieregeling die relevant is voor de school. Hiervoor kan de 

afsprakenlijst (bijlage 1) worden ingevuld en aan de leerkracht verstrekt. Contactinformatie dient tenminste 

daaruit te bestaan dat de school weet welke ouder, of beide ouders, de hiervoor bedoelde relevante informatie 

wens(en)t te ontvangen. Zolang de school niet geïnformeerd is door (één van) de ouders hierover, wordt de 

hierboven bedoelde informatie verstrekt op de wijze die het laatst bekend was bij de school. 

 

Een ouder heeft het gezag 

Als een van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan zal de school alleen de ouder die met het gezag belast is 

informeren. 

 

Op grond van de wet (artikel 1:377c BW) is de school wel verplicht om op verzoek van de niet met het gezag 

belaste ouder hem/haar te informeren, behalve als die informatie niet op gelijke wijze zou worden gegeven aan 

de ouder die wel met het gezag is belast, of als het belang van het kind of een gerechtelijk vonnis het 

verschaffen van de informatie niet toestaat.  De informatie die aan de niet met het gezag belaste ouder wordt 

verstrekt is beperkt. Het gaat alleen om belangrijke omstandigheden en feiten, dus informatie over school-

vorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het 

hier niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank om meer informatie te verkrijgen. 

 

Jeugdbescherming (instelling) 

De school zal informatie moeten verstrekken aan de jeugdbeschermer. De school moet schriftelijk op de 

hoogte worden gebracht van de aanstelling en de naam van de jeugdbeschermer. Ook eventuele wijzigingen 

van een jeugdbeschermer moeten schriftelijk aan school worden doorgegeven. 

 

Nieuwe relatie ouder 

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Zonder de aanwezigheid van één van de 

ouders en met toestemming van de andere ouder geeft de school geen informatie geven aan deze nieuwe 

relatie. 

 

Informatieplicht van ouders naar school 

De ouders hebben naar de school toe een informatieplicht, hetgeen betekent dat ouders belangrijke zaken 

aangaande de kinderen, hun vaste/regelmatige woonadres en hun burgerlijke staat moeten doorgeven aan de 

school. Deze gegevens worden bij het aanmeldformulier ingevuld en ouders zijn zelf verantwoordelijk 

eventuele wijzigingen in de loop van de schoolperiode door te geven. Het is van belang duidelijkheid te 



 
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek     |     Protocol School, gescheiden ouders en ouderlijk gezag     |     definitieve versie december 2020 6       

verkrijgen over: woonadres, telefoonnummers, bezoekregeling (haal- en brengschema’s), gezag etc. 

 

Oudergesprekken 

Oudergespreken zullen met beide ouders tezamen gevoerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is dan is het aan 

de aanwezige ouder om de afwezige ouder te informeren.  

Mogelijk kan overleg via Teams helpend zijn om beide ouders aan het gesprek te laten deelnemen.  

 

Contactverbod kind en ouder 

Wanneer een van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald mag worden, moet er 

een kopie op school liggen van de beschikking van de rechtbank waarin dit is bepaald.  

 

Welke informatie moet verstrekt worden aan beide ouders? 

De schoolgids, de schoolkalender, informatiebrochure, het rapport (indien nodig wordt er een kopie gemaakt), 

uitnodiging voor de ouderavond, eventuele nieuwsbrieven.  

 

Leerlingdossier   

Het leerlingdossier is voor beide gezaghebbende ouders ter inzage beschikbaar. Hiervoor kan een afspraak 

gemaakt worden met de intern begeleider. Een ouder zonder gezag heeft dus géén inzage in het dossier.  

 

 

Stief-/pleegouders 

Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Om deze reden ontvangt een 
stiefouder geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de 
praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn van de 
ouder(s). 
De rechten en plichten van ouders, waarvan het kind in een pleeggezin is geplaatst, zijn afhankelijk van het 
kader van de plaatsing. 
Voordat de school informatie kan delen moet duidelijk zijn of hiervoor toestemming of een grond is en welke 
informatie gedeeld kan worden.  
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Welke ouder of voogd heeft recht op welke informatie?   

 

Voor wie 
Alle 

informatie 

Beperkte 

informatie 

Geen 

informatie 

Ouders die met elkaar getrouwd zijn X   

Ouders die zijn gescheiden: voor vader en/of (duo)moeder (met 

gezag) geldt 
X   

Ouders die hun partnerschap hebben laten registreren X   

Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via inschrijving in 

het centraal gezag register gezamenlijk gezag uitoefenen 
X   

Ouder die niet met het gezag is belast 
Geen inzage 

in dossier 
X  

In geval van samenwonen; vader/duo moeder heeft het kind 

erkend, niet ingeschreven in het gezag register:  

Geen inzage 

in dossier 
X  

In geval van samenwonen; vader/duo moeder heeft het kind erkend 

of staat ingeschreven in het gezag register:  
X   

Ouders hebben samengewoond, zijn nu uit elkaar; vader/duo 

moeder zonder gezag 

Geen inzage 

in dossier 
X  

Ouders zijn uit ouderlijk gezag ontheven of ontzet:   X  

Jeugdbeschermer  X   

Biologische vader die zijn kind niet heeft erkend   X 

Grootouders die de verzorging van het kind op zich nemen omdat 

de ouders spoorloos zijn 
  X 

 

Welke informatie valt onder beperkte informatie? 

Dit is de informatie volgens artikel 1:377c lid 1 BW. Het gaat om belangrijke feiten en omstandigheden.  

Deze moeten betrekking hebben op de persoon van het kind of zijn verzorging en opvoeding. Het betreft alle 

informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school.  

De school kan ook weigeren de verzochte informatie over het kind te geven aan de ouder die niet met het 

ouderlijk gezag is belast als het gaat om informatie die hij niet ook zou geven aan de ouder die wel met het 

gezag belast is. Een goede reden is bijvoorbeeld een verklaring van een psychiater/psycholoog/pedagoog dat 

informatieverstrekking schadelijk is voor de gezondheids- en/of gemoedstoestand van het kind.   
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4 Wanneer is toestemming van ouders nodig? 

 
Indien beide ouders gezag hebben is van alle twee de (gescheiden) ouders toestemming nodig bij: 
 

• bij aanmelding op school; 

• uitwisselen van informatie met derden; 

• toestemming voor een psychologisch onderzoek. 
 
Veelal staat in een ouderschapsplan opgenomen of er toestemming nodig is van beide ouders in bepaalde 
situaties. Het is daarom van belang dat ouders de school een kopie overhandigen van het betreffende 
onderdeel of inzage geven als dit aan de orde is. Bij inzage is het van belang om in het dossier vast te leggen 
dat de gezag kwestie is nagegaan en wat de bevindingen waren. Bijlage 1 kan hiervoor ook gebruikt worden  
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Bijlage 1 Afsprakenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school 

 

De vader of duo moeder is       

De moeder is       

Van (voornaam en achternaam 

kind/kinderen) 

      

 

De gezag situatie over het kind / de kinderen is als volgt geregeld 

 Het gezag berust bij beide ouders 

 Alleen de moeder heeft het gezag 

 Alleen de vader heeft het gezag 

 Anders, namelijk:       

 

De hoofd verblijfplaats van het kind / de kinderen volgens de gemeentelijke basisadministratie is bij: 

 De moeder 

 De vader 

 Anders, namelijk:       

 

Is er sprake van een zorg- / omgangs- / informatieregeling van het kind / de kinderen met de ouder bij 

wie ze volgens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen: 

 Ja 

 Nee 

Indien ja, is er sprake van een zorg- / omgangs- / informatieregeling die: 

 Onderling is afgesproken 

 Bepaald is door de rechter 

 Anders, namelijk:       

 

Afhankelijk van de situatie: 

Een kopie van de (voor school relevante) opgestelde zorg- / omgangs- / informatieregeling wordt 

ingevoegd in het dossier van uw kind.  

Een kopie over het gezag wordt ingevoegd in het dossier van uw kind. 

U geeft als ouders aan hoe de regeling is opgebouwd: 

      

 

 

Beide ouders hebben volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatie betreffende de school-

ontwikkeling van hun kind/kinderen. Ook al is er maar één ouder belast met het gezag.  

Zijn er volgens u in het belang van uw kind/kinderen redenen om vanuit school één van de ouders van 

informatie te onthouden: 

 Nee 

 Ja, namelijk:       

 



 
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek     |     Protocol School, gescheiden ouders en ouderlijk gezag     |     definitieve versie december 2020 10       

Zijn er specifieke afspraken gemaakt tussen u beiden over het halen en brengen van en naar school?  

Zo ja, welke afspraken zijn dat?: 

      

 

Gesprekken met leerkrachten over de schoolontwikkeling vinden met beide ouders plaats.  

U wordt hiervoor gezamenlijk uitgenodigd. Is er een gegronde reden om van deze afspraak af te wijken?: 

 Nee 

 Ja, namelijk:       

 

 

Voor akkoord  Paraaf gezien  

Datum       Datum       

 

Vader/Duo moeder 

 

 

 

 

Directeur 

 

Datum       Datum       

 

Moeder 

 

 

 

 

Leerkracht 

 

 

 

 


