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1

DOEL VAN DIT DOCUMENT

Dit document is geschreven voor ouders van leerlingen van Mozarthof die gescheiden zijn of niet
(meer) samenwonen. Het geeft helderheid over de wettelijke kaders waarbinnen wij ons bewegen en
het geeft duidelijkheid over de verwachtingen die wij hebben van ouders en wat ouders van ons
mogen verwachten met betrekking tot de communicatie tussen ouders en school.
Tevens beschrijft het de wettelijke verplichtingen van de school en de ouders betreffende
informatievoorziening aan gescheiden ouders. In de bijlage wordt uiteengezet wie voor de wet ouder
van een kind is en wat de informatieverplichtingen zijn

UITGANGSPUNT
De school is primair gericht op het verzorgen van onderwijs en heeft daarbij het belang van het kind
voor ogen. Op school moeten de veiligheid en rust van het kind gewaarborgd zijn. De school is
onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van ouders te maken heeft. De school
zal alles doen om te voorkomen dat zij in een conflict tussen ouders betrokken wordt.

2

HET SCHOOLPROTOCOL BIJ SCHEIDING VAN OUDERS

2.1

Informatie aan de school over hoe het gezag en de zorg voor uw kind geregeld is na een
scheiding
Als de situatie zich voordoet dat u gaat scheiden of niet (meer) samenwoont, vragen wij u ons
hierover te informeren. Indien dat al het geval is bij aanmelding, dient u de vragen daarover in te
vullen op het aanmeldingsformulier. Het doel hiervan is om informatie te krijgen over hoe het gezag
geregeld is, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen rondom informatieverstrekking aan
gescheiden ouders.
Indien het voor de zorg en begeleiding van uw kind noodzakelijk of wenselijk is, kunnen wij u tevens
verzoeken informatie te verstrekken over de verdeling van de zorg.
Mocht er gedurende het schooljaar iets veranderen in deze gegevens, dan verwachten wij dat de
ouders de school hiervan op de hoogte brengen.

2.2

Hoe verloopt de informatievoorziening vanuit school aan ouders?

INFORMATIEVOORZIENING AAN GESCHEIDEN OUDERS
Informatie over de leerling, op papier of digitaal, wordt naar beide ouders gestuurd. Ook algemene
informatie over de klas of de school, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, wordt naar beide ouders
gestuurd.

TEKENBEVOEGDHEID
Bij documenten waar een handtekening voor nodig is wordt, indien er sprake is van gezamenlijk
gezag, de handtekening van beide ouders gevraagd.
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GESPREKKEN OVER UW KIND EN OUDERAVONDEN
We zijn als school verplicht beide ouders te informeren en te spreken. We zien de ouders als
gelijkwaardige gesprekspartners en zullen met beide ouders het gesprek aangaan.
In principe nodigt de school beide ouders gezamenlijk uit voor ouderavonden of voor gesprekken.
Het uitgangspunt is dat we één gesprek voeren over uw kind. Als het niet mogelijk is dat beide
ouders hierbij aanwezig zijn, dan gaan we ervan uit dat de ouder die het gesprek heeft gevoerd, de
andere ouder informeert. Indien nodig zal van dit gesprek een verslag worden gemaakt, dat naar
beide ouders wordt opgestuurd.

NIEUWE PARTNER(S)
Een eventuele nieuwe partner van een ouder is voor de school niet automatisch gesprekspartner.
Het is aan beide ouders om af te stemmen of nieuwe partners aan gesprekken deelnemen.
Indien de nieuwe partner van een ouder informatie opvraagt of aanwezig wil zijn bij een gesprek,
dan zullen beide ouders hiervoor vooraf schriftelijk toestemming moeten verlenen.
Deze schriftelijke toestemming zal worden bewaard in het leerlingendossier in de map
‘Beschikkingen-aanmeldingen’. Zodra hier iets in verandert wordt het document verwijderd en of
vervangen door een nieuw document waarin de verandering in de toestemming is opgenomen.
Is er sprake van een situatie waarin de rechter de nieuwe partner het gezag heeft toegekend, dan is
deze schriftelijke toestemming niet nodig. Dit is dan vastgelegd in het gezagsregister van de
rechtbank. De school vraagt dan om een kopie van deze uitspraak en bewaart deze in het dossier van
de leerling.

UITZONDERINGEN
Indien door omstandigheden een gezamenlijk gesprek niet mogelijk is, dan wordt naar een andere
oplossing gezocht. Ook andere situaties die om een aanpassing vragen zijn bespreekbaar op school.
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BIJLAGE 1 WETTELIJK KADER
WIE ZIJN DE OUDERS VAN EEN KIND?
In dit protocol wordt over ouders gesproken die volgens de wet vader of moeder zijn. Daarmee
bedoelen we meestal de biologische ouders, pleegouders of ouders die een kind geadopteerd
hebben.
WAT IS OUDERLIJK GEZAG?
Alle minderjarige kinderen staan onder ouderlijk gezag. Kinderen kunnen en mogen bepaalde
handelingen niet zelf verrichten. Zij worden vertegenwoordigd door hun ouder(s) met gezag. De
ouder met ouderlijk gezag is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige
en kan als wettelijke vertegenwoordiger officiële handelingen verrichten namens de minderjarige.
Bij de geboorte krijgt de biologische moeder automatisch het gezag. Uitzonderingen hierop zijn als de
moeder minderjarig is, onder curatele is gesteld of als er sprake is van een langdurige geestelijke
stoornis die het onmogelijk maakt het gezag uit te oefenen.
Een man krijgt echter niet automatisch het gezag. Hij krijgt het gezag als vader, als hij bij de geboorte
getrouwd is met de moeder, of als er sprake is van een geregistreerd partnerschap met de moeder.
Zo niet, dan kan de vader samen met de moeder het (gezamenlijke) gezag aanvragen via een
schriftelijke procedure.
Als ouders dit niet geregeld hebben, kan het voorkomen dat er weliswaar twee ouders zijn die de
zorg hebben voor de kinderen (en de kinderen zelfs de achternaam van de vader hebben), maar dit
wil niet zeggen dat de vader belast is met het ouderlijk gezag en officiële handelingen kan verrichten
namens het kind.
Als ouders scheiden behouden zij in principe beiden het gezag over het kind. Soms is dit niet zo. Het
kan bijvoorbeeld voorkomen dat een van de ouders uit de ouderlijke macht is gezet. Is dit het geval,
dan vraagt de school een kopie van de uitspraak en bewaart deze in het dossier. Als een ander
persoon dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit voogdij genoemd. Hoe het ouderlijk gezag
geregeld is, ligt vast in het gezagsregister. Dit register is openbaar en gegevens zijn op te vragen door
de school.
INFORMATIEVERPLICHTINGEN
Het al dan niet hebben van ouderlijk gezag heeft invloed op de informatieplicht van de school.
In bijlage 2 wordt het onderscheid weergegeven tussen gescheiden ouders waarbij beiden het gezag
hebben en gescheiden ouders waarbij het gezag berust bij één van de ouders.
Gescheiden ouders zijn volgens artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te
informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed.
Als de school hiervan weet, is en blijft de school verplicht beide ouders actief van informatie te
voorzien.
WIJZIGING ACHTERNAAM (GESLACHTSNAAM)
Het komt soms voor dat een ouder ten gevolge van een (echt)scheiding een andere achternaam
(geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die
van een nieuwe partner. Dat is echter niet mogelijk zonder dat daartoe eerst een verzoek tot
naamswijziging bij de rechter wordt ingediend. In ieder geval is het niet mogelijk dat het kind wordt
ingeschreven onder een andere naam dan de officiële.
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BIJLAGE 2 INFORMATIEVERPLICHTINGEN
Beide ouders met gezag

Ouder zonder gezag

De school heeft een actieve informatieplicht. Zij moet
ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie
geven. De school heeft hierin een eigen
verantwoordelijkheid

De school moet de ouder zonder gezag informatie geven
over belangrijke zaken over het kind of diens verzorging of
opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, de
school hoeft dit dus niet uit eigen beweging te doen. De
informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaalemotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties
of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een
schoolrapport, maar niet een uitnodiging voor een
algemene ouderavond of een schoolfoto
Er is geen wettelijke bepaling op grond waarvan de school
gehouden zou zijn een kennismakings- of rapportgesprek
te voeren met de niet gezaghebbende ouder

Als de school weet dat er geen omgang is tussen een
ouder en het kind, mag de school geen genoegen nemen
met de mededeling van de ouder dat die de andere ouder
wel zal informeren. De school moet dit controleren
Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd
dat de ene ouder de andere ouder moet informeren en dit
vervolgens niet gebeurt, moet de school de betreffende
informatie aan de andere ouder verschaffen

Als de school informatie in tweevoud aan het kind
meegeeft, voldoet de school in principe aan haar
informatieplicht. Wanneer vervolgens blijkt dat de
informatie een van de ouders niet bereikt, moet de school
een andere manier zoeken om de informatie te
verstrekken
Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil,
moet de school de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke
gesprekken met beide ouders

-

Op de informatieplicht kan een uitzondering worden
gemaakt als het belang van het kind zich verzet tegen het
verstrekken van de informatie. De school moet een eigen
afweging over dat belang maken. De school moet de
gezaghebbende ouder over een verzoek tot
informatieverstrekking op de hoogte brengen. 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, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit
moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke
uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is
opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol bij
de afweging of de school informatie verstrekt.
Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder
mag een school terughoudend zijn in het verstrekken van
informatie.

Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende
ouder als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie
opvraagt.
De mogelijk biologische vader van een leerling is niet gelijk
te stellen met een ouder zonder gezag en heeft daarom
geen wettelijke aanspraak op informatie
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