
 Protocol echtscheiding 
Een scheiding van ouders van kinderen op school komt met enige regelmaat voor. Naast 
het feit dat dit voor de kinderen emotioneel een zware belasting is, kunnen zich op 
organisatorisch vlak in relatie tot de school onduidelijke en onwenselijke situaties voordoen. 
Dit document heeft tot doel om:  
a). Beleid en positie van de school in scheidingssituaties te beschrijven  
b). De afspraken in relatie tot de school van de kinderen tussen scheidende ouders helder 
vast te leggen.  
 
Positie van de school 
De leerkrachten en directie van BS St Anna zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een 
conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school 
zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet 
afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de verzorgende ouder ten opzichte 
van de niet-verzorgende ouder.  
Ook (en juist) wanneer een scheiding minder harmonieus verloopt, zullen leerkrachten en 
directie geen stelling nemen vóór of tegen één van beide ouders en met beide ouders de 
relatie handhaven. De school heeft geen verantwoordelijkheid noch plicht in het informeren 
van de ene ouder over hetgeen aan informatie verstrekt wordt aan de andere ouder. Beide 
met gezag belaste ouders worden door de school op gelijke wijze geïnformeerd.  
Wanneer een vermoeden bestaat dat er situaties voorkomen die nadelig zijn voor het 
welbevinden van het kind dan zal de leerkracht de intern begeleider op school hierover 
informeren.  De zorgen die leven zullen met ouders worden besproken, tenzij dit niet in het 
belang van het kind is. Leidt dit niet tot een oplossing of is het niet in het belang van het kind 
om de zorgen met ouders te bespreken dan kunnen bij structurele gevallen en in overleg 
met de intern begeleider nadere stappen ondernomen worden richting externe 
hulpverlening.  
 
Beleidsoverwegingen 
Kinderen van gescheiden ouders kunnen van school worden opgehaald door één van de (of 
beide) gescheiden ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om hierover 
goede afspraken te maken; het is ondoenlijk voor de leerkracht  om het schema van de 
omgangsregeling van kinderen met gescheiden ouders bij te houden in het meegeven van 
de kinderen . Wanneer de omgang van één van beide ouders met de kinderen van 
rechtswege is verboden, zal de school in overleg met de andere ouder bespreken op welke 
wijze het kind vanuit de klas/school naar huis gaat. In dit geval is het wenselijk dat de school 
over een kopie van de beschikking van de rechtbank beschikt.  
 
Informatieplicht  
Iedere ouder heeft recht op informatie over zijn of haar kind. Er zijn echter wel verschillen. 
De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft helemaal 
geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de 
ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag 
over hun kinderen hebben, is de situatie het gemakkelijkst.. Beide ouders worden in die 
situatie op gelijke wijze geïnformeerd en hebben recht op alle informatie over hun kind. In 
geval van gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 
 
• het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toetsresultaten van 

de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 
• uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten 

waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 
• verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader 

van diens schoolloopbaan; 



• inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 
leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 

 
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, 
ligt het niet anders. De ouder bij wie het kind woont is verplicht de andere ouder op de hoogte 
houden van belangrijke zaken die met het kind te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn de 
schoolprestaties of de gezondheid van de kinderen. Dit wordt het recht op informatie genoemd. 
Bovendien moet de ouder bij wie het kind woont de andere ouder om zijn mening vragen bij 
belangrijke beslissingen over de kinderen. Dit is het recht op consultatie. Als het gezag bij één 
ouder ligt, dan mag de ouder die het gezag heeft, uiteindelijk zelf de beslissing nemen. Op 
verzoek van één van de ouders kan de rechter bepalen hoe de andere ouder geïnformeerd of 
geconsulteerd moet worden. (www.kinderbescherming.nl) 
 
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun 
kind. *(artikel 1:377 C van het burgerlijk wetboek).De ouder zal daar echter wel zelf om 
moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Heeft 
de ouder eenmaal om informatie verzocht, dan zal de school in het vervolg de ouder uit eigen 
beweging blijven informeren. Als het om de vader gaat, moet deze bovendien het kind hebben 
erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze 
ouders hebben beperkt recht op informatie over hun kind.  Het betreft alleen belangrijke feiten 
en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaalpedagogische 
ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking 
verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een 
rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind 
zal schaden.   
 
 
 
Artikel 1: 377c van het burgerlijk wetboek  
 
 Lid 1. De niet met gezag belaste ouder wordt 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.   
 
Lid 2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid 
van dit artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze 
moet worden verstrekt. De rechter wijst in ieder geval af, indien het belang van het kind zich 
tegen het verschaffen van informatie verzet. 
 
Omgaan met scheidingssituaties 
Het is wenselijk dat ouders in een scheidingssituatie zo snel mogelijk en in een vroeg 
stadium de leerkracht hierover informeren. De situatie thuis kan direct invloed hebben op 
de concentratie en leerprestaties van het kind op school. Wanneer de leerkracht op de 
hoogte is van de oorzaak hiervan kan hij/zij het kind beter ondersteunen. Wanneer de 
scheiding concreet wordt, dan verzoeken wij beide ouders om het formulier ‘Informatie 
voorziening kinderen van gescheiden ouders’ in te vullen. Met dit formulier heeft de school 
de juiste contactgegevens van beide ouders in het bezit en is het duidelijk wie voor welke 
zaken benaderd kan worden. Opdat beide ouders de ontwikkeling van hun kinderen goed 
kunnen blijven volgen.  
  



Bijlage: Welke ouder heeft recht op welke informatie   
 
Voor wie  Alle informatie  Beperkte informatie 
A Ouders die met elkaar zijn 
getrouwd; voor vader en 
moeder geldt  

X  

B Ouders die zijn gescheiden; 
Beide ouders hebben het 
gezag:, voor vader en moeder 
geldt  

X N.B. geen informatie 
geven die mogelijk gebruikt 
kan worden om voordeel ten 
koste van de andere ouder 

te behalen 

 

C Ouders die hun 
partnerschap hebben laten 
registeren  

X  

D Ouders die niet met elkaar 
zijn getrouwd, maar via 
goedkeuring van de 
rechtbank het gezamenlijk 
gezag uitoefenen  

X  

E Ouder die niet met het 
gezag is belast, maar kind 
wel heeft erkend 

 X artikel 1:377c BW 

F In geval van samenwonen, 
vader heeft  
kind erkend, niet 
ingeschreven in  
gezagsregister; voor vader 
geldt  

 X artikel 1:377c BW 

G In geval van samenwonen, 
vader heeft kind erkend en 
ingeschreven in 
gezagsregister; voor vader en 
moeder geldt  

X  

H Stel heeft samen gewoond, 
nu uit elkaar, kind is erkend, 
ingeschreven in 
gezagsregister; voor vader en 
moeder geldt  

X N.B. Geen informatie die 
mogelijk gebruikt kan worden 
om voordeel ten kost van de 

andere ouder te behalen 

 

I Stel heeft samengewoond, 
nu uit elkaar, kind is erkend, 
maar niet ingeschreven in het 
gezagsregister; voor vader 
geldt  

 X artikel 1:377c BW 

J Ouders beide uit ouderlijke 
macht gezet, kind is onder 
voogdij geplaatst; voor vader 
en moeder geldt  

 X artikel 1:377c BW 

K Voogd  X  
L Biologische vader, die zijn 
kind niet heeft erkend  

  

 
L: Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen 
informatie.  



INFORMATIEVOORZIENING KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS  
 
Naam kind ________________________________________ groep _____________  
 
Naam kind ________________________________________ groep _____________  
 
Naam kind ________________________________________ groep _____________  
 
Contactgegevens moeder  
 
Naam _____________________________________________________________  
 
Adres _____________________________________________________________  
 
Telefoon thuis __________________________ Mobiel______________________  
 
E-mail adres _______________________________________________________  
 
Contactgegevens vader  
 
Naam ______________________________________________________________  
 
Adres ______________________________________________________________  
 
Telefoon thuis __________________________ Mobiel _______________________  
 
E-mail adres _________________________________________________________  
 
 
Hoofdverblijf 
Op welk adres is/zijn de kind(eren) ingeschreven     vader / moeder *  
 
Postadres 
Als postadres geldt het adres van       vader / moeder *  
 
Betaling ouderbijdrage 
Verantwoordelijk voor betaling van de ouderbijdrage:    vader / moeder *  
 
Informatievoorziening  
(Dit samen in te vullen met directie)  
 
Vader categorie:    ________  
Moeder categorie:  ________  
Terug te vinden in:  Welke ouder heeft recht op welke informatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactvolgorde in geval van calamiteiten (ziekte/ongeval, etc. tijdens schooltijd):  
 



1) Naam _____________________________ Telefoon________________________  
 
2) Naam _____________________________ Telefoon _______________________  
 
3) Naam _____________________________ Telefoon _______________________  
 
 
Omgangsregeling (ter info):  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Aldus verklaart,  
 
Datum: __________________  Datum: __________________  
 
Handtekening moeder:   Handtekening vader:  
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 


