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Als basisschool krijgen wij steeds meer te maken  

met kinderen van gescheiden ouders. 

De gevolgen van het uiteengaan van de ouders kunnen voor een kind zeer  

ingrijpend zijn. 

Dit protocol is een poging om deze gevolgen voor het kind, zoveel mogelijk in 

goede banen te leiden. 

http://www.spoorbuurtschool.nl/
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SCHOOLPROTOCOL VOOR OUDERS BIJ ECHTSCHEIDING 
 
Definities  
Wie zijn ouders van een kind? 
In dit protocol worden met de term ‘ouders’ de personen bedoeld die volgens de wet de vader of 
moeder zijn.  
De moeder van het kind is de vrouw: - uit wie het kind is geboren; - die het kind heeft geadopteerd. 
De vader is: - de man die met de moeder getrouwd was (is) toen het kind geboren was (is); - de man 
die het kind heeft erkend of geadopteerd; - de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld; 
De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven. 
  
Wat is ouderlijk gezag? 
In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben de 
ouders samen het ‘ouderlijk gezag’. Na een scheiding blijven beiden in principe met het ouderlijk 
gezag belast. 
Het gezag kan in sommige gevallen ook door één ouder worden uitgeoefend (dan is er sprake van 
een “met het gezag belaste ouder” en een “niet met het gezag belaste ouder”).  
Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen (bijvoorbeeld de 
partner van een vader of moeder) (“gezamenlijk gezag”).  
Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit ‘voogdij’ genoemd. 
 
Informatie- en consultatieplicht 
Met betrekking tot een niet met het gezag belaste ouder is in de wet (artikel 1:377b BW)1 bepaald 
dat de ouder die wel met het gezag belast is, een informatieplicht heeft naar de niet met het gezag 
belaste ouder, d.w.z. dat hij of zij verplicht is om de andere ouder op de hoogte te houden van 
belangrijke aangelegenheden die het kind betreffen. Gegevens over bijvoorbeeld schoolresultaten 
dienen dan ook via de verzorgende ouder verstrekt te worden. Daarnaast is er een consultatieplicht, 
d.w.z. dat de met het gezag belaste ouder met de andere ouder dient te overleggen over belangrijke 
beslissingen over het kind.  
Hetzelfde geldt voor een verzorgende en niet-verzorgende ouder als beiden het gezag hebben. 
Sinds maart 2009 hebben gescheiden ouders de plicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin 
alle afspraken met betrekking de kinderen vermeld zijn, o.a. onderlinge informatieverstrekking.  
 
Informatievoorziening aan de niet-verzorgende ouder 
De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt voor beide ouders, ook als zij niet 
samenwonen. Indien beide ouders na een echtscheiding met het gezag blijven belast, worden zij 
door de directie gelijk behandeld, dus beiden van informatie voorzien. (Onder informatie wordt hier 
verstaan alle verslagen en uitnodigingen aan ouders/verzorgers van de school.) 

                                                 
1 Art. 1:377b  BW:  De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te 
stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te 
raadplegen - zo nodig door tussenkomst van derden - over daaromtrent te nemen beslissingen. Op verzoek van een ouder kan 
de rechter ter zake een regeling vaststellen. 

http://www.spoorbuurtschool.nl/
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Vanuit praktische overwegingen echter zal de directie alle informatie sturen naar de verzorgende 
ouder.  
Indien de verzorgende ouder zich niet houdt aan de informatieplicht, kan de directie op verzoek van 
de niet-verzorgende ouder de informatie ook rechtstreeks aan hem/haar sturen. Dit verzoek zal altijd 
worden ingewilligd. Verzet van een ouder tegen informatieverstrekking zal nooit een reden zijn tot 
weigeren van informatie aan de andere ouder 
 
Informatievoorziening aan de niet met het gezag belaste ouder 
Als de informatieverstrekking door de met het gezag belaste ouder aan de andere ouder conflicten 
geeft, is de directie verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan de niet met het gezag 

belaste ouder (artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek). Deze informatie hoeft niet uit eigen 
beweging verstrekt te worden. De niet met het gezag belaste ouder moet de leerkracht of directeur 
er nadrukkelijk en specifiek om vragen. Daarnaast behoeft de leerkracht de niet met het gezag 
belaste ouder niet méér informatie te verstrekken dan aan de andere, met het gezag belaste ouder. 
Ook is het zo dat de directie geen inlichtingen behoeft te verstrekken aan de niet met het gezag 
belaste ouder indien het belang van het kind zich daartegen verzet, dit naar oordeel van de directie. 
Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet met het gezag belaste ouder 
wordt verstrekt, of dat de andere ouder zich verzet tegen de informatieverstrekking is niet 
voldoende om deze informatie niet te verstrekken.  
 
Ouderavonden, gesprekken over het kind 
In principe nodigt de directie beide met gezag belaste ouders uit voor ouderavonden of voor 
gesprekken over het kind (bijvoorbeeld rapportbesprekingen). Indien een van de ouders geen 
gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij om een individueel gesprek vragen. Hier zal echter alleen bij 
hoge uitzondering op worden ingegaan. Uitgangspunt blijft dat ouders samen in het belang van hun 
kind op gesprek komen.  
  
Wijziging geslachtsnaam 
De directie zal niet toestaan dat het kind wordt ingeschreven onder een andere naam dan de 
officiële. Wijzigingen in geslachtsnaam worden alleen in de inschrijvingsgegevens doorgevoerd indien 
dit door een rechter is bekrachtigd.  
Gebruik van een andere geslachtsnaam in het dagelijks verkeer is uitsluitend mogelijk indien beide 
ouders hierin hebben toegestemd.  
 
Onderlinge problemen tussen ouders 
De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind 
gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge 
relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten.  

                                                 
 Art. 1:377c BW:  onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste ouder 
desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de 
persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie 
niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet 

http://www.spoorbuurtschool.nl/
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW1/377b.html
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De schoolorganisatie heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien 
van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. De schoolorganisatie zal alles 
doen om te voorkomen dat zij in een conflict tussen ouders betrokken wordt. 
  
Bezwaar 
Wanneer een ouder vindt dat de directie ten onrechte bepaalde informatie weigert te verstrekken, 
kan deze ouder daarover praten met de directie of het bestuur van de school (Stichting Sarkon). Als 
dat niet het gewenste resultaat oplevert, kan men een klacht indienen bij de klachtencommissie van 
de school, de Onderwijsinspectie, de Raad voor de Kinderbescherming of het probleem aan de 
rechter voorleggen. 
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