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2
2.1

INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS
inleiding

Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind(eren) op
school. Soms ontstaan problemen met de informatievoorziening aan gescheiden ouders. De school vraagt aan beide
ouders om in het belang van hun kind gesprekken met school en de informatie t.a.v. hun kind(eren) te delen. De
school wil uitdrukkelijk geen partij zijn in een scheiding en wil niet dat gescheiden informatievoorziening leidt tot
het niet kunnen maken van afspraken betreffende de schoolloopbaan van het kind.

2.2

Indien beide ouders belast zijn met het gezag over het kind

Na de scheiding zijn sinds de wetswijziging per 1 januari 1998 in principe beide ouders met het gezag over het kind
belast. Beide ouders hebben wat betreft de informatievoorziening over hun kind dus gelijke rechten. De school
vraagt aan beide ouders schriftelijk te verklaren hoe zij informatievoorziening willen inrichten.
Er zijn twee mogelijkheden t.a.v. de schriftelijke informatie:
1) Als de ouders beide ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan kan het contact
tussen de ouders en de school verlopen via de ouder bij wie de leerling in huis woont en waarvan de adresgegevens op het aanmeldingsformulier staan vermeld. De school gaat er dan van uit dat de betreffende ouder
alle relevante informatie aan de andere ouder doorgeeft. Deze mogelijkheid heeft de voorkeur van de school.
2) Indien bovenstaande niet gebeurt, zal de school de andere ouder van informatie voorzien op de gebruikelijke
wijze (nieuwsbrieven, brieven aan ouders, rapporten, enz.). Beide ouders krijgen dezelfde informatie.
Er zijn twee mogelijkheden t.a.v. gesprekken. (Gesprekken n.a.v. van het rapport, entreegesprekken enz., maar ook
gesprekken die in het kader van extra zorg voor de leerling met ouders worden gehouden tussen ouders en school):
1) Beide ouders komen op school voor gesprekken over het kind, of één van de ouders komt namens beide ouders.
Het mag duidelijk zijn dat deze optie de grote voorkeur heeft van de school, wederom in het belang van het
kind. Op deze wijze wordt voorkomen dat de verstrekte informatie verschillend wordt gebracht of geïnterpreteerd. Daarnaast is een gesprek met beide ouders gelijktijdig over de informatie van wezenlijk belang en kunnen eventuele acties meteen worden afgestemd en/of is meteen de toestemming van beiden ouders geregeld
indien vervolgstappen noodzakelijk zijn.
2) Indien ouders niet in staat zijn om gezamenlijk een gesprek te voeren met school over hun kind, zal de school
gelegenheid bieden om een afzonderlijk gesprek aan te gaan. Het tijdstip van de twee gesprekken, gaat in
overleg met de ouders. De school is hierin leidend, omdat de belangen van het kind niet in het geding mogen
komen en omdat het aantal gescheiden ouders aanleiding kan geven deze contactmomenten te reguleren.
Nieuwe partner mee naar een gesprek:
Indien een van de ouders zijn of haar nieuwe partner wil meenemen naar een gesprek op school, dan betekent dit
dat de school informatie over de leerling aan een derde verstrekt. Indien beide ouders het gezag hebben, dienen
beide ouders schriftelijke goedkeuring te geven om informatie betreffende de leerling te verstrekken aan derden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als een moeder van een leerling een nieuwe partner heeft en deze mee wil nemen
naar een oudergesprek op school en de vader van de leerling, die ook ouderlijk gezag heeft, hier geen toestemming
voor geeft, de school de nieuwe partner van de moeder niet mag toelaten tot het gesprek.
N.B.
M.b.t. acties of vervolgstappen van school en/of ouders: ouders moeten tot een gezamenlijk standpunt komen. De
school geeft adviezen aan ouders maar heeft geen standpunt in een meningsverschil tussen ouders t.a.v. het opvolgen van adviezen of het ondernemen van acties.
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2.3

Indien het gezag over het kind bij één ouder ligt

Soms bepaalt de rechter op verzoek van één van de ouders dat het gezag niet aan beide ouders, maar slechts aan
één van hen wordt toegekend. Problemen omtrent de informatievoorziening ontstaan dan met name als de niet
met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen
verzet.
De wetgeving hierover is duidelijk. Op grond van artikel 377b, boek I van het Burgerlijk Wetboek is de ouder, die
alleen met het gezag is belast, gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te raadplegen.
Toch komt het voor dat de met het gezag belaste ouder niet de informatie doorgeeft aan de andere ouder. Indien
de ouder die niet met het gezag is belast toch geïnformeerd wil worden door de school, dan is dat mogelijk door
schriftelijk een verzoek in te dienen bij de school (zie punt 2 t.a.v. schriftelijke informatie).
De school is niet verplicht die informatie te verschaffen, indien deze informatie ook niet aan de met het gezag belaste
ouder zou worden verschaft of het belang van het kind zich tegen het
verschaffen van informatie verzet. Indien de school besluit om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kan de
rechter op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder bepalen, dat de informatie op de door de rechter te
bepalen wijze moet worden verstrekt.
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AANMELDING VAN EEN LEERLING

In beginsel is voor de inschrijving van de leerling op school één handtekening van één ouder voldoende. De school
mag te goeder trouw op het handelen van één van de ouders afgaan. Wanneer bijvoorbeeld een moeder haar kind
komt inschrijven op school, en de school weet niets van conflicten tussen de ouders omtrent deze inschrijving, mag
de school het kind dus rechtsgeldig inschrijven. Wanneer de vader achteraf laat weten niet akkoord te gaan met
deze inschrijving, blijft de inschrijving bestaan én kan de vader deze enkel aanvechten voor de rechter.
Dit is slechts anders, indien de school weet dat de andere ouder het niet met de inschrijving eens is. Bijvoorbeeld,
omdat de school van herkomst aangeeft dat één ouder het kind van school wil halen en de andere ouder dit niet wil.
In dat geval is de school niet gerechtigd om het kind in te schrijven met alleen de handtekening van één van de
ouders. In dat geval gaat de school niet over tot inschrijving van de leerling, totdat beide ouders overeenstemming
hebben bereikt over de vraag op welke school de leerling ingeschreven zal worden en de handtekeningen van beide
ouders op het inschrijfformulier staan. Dit geldt niet, indien een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft. In dat
geval is voor de inschrijving de handtekening van de ouder die het ouderlijk gezag heeft voldoende.

Bijlage 1 - voor in de schoolgids en/of voor op de website
Bijlage 2 – vragenlijst voor niet-samenwonende ouders t.b.v. de school
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BIJLAGE 1 - VOOR IN DE SCHOOLGIDS EN/OF VOOR OP DE WEBSITE
Voor onze school is het uitgangspunt het welzijn van de leerling, uw kind(eren). Daarom gaan wij er als school van
uit dat indien ouders gescheiden zijn, zij in het belang van hun kind zoveel mogelijk samen met de school (blijven)
overleggen. Wij dienen het belang van uw kind en willen geen standpunt innemen t.a.v. zaken die spelen rondom
een scheiding.
Bij een (voorgenomen) scheiding is het belangrijk dat u ons tijdig op de hoogte brengt en dat u ons schriftelijk informeert over de afspraken die u hebt gemaakt en die van belang zijn voor uw kind en de school. Denkt u daarbij aan
zaken zoals: waar het kind gaat of blijft wonen of wie het ouderlijk gezag krijgt/krijgen, hoe wij de informatie gaan
verstrekken enz. Pas nadat wij op de hoogte zijn van de afspraken, kunnen we hier rekening mee houden. Op school
is beleid geschreven t.a.v. de informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Dit kan u helpen bij het maken van
afspraken over de contacten met school. Dit beleid kunt opvragen bij de directeur.
Aanmelding van een leerling: in beginsel is de handtekening van één van de ouders voldoende bij inschrijving. Indien
u uw kind aanmeldt op school en u bent gescheiden, gaan wij ervan uit dat u te goeder trouw tekent namens beide
ouders. Indien wij vernemen dat u het onderling niet eens bent over de aanmelding, kunnen wij niet tot inschrijving
overgaan totdat we de handtekening van beide ouders belast met het ouderlijk gezag hebben ontvangen.
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BIJLAGE 2 - VRAGENLIJST VOOR NIET-SAMENWONENDE OUDERS T.B.V. DE SCHOOL
Niet-samenwonende ouders worden verzocht deze lijst in te vullen en beiden te ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de ouders verzocht ieder voor zich een exemplaar in te vullen. Dit geldt niet, indien een van
de ouders niet het ouderlijk gezag heeft. In dat geval is het invullen door de ouder die het ouderlijk gezag heeft
voldoende.
Ik ben/ wij zijn de vader/ moeder* van (voor- en achternaam van het kind):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De gezagssituatie over ons kind/ onze kinderen is als volgt geregeld: (graag omcirkelen)
A
B
C
D

Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
Alleen de moeder heeft het gezag
Alleen de vader heeft het gezag
Anders, namelijk: ……………………………………….

De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke basisadministratie is bij:
(graag omcirkelen)
A
B
C

De moeder
De vader
Anders, namelijk ……………………………………….

Is er sprake van een omgangsregeling van het kind/de kinderen met de ouder bij wie ze volgens de gemeentelijke
basisadministratie niet wonen? (Graag omcirkelen)
A Ja
B Nee
Indien ja, die omgangsregeling is: (graag omcirkelen)
A
B
C

Bepaald door de rechter
Onderling afgesproken
Anders, namelijk: ……………………………………….

U geeft als ouders uitvoering aan de volgende omgangsregeling:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd? (Graag omcirkelen)
A
B
C

Nee
Ja, namelijk de moeder
Ja, namelijk de vader

Eventuele toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Volgens art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op informatie betreffende de schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van de ouders niet is belast met het gezag en om die informatie
vraagt.
Hoe wilt u de informatievoorziening regelen?
A Ouder …………………………………..… zorgt dat de informatie van school die hij/zij krijgt naar
ouder …………………………………….. gaat.
B Beide ouders krijgen (dezelfde) informatie van school.
C Er is reden om in het belang van mijn kind/kinderen om vanuit school één van de ouders die informatie te onthouden, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van en naar school?
Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor gesprekken met de leerkracht(en) over de schoolontwikkeling van uw kind worden de met het gezag belaste
ouders gezamenlijk uitgenodigd. Bij wijze van uitzondering kunnen er afzonderlijke gesprekken plaatsvinden. U
kunt dat hieronder aangeven.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indien beide ouders het gezag hebben, dienen beide ouders goedkeuring te geven om informatie betreffende de
leerling te verstrekken aan derden (familie/relatie). Dit betekent bijvoorbeeld dat als een moeder van een leerling
een nieuwe partner heeft en deze mee wil nemen naar een oudergesprek op school en de vader van de leerling,
die ook ouderlijk gezag heeft, hier geen toestemming voor geeft, de school de nieuwe partner van de moeder niet
mag toelaten tot het gesprek.
Toestemming wordt gegeven voor het verstrekken van informatie aan derden (familie/relatie) door: (graag omcirkelen):
A
B

Vader
Moeder

Eventuele toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

documentnaam
domein
auteurs
status

2020 02 20 LN informatieverstrekking aan gescheiden ouders
governance
Werkgroep governance

Datum GMR
Datum DO
Datum CvB
pagina

8 van 9

Indien er overige informatie is waarvan u het van belang acht dat de school daarvan op de hoogte is, kunt u dat
hieronder aangeven.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….(naam ouder) …………………………………(datum)
verklaart hierbij deze vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld.

…………………………………………………………….……..(naam ouder)…………………………………..(datum)
verklaart hierbij deze vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld.
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