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Inleiding
In elke klas zitten één of meerdere kinderen van gescheiden ouders en de school heeft de
plicht om ook de ouder ‘op afstand’ te informeren over de prestaties en het welbevinden van
hun kind. Tenminste, als die ouder daarom vraagt. Dit geldt alleen als één van de ouders het
gezag heeft. Hebben beide ouders het gezag dan krijgen beide alle informatie tenzij ze zelf
aangeven dat dit niet nodig is.
In de wetgeving wordt aangegeven, dat de ouder die met het gezag over het kind belast is, de
andere ouder (ex-partner), die geen gezag heeft, op de hoogte moet brengen van alle
belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het
recht op informatie voor de ouder die het kind niet verzorgt, het ouderlijk gezag niet heeft of
zelfs geen omgangsregeling. De betreffende ouder dient daarvoor een verzoek in te dienen.
Protocol informatieplicht gescheiden ouders
Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het
bevoegd gezag ouders rapporteert en informeert over het functioneren van hun kinderen op
school. Het informeren van ouders vindt onder andere plaats tijdens ouderavonden. Ouders
hebben tevens recht om het leerlingendossier van hun kind in te zien.
In de omstandigheid dat de gezinssituatie uit beide ouders bestaat zal de communicatie tussen
school en ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien
de ouders gescheiden zijn. Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beide recht op
dezelfde informatie.
Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk
gezag en de andere ouder (ex-partner) niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het
ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag (expartner) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen, zo
volgt uit artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek.
Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien de communicatie kan dit
ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag belast is geen of slechts gebrekkige
informatie verstrekt aan de andere ouder (ex-partner).
Zoals hiervoor verwoord rust op de school een wettelijke verplichting dat beide ouders
worden geïnformeerd over het functioneren van de kinderen. Indien sprake is van een
gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders is de school
eveneens op grond van de wet verplicht om de niet met ouderlijk gezag belaste ouder (expartner) desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die
het kind of de opvoeding van het kind betreffen. De informatie moet wel op dezelfde manier
worden verschaft als aan de ouder die met het ouderlijk gezag is belast (zie artikel 1:377c
Burgerlijk Wetboek).
Teneinde te voorkomen dat misverstanden ontstaan ten aanzien van de rechten en
verplichtingen ten aanzien van de informatievoorziening is er voor de scholen van PCPO
Barendrecht/Ridderkerk een protocol opgesteld, waarin helder en concreet wordt aangegeven
in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de
informatievoorziening. Het protocol geeft regels en richtlijnen aan, die de school zal hanteren
in het kader van de informatievoorziening aan gescheiden ouders.
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Informatieplicht ouders
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van
belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot
hun Burgerlijke Staat.
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer
belast is met het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder, die niet meer belast is met het
ouderlijk gezag, verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin dit is vastgelegd,
waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijk gezag, bezoekrecht en dergelijke, te
overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden
bewaard. Uiteraard zal hierbij de uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de
betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een
correcte uitvoering van het protocol.
Informatieplicht school
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben.
Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de
schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en de
ouderavonden.
Beide ouders ouderlijk gezag
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders
dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij
gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan de ouder wordt verstrekt
door die ouder aan de andere ouder (ex-partner) wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval
is, dan dient de ouder (ex-partner), bij wie het kind niet woont en de informatie niet ontvangt
op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of
andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.
Co-ouderschap
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling
woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden vertrekt aan de ouder
wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit
geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt
verstrekt door die ouder aan de andere ouder (ex-partner) wordt doorgegeven. Indien dit niet
het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te
nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de
informatievoorziening kunnen worden gemaakt.
Eén ouder ouderlijk gezag
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder (ex-partner) is uit de
ouderlijk macht ontzet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast
informeren. Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de ouder (ex-partner)
die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd te informeren. De school is hiertoe niet
verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis.
Voogd of toeziend voogd
Bij een ondertoezichtstelling blijven de ouders het gezag houden. Er wordt daarnaast een
gezinsvoogd toegewezen die het gezin begeleidt. Is hier sprake van dan zijn de ouders in
beginsel nog steeds het eerste aanspreekpunt voor de school. Bij een ondertoezichtstelling
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moeten afspraken gemaakt worden met de gezinsvoogd (Bureau Jeugdzorg). Wat betreft
persoonsgegevens van de leerling, (leerling-dossier, rapport, oudergesprekken) is het in eerste
instantie de persoon die met het gezag belast is (ouder(s), die recht heeft op inzage. Daarnaast
kan een gezinsvoogd zich wenden tot bijv. een school om informatie over het kind op te
vragen. De school heeft in eerste instantie toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger
nodig om gegevens te mogen verstrekken aan de gezinsvoogd.
Geven ouders geen toestemming dan kent de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook nog
een andere grond op basis waarvan informatie aan derden mag worden verstrekt. Op grond
van artikel 8 van de WBP mogen persoonsgegevens worden verstrekt als de verstrekking
noodzakelijk is in het belang van het kind. Stel dat sprake is van (een redelijk vermoeden van)
kindermishandeling dan kan het noodzakelijk zijn in het belang van het kind om toch
informatie door te geven aan de gezinsvoogd.
Is sprake van een ontheffing of ontzegging van de ouderlijke macht dan verliezen de ouders
(of ouder) het gezag over hun kind. In dat geval wordt het gezag uitgeoefend door een ander,
meestal bureau Jeugdzorg die dan ook het recht krijgt om de gegevens van de leerling in te
zien en alle informatie te krijgen die normaal gesproken aan met gezag belaste ouders wordt
verstrekt.
Pleegouders
Pleegouders kunnen als het gaat om het recht op informatie over een kind geen beroep doen
op het burgerlijk wetboek. Wel kunnen pleegouders om informatie vragen, maar zal de school
moeten afwegen of deze informatie op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegeven kan
worden gegeven.
Als het gaat om informatie over basisschoolkinderen zal de met gezag belaste ouder in
principe toestemming moeten geven voor informatieverstrekking. Pleegouders voeden de
kinderen in de meeste gevallen op zonder juridisch gezag over het kind te hebben. Formeel
mogen zij dus geen belangrijke beslissingen over het kind nemen, dit moet nog steeds door de
biologische ouders /voogd of Bureau Jeugdzorg worden gedaan, afhankelijk van wie met het
gezag is belast. Bij een vrijwillige plaatsing moeten pleegouders over inschrijving en schoolgang afspraken maken met de gezagdragende ouders. Bij een onder toezichtstelling moeten
afspraken gemaakt worden met de gezinsvoogd (Bureau Jeugdzorg). Wat betreft persoonsgegevens van de leerling (leerlingdossier, rapport, oudergesprekken) is het in eerste instantie
de persoon die met het gezag belast is die recht heeft op inzage. Heeft de pleegouder niet het
gezag over de leerling dan is het belangrijk dat goed afspraken worden gemaakt met de
wettelijke vertegenwoordiger over de informatieoverdracht en bijv. wie de 10minutengesprekken bijwoont. Pleegouders zijn (tijdelijke) de verzorgers van het kind en
zullen wat betreft huishoudelijke informatie (schoolreisje enz.) moeten worden behandeld als
‘gewone’ ouders.
Als er geen duidelijke afspraken liggen en de met het gezag belaste persoon geen
toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van informatie, dan is het in sommige
gevallen toch mogelijk om bijv. pleegouders inzage te geven in de leerling-gegevens. De Wet
bescherming Persoonsgegevens kent. nl. ook andere gronden op basis waarvan informatie
mag worden verstrekt. De school zal een afweging moeten maken of informatieverstrekking
noodzakelijk is in het belang van het kind.
Nieuwe relatie ouder
Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school
formeel gezien geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder, tenzij de
andere ouder (ex-partner) hiervoor toestemming verleend. De school moet wel altijd een
4

belangenafweging maken en onderzoeken of verstrekking nodig is in het belang van het kind.
Wanneer de wettelijk vertegenwoordiger dus geen toestemming geeft, kan de school toch
gegevens verstrekken aan derden.
Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner aanwezig is bij bijvoorbeeld rapport- of
voortgangsgesprekken dan staat de school hiervoor open. De school zal formeel gezien geen
informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder. Het is
zeker niet de bedoeling om oudergesprekken tweemaal te voeren, maar in bijzondere
omstandigheden zullen extra gesprekken toch moeten worden gevoerd. Bij de dagelijkse zorg
is het voldoende om de verzorger in te lichten, dat kan ook een oma of een oppas zijn.
Bijvoorbeeld dat een kind ziek is geworden op school, dat er hoofdluis heerst of waar de
groep heen gaat met schoolreisje. De school vraagt aan de ouder een contactpersoon door te
geven die gebeld kan worden bij bovengenoemde calamiteiten
Uitzonderingen
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking
 Indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op
informatie is beperkt.
 In geval dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere
ouder wordt verstrekt.
 Als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de
school zwaarwegend argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren).
Rapportgesprekken
De informatie die de school aan de ouders doorgeeft kent wel grenzen. De gedachte achter de
informatieplicht is dat de niet-verzorgende ouder en het kind, als die later het contact weer wil
herstellen, geen complete vreemden voor elkaar zijn. Maar in algemene zin gaat het erom ‘een
beeld te geven van hoe het kind op school functioneert’. Doet het zijn best? Voelt hij/zij zich
prettig in de klas? Kan hij/zij meekomen?
Voor de rapportgesprekken geldt dat beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk
gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan, in overleg met de directie, hiervan worden
afgeweken en wordt een andere afspraak gemaakt met degene die bezwaar maakt tegen de
aanwezigheid van de ex-partner. Het originele rapport wordt aan het kind verstrekt en het
kind krijgt, wanneer daartoe is verzocht, een kopie mee als één van de ouders op een ander
adres woont, ofwel wordt deze opgehaald bij de groepsleerkracht.
Positie van de school
De leerkrachten en de directie 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. 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. Bij
structurele gevallen en in overleg met de intern begeleider kunnen nadere stappen
ondernomen worden richting de maatschappelijk werkster van de school.
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BIJLAGE 1
Info voor de schoolgids
Informatieplicht gescheiden ouders.
Ouders zijn verplicht, wanneer zij gaan scheiden, dit aan de school door te geven.
In de wetgeving wordt aangegeven, dat de ouder die met het gezag over het kind belast is, de
andere ouder, die geen gezag heeft, op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken,
beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen.
Daarnaast is er het recht op informatie voor de ouder die het kind niet verzorgt, het ouderlijk
gezag niet heeft of zelfs geen omgangsregeling. De betreffende ouder dient daarvoor een
verzoek in te dienen.
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking:
 Indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op
informatie is beperkt.
 In geval dat de informatie in verband met de privacy ook niet aan de andere ouder
wordt verstrekt.
 Als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de
school zwaarwegend argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren).
Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur
Gescheiden ouders kunnen o.a. via onze website op de hoogte blijven van activiteiten,
schoolvakanties, nieuwsbrieven, protocollen, schoolfoto’s etc.
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