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1. Inleiding
Scholen hebben steeds vaker te maken met gescheiden ouders van leerlingen. In de meeste
gevallen behouden beide ouders na de scheiding het ouderlijke gezag en dienen dus op gelijke
wijze geïnformeerd te worden over het kind. Hierbij doet het er niet toe wie de verzorgende ouder
van het kind is. Echter in een aantal gevallen is dit niet het geval en is er slechts 1 ouder belast met
ouderlijk gezag. Volgens de wet1 zijn de scholen in zo’n geval verplicht om de niet met het gezag
belaste ouder desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden2
betreffende het kind of de opvoeding.
Die plicht vervalt alleen als de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder
die wel met het gezag is belast, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van
informatie verzet.
Dit protocol legt de werkwijze van Codenz vast.

2. Aandachtspunten bij gebruik van dit protocol
a. Het protocol moet bekend zijn bij de leerkrachten en belanghebbende ouders.
b. Het protocol kan (na goedkeuring) op de website worden geplaatst.
c. De gegevens van beide ouders behoren goed in het administratieprogramma van school te
staan.
d. De leerkracht is op de hoogte van welk kind de ouders gescheiden zijn.
e. Aan het begin van het schooljaar verstrekt de leerkracht aan de met het gezag belaste ouder(s)
de schoolgids en andere belangrijke informatie.
f. De met het gezag belaste ouder(s) ontvangt/ontvangen (digitaal) het nieuws van de school.
g. De leerkracht geeft de met het gezag belaste ouder(s) inzicht in de behaalde schoolresultaten
en toetsgegevens. De niet met het gezag belaste ouder(s) ontvangt/ontvangen desgevraagd
inzicht in de behaalde schoolresultaten en toetsgegevens.

3. Informatieplicht
Aanvoeren dat gescheiden ouders elkaar maar moeten informeren, kan niet. De school heeft een
zelfstandige informatieplicht tegenover de met het gezag belaste ouder(s), ook als de betreffende
ouder het kind niet verzorgt. Alleen als de rechter dat in een specifiek geval bepaalt, mag de school
afwijken van die plicht.
De informatie die een school doorgeeft aan ouders kent wel grenzen. De gedachte achter de
informatieplicht is dat de niet-verzorgende ouder en het kind geen complete vreemden voor elkaar
worden. Maar in algemene zin gaat het erom ‘een beeld te geven van hoe het kind op school
functioneert’.
De school kan weigeren om informatie te geven als dat ingaat tegen het belang van het kind.
Weigeren kan alleen als de situatie is onderzocht en de weigering schriftelijk is gemotiveerd. In
deze motivatie dient concreet vermeld te staan welk schadelijk gevolg er wordt verwacht als gevolg
van de informatieverstrekking.
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Schoolfoto’s vallen daar niet onder (Rechtbank Assen, 23 maart 2005)

2

Een Rotterdamse rechtbank heeft in 1998 bepaald dat verzet van één ouder nooit een reden mag
zijn om geen informatie meer te geven aan de andere ouder. Soms verklaren advocaten of
therapeuten dat het geven van informatie strijdig is met het belang van het kind. Dat mag de
school niet simpelweg voor waar aannemen. Ook in die gevallen is eerst onderzoek geboden.
Ook het feit dat het kind het niet wil is niet per definitie een doorslaggevend argument, omdat het
kind immers onder invloed kan staan van de andere ouder.
De school neemt nadrukkelijk een neutrale positie in. Dit betekent dat de school zich onthoudt van
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en geen uitspraken doet. Zij richt zich primair op
haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.
Om als school deze onafhankelijke positie zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, wordt er
zorgvuldig met de wettelijke informatieplicht omgegaan. Dit wordt o.a. gedaan door de
leerkrachten goed te informeren over deze verplichting en door het informatiebeleid in de
schoolgids te vermelden.

4. Hoe gaan wij met deze informatieplicht om?
Alhoewel de wet aangeeft dat wij als school een informatieplicht hebben, schrijft de wet niet voor
welke informatie moet worden gegeven.
Op hoofdlijnen is het schoolbeleid:
a. We informeren de ouder(s) op een gelijke wijze indien zij beide belast zijn met het ouderlijk
gezag.
b. Het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder of de ouder waarbij het kind
niet woont, wordt in onze administratie opgenomen.
c. De met het gezag belaste ouder(s) krijgen inzicht in de toetsresultaten (rapportgegevens en
citoscores). De niet met het gezag belaste ouder(s) ontvangt/ontvangen deze informatie alleen
desgevraagd.
d. Als de informatievoorziening niet is toegestaan (bijvoorbeeld via een gerechtelijk uitspraak),
moet een schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.

5. Protocol
In de informatievoorzieningen naar gescheiden ouders kunnen zich twee situaties voordoen:
1. Beide ouders houden contact met elkaar als het over de opvoeding en het onderwijs van
hun kind(eren) gaat.
2. Ouders hebben geen/nauwelijks contact met elkaar als het over de opvoeding en het
onderwijs van hun kind(eren) gaat.
Ouders die geen contact met elkaar hebben, kunnen wel beide het ouderlijk gezag hebben en
dienen dus op gelijke wijze door de school geïnformeerd te worden. Zij dienen beien uitgenodigd
te worden voor een oudergesprek. Willen zij niet samen dit gesprek voeren, dan (zoals volgt uit
jurisprudentie) dient de school afzonderlijke gesprekken te organiseren. Is er maar één ouder die
het gezag heeft, dan volgt uit de wet dat hij de andere ouder(die geen gezag heeft) dient te
informeren over het kind. Of dit vervolgens wel of niet gebeurt , is niet aan de school. Gebeurt dit
niet, dan kan de ouder die geen gezag heeft, zich tot de school wenden met het verzoek om op de
hoogte gehouden te worden over de vorderingen van zijn kind/. Deze ouder zonder gezag heeft us
een beperkt informatierecht, waar hij actief een beroep op moet doen/. Op het moment dat een
dergelijk verzoek gedaan wordt, stelt de school de ouder die het gezag heeft hiervan op de
hoogte.
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