Bijlage bij PROTOCOL Informatieplicht m.b.t. gescheiden ouders, PCPO

Aanvullingen op het protocol
1. Ouderlijk gezag
In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Meestal hebben de ouders samen het
ouderlijk gezag. Het gezag kan worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder
samen. Dit wordt gezamenlijk gezag genoemd. Wanneer ouders scheiden behouden zij in
principe beiden het gezag over het kind. Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent
wordt dit voogdij genoemd.
Wanneer beide ouders ouderlijk gezag hebben:
- Worden beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd.
- Mogen beide ouders beslissingen nemen t.a.v. hun kind.
2. Bij inschrijving
Bij inschrijving moeten beide gezaghebbende ouders tekenen.
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinssitua e waarin deze
opgroeit, alsook van de gezagsrela e met betrekking tot de afzonderlijke ouders. Indien
van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend, alsmede de
relevante passages uit het ouderschapsplan en de beschikking van de rechter. Bij
wijzigingen dienen de ouders de school (de verantwoordelijke afdelingsleider/directeur)
daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke
stukken. Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na
echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informa e en
consulta e door de school houden.
3. Eerste stap bij scheiding
Bij een scheiding zullen beide ouders mondeling door de leerkracht en/of directeur
geïnformeerd worden over de inhoud van het protocol Informa eplicht m.b.t. gescheiden
ouders. Het informa eformulier gescheiden ouders (Bijlage B) zal door beide ouders
ingevuld en ondertekend worden. De ouders krijgen een kopie mee naar huis.

4. Positie van de school
In geval van echtscheiding of verbreking van de rela e tussen ouders, neemt de school
jegens hen beiden een neutrale posi e in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid
bij conﬂicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar
pedagogisch-didac sche verantwoordelijkheid jegens de leerling.

5. Recht op informatie (zie ook bijlage A)
Aanvulling/verduidelijking protocol informatieplicht mb.t. gescheiden ouders
1. Er is een verplich ng van ouder tot ouder om informa e te verstrekken. Op grond van
ar kel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag gehouden om de andere
ouder die niet met het gezag belast is op de hoogte te stellen van gewich ge
aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind en deze te raadplegen
over daaromtrent te nemen beslissingen.
2. Alle ouders met gezag hebben hetzelfde recht op informa e en consulta e door de
school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.
3. De school rapporteert in gesprekken met de ouder uitsluitend schoolse zaken over het
kind.
4. Welke informa e de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont,
aan hem/haar verstrekt, is a ankelijk van de we elijke posi e ten opzichte van de
leerling:
A. In geval van (mede) gezag omvat de informa everstrekking ten minste:
- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/
toetsresultaten van de leerling in kwes e, overige relevante informa e
over de leerling;
- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolac viteiten,
dan wel ac viteiten waarbij ouderpar cipa e 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 zes en jaar.
Uitgangspunt hierbij blij dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid
tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van
co-ouderschap dit onderscheid niet te maken is.
B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek
informa e over belangrijke feiten en omstandigheden.
Op basis van jurispruden e: rapporten, informa e rond schoolkeuze, informa e
met betrekking tot de schoolloopbaan, speciﬁeke problemen tenzij

a. de informa e ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou
worden verstrekt ( zie ar kel 377c BW) of
b. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een
verzoek om informa e afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar
maken aan verzoeker/verzoekster.
5. De uitnodiging voor een ouderavond betre een gezamenlijk gesprek voor beide
ouders. In bijzondere situa es kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet
dan binnen een week na de uitnodiging voor de ouderavond een verzoek worden
ingediend bij de verantwoordelijke afdelingsleider/directeur voor een afzonderlijk
gesprek op de ouderavond (zodat dit ook jdig georganiseerd kan worden).
6. Algemene informa e betreﬀende de school, zoals de schoolgids, schoolkrant en
nieuwsbrieven zijn voor beide ouders toegankelijk via de website
www.cbsdebongerd.nl. Beide ouders kunnen per mail de nieuwsbrieven en andere
mededelingen ontvangen.
7. De uitnodiging voor schoolac viteiten waarbij ouders welkom zijn, geldt voor beide
ouders. We verzoeken ouders om hier samen duidelijke afspraken over te maken.
8. In situa es waarin de school ten aanzien van de informa everstrekking vermoedt dat
informa everstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwes e
voorleggen aan een ona ankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog. Met het
oog op ar kel 377c en het risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een ona ankelijk
advies een vereiste.
6. Ophalen
Het kind wordt alleen aan de gezaghebbende ouder meegegeven, tenzij vooraf met de
ouders en de leerkracht anders is afgesproken en dit schri elijk is vastgelegd. Wanneer
wordt afgeweken van de afspraken met betrekking tot het ophalen van het kind na of
jdens school jd zoekt de school telefonisch contact met de verzorgende ouder. Wanneer
de school de verzorgende ouder niet kan bereiken, zal de school het kind niet mee laten
gaan met diegene die het kind komt ophalen (tenzij het één van de gezaghebbende ouders
is)
Voorbeeld:
Ouders zijn gescheiden, beide ouders hebben ouderlijk gezag en vader staat ineens om 15.15 uur bij
de deur van het klaslokaal en/of het hek van de school om zijn kind op te halen. Normaal doet
moeder dit altijd, wij weten dat dat vandaag ook weer de bedoeling was en dat moeder niet wil dat
het kind met vader mee gaat.
1. Als school nemen we een neutrale posi e in en maken we geen afspraken met één van
beide gezaghebbende ouders over de andere gezaghebbende ouder. In dit geval kunnen we
met moeder niet afspreken dat vader zijn kind niet mee mag nemen.
2. Vader mag zijn kind in deze situa e meenemen. Hij hee immers gezag over zijn kind.
Dat hij de omgangsregeling niet nakomt is iets tussen de ouders. Het is de bedoeling dat de
school zich onpartijdig opstelt richting beide ouders en zich zo min mogelijk mengt in
conflicten tussen ouders.

3. We kunnen wel de ouder die het kind op zou komen halen informeren.

7. Calamiteiten
Bij calamiteiten wordt de ouder gebeld waarbij het kind die dag volgens de rechtelijke
afspraken aanwezig zou zijn.

8. Wijziging achternaam
De school zal niet toestaan dat het kind / de kinderen wordt / worden ingeschreven onder
een andere naam dan de oﬃciële zonder dat beide ouders het daarover eens zijn, dan wel
nadat de rechter met de geslachtsnaamwijziging hee ingestemd.

BIJLAGE A: WELKE OUDER HEEFT RECHT OP WELKE INFORMATIE
Hieronder vindt u een schema waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn
omschreven. U kunt zo gemakkelijk zien welke ouder recht hee op welke informa e.
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Voor wie
Alle informatie
Ouders die met elkaar zijn
X
getrouwd; voor vader en moeder
geldt:
Ouders die zijn gescheiden;
X
Voor vader en moeder geldt:
Ouders die hun partnerschap
X
hebben laten registreren
Ouders die niet met elkaar zijn
X
getrouwd, maar via goedkeuring
van de rechtbank het gezamenlijk
gezag uitoefenen
Ouder die niet met het gezag is
belast
In geval van samenwonen, vader
hee kind erkend, niet
ingeschreven in gezagsregister; voor
vader geldt:
In geval van samenwonen, vader
X
hee kind erkend en ingeschreven
in gezagsregister; voor vader en
moeder geldt:
Stel hee samengewoond, nu uit
X
elkaar, kind is erkend, ingeschreven
in gezagsregister; voor vader en
moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar,
kind is erkend, maar niet ingeschreven
in het gezagsregister; voor vader geldt:
Ouders beide uit de ouderlijke macht
gezet, kind is onder voogdij geplaatst;
voor vader en moeder geldt:
Voogd
Biologische vader, die zijn kind niet
heeft erkend

Beperkte informatie

X ar kel 1:377c BW

X ar kel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW
X

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

Bijlage B

Informatieformulier gescheiden ouders
Gegevens van de leerling(en):
Gegevens van de moeder (NAW):
Gegevens van de vader (NAW):
De gezagsitua e is als volgt geregeld:
o Het gezag berust bij beide ouders.
o Alleen de moeder hee het gezag.
o Alleen de vader hee het gezag.
o Anders, namelijk;……
Het kind is / De kinderen zijn volgens de gemeentelijke basisadministra e ingeschreven bij:
o Moeder
o Vader
o Anders, namelijk; ……
Er is een omgangsregeling van het kind / de kinderen met de ouder bij wie het kind / de
kinderen volgens de gemeentelijke basisadministra e niet woont / wonen.
o Ja
o Nee
Indien ja, die omgangsregeling is:
o Onderling afgesproken
o Bepaald door de rechter
o Anders, namelijk; ……
De ouders geven op de volgende manier uitvoering aan de omgangsregeling:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hee de rechter één van beide ouders het recht op omgang met het kind / de kinderen
ontzegd?
o Nee
o Ja, namelijk de moeder
o Ja, namelijk de vader
Zijn er tussen de beide ouders afspraken gemaakt over het halen en brengen van het kind /
de kinderen van en naar school?
o Ja
o Nee

Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Wanneer er iets verandert in de situa e wordt de school hiervan door de ouders schri elijk
op de hoogte gesteld.
Datum:
Handtekening ouders:

