PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS
In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding
van een huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter
anders heeft besloten.
U kunt de school schriftelijk kenbaar maken hoe uw persoonlijke situatie is. Als de school
van u geen schriftelijke verklaring hieromtrent heeft, zullen wij ervan uit gaan dat beide
ouders met het ouderlijk gezag belast zijn.
De school verneemt graag welke ouder de verzorgende ouder is. Aan deze ouder zal de
school alle informatie omtrent de leerling verstrekken. Zie verderop in dit protocol.
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. Ze krijgen steeds gezamenlijk alle
informatie over hun kind.
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het
gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun
kind.
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. 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
eventueel sociaal-pedagogische 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.

Welke ouder heeft recht op welke informatie?
Voor wie
A
B

Alle informatie

Beperkte informatie

Ouders die met elkaar zijn getrouwd; X
voor vader en moeder geldt
Ouders die zijn gescheiden;
X
voor vader en moeder geldt
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 X
laten registeren

D

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

E

Ouder die niet met het gezag is belast

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

L

Biologische vader, die zijn kind
niet heeft erkend

X

X

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

De praktijk op de St. Bernardusschool
De St. Bernardusschool hanteert in dit verband de volgende belangrijke uitgangspunten:
• Het belang van het kind moet gediend worden
• De school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders; met andere woorden
de school blijft neutraal
• De school moet op de hoogte zijn van wie de verzorgende ouder is zodat de
communicatie omtrent schoolinformatie betreffende de leerling correct verloopt. U
kunt dit schriftelijk aan de school kenbaar maken.
Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die
gescheiden zijn, beiden recht hebben op informatie over de kinderen hanteren we de
volgende gedragslijn:
• Als school communiceren we de informatie over de leerlingen met de verzorgende
ouder. We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder deze informatie doorgeeft
aan de niet-verzorgende ouder.
Dit wordt bij dezen expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder.
• Er vinden geen aparte 10 minutengesprekken plaats met beide ouders.
Echter, wanneer de school formeel (schriftelijk) in kennis wordt gesteld van het
feit dat de niet-verzorgende ouder van informatie verstoken blijft, is de school
bereid op verzoek van deze ouder feitelijke informatie te verstrekken. Dit zou in
de vorm van een apart 10-minutengesprek kunnen zijn. Iedere in kennisstelling
wordt door de directie apart beoordeeld.
• Het schoolrapport wordt bij instroom van de leerling bij ons op school, eenmalig
aan de leerling verstrekt. Ieder jaar komen er 2 rapporten in dit dossier bij. Ook
deze worden maar eenmalig verstrekt. Een kopie van het rapport is door de
niet-verzorgende ouder op te vragen bij de directie.
• Iedere ouder kan middels het verstrekken van een e-mailadres aan de
administratie van de school op de hoogte blijven van de uitgaande post en het
informatiebulletin.
• Van de schoolgids en de jaarkalender wordt één exemplaar meegegeven aan de
verzorgende ouder. Deze staan ook op de website van de school. Tevens kunt u
als niet-verzorgende ouder een extra exemplaar bij de directie van de school
opvragen.
Voor een ouderavond/tienminutengesprek ontvangt de verzorgende ouder de uitnodiging
voor deze avond/dit gesprek. Wij gaan ervan uit dat deze ouder de informatie van de
school doorgeeft aan de niet-verzorgende ouder. Dit wordt bij dezen expliciet kenbaar
gemaakt aan de verzorgende ouder.
In situaties al in deze alinea beschreven, is het uitgangspunt dat beide ouders naar
school toe komen. Is de situatie tussen beide ouders zodanig dat dit niet mogelijk is,
bepalen de ouders zelf wie van hen op de ouderavond/het tienminutengesprek aanwezig
is. Het standpunt van de school hierin is, is dat iedere ouder welkom is en dat de school
niemand uitsluit gezien een persoonlijke situatie.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn naar aanleiding van dit protocol of heeft u te
maken met een situatie die niet in dit protocol beschreven staat, neem dan gerust
contact op met de directie van de school.
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