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Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Geachte ouders/verzorgers,
Voor u ligt het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
Dit protocol is ontleend aan de wettelijke regelgeving vanuit het Burgerlijk wetboek artikel:
1:337b en artikel 1:377c
Op hoofdlijnen worden de belangrijkste zaken uit het burgerlijk Wetboek voor u hieronder
samengevat.
Aan deze samenvatting kunnen geen rechten ontleend worden.
Bij het lezen van de samenvatting van dit protocol gaan wij ervan uit dat na de scheiding
beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben.
- Adressen, telefoonnummer(s) en emailadres van beide ouders zijn bekend bij de school.
- De school neemt een neutrale positie in.
- Ouders dienen elkaar te informeren over het welzijn en de leerprestaties van het
kind(eren) op school.
- Als school gaan wij ervan uit dat informatie van de ene ouder, gegeven aan de
leerkracht, bij de andere ouder bekend is.
- Daar wij als school gebonden zijn u als ouder(s) op gelijke wijze te informeren, vinden de
oudergesprekken bij voorkeur met beide ouders plaats. Alleen in bijzondere gevallen kan
hier van afgeweken worden, zie punt 6 van dit protocol
- Er is vanuit de school geen informatieplicht , jegens de nieuwe partner van de ouder.
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__________________________________________________________________________
I Protocol
1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze
opgroeit, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders). Indien
van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend en de relevante
passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de
(kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school (de verantwoordelijke teamleider)
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 informatie en consultatie door de
school houden. Ook in dit geval zijn beide adresgegevens bij de school bekend.
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2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school
jegens hen beiden een neutrale positie 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-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.
3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van
artikel 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 gewichtige
aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind en deze te raadplegen over
daaromtrent te nemen beslissingen.
4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door
de school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.
5. Welke informatie de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont, aan
hem/haar verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling:
A. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:
- inzage in cijfergegevens van rapporten van de leerling in kwestie (kind kan een copy
ontvangen) overige relevante informatie over de leerling;
- uitnodiging voor ouderavond/10-minutengesprek 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.
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Uitgangspunt hierbij blijft 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 coouderschap dit onderscheid niet te maken is.
B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over
belangrijke feiten en omstandigheden.
Het verzoek om informatie door de niet met het gezag belaste ouder wordt bekeken door de
teamleider en/of directeur op basis van informatie in het leerlingendossier.
Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie met
betrekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen tenzij
a. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden
verstrekt ( zie artikel 377c BW) of
b. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om
informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan
verzoeker/verzoekster.
6. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.
In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen
een week na de uitnodiging voor de ouderavond/10-minutengesprek een verzoek worden
ingediend bij de verantwoordelijke teamleider voor een afzonderlijk gesprek op de
ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden). Partners van ex-echtgenoten
worden alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft
gegeven.
7. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat
informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie voorleggen
aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel
377c en het risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een onafhankelijk advies een
vereiste.
8. De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter
geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel
uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
.
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II Tekst schoolgids Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is
over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling
verloopt. De Trinoom heeft daarom een protocol Informatieverstrekking aan gescheiden
ouders ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe met deze regels wordt omgegaan.
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden
ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat, dat ouders die beiden het ouderlijk gezag
verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter.
Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en 10minutengesprekken. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere
informatie vindt u in het protocol dat via de website van de school beschikbaar is.
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III Artikel 377c
1.Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag
belaste ouder 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.
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 het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het
kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.
Toelichting:
Derden. Niet iedere derde is verplicht om informatie over het kind te verstrekken, alleen derden die
beroepshalve over informatie betreffende het kind beschikken (leerkrachten, hulpverleners, artsen)
zijn wettelijk verplicht tot informatieverstrekking.
Rechthebbende. Recht op deze informatie heeft alleen de niet met het gezag belaste ouder. Andere
personen die in nauwe betrekking tot het kind staan, zoals bijvoorbeeld de vader die zijn buiten
huwelijk geboren kind niet heeft erkend, of grootouders, hebben dit wettelijk recht niet. Zij kunnen hun
recht op informatie over het kind baseren op artikel 8 EVRM (Recht op eerbiediging van privéleven,
familie- en gezinsleven).
Desgevraagd. Derden hoeven de informatie over het kind niet uit zichzelf te verstrekken. De niet met
het gezag belaste ouder moet er uitdrukkelijk om vragen.
Welke informatie. Niet iedere informatie over het kind hoeft te worden verstrekt. Het gaat om
belangrijke feiten en omstandigheden. Deze moeten bovendien betrekking hebben op de persoon van
het kind of zijn verzorging en opvoeding. Het betreft alleen informatie over schoolvorderingen en evt.
sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. De derde (in dit geval steeds de school) kan ook
weigeren de verzochte informatie over het kind te geven aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag
is belast als het gaat om informatie die hij niet ook zou geven aan de ouder die wel met het gezag
belast is.
Het belang van het kind. Het begrip ‘in het belang van het kind’ is een open begrip, een richtinggevend
oriëntatiepunt. Het brengt tot uitdrukking dat bescherming, hulp en steun bij de groei naar
volwassenheid en opvoeding en verzorging leidraad vormen. Als er informatie verschaft moet worden,
moet eveneens aan de hand van het belang van het kind worden vastgesteld of daarin een selectie
gemaakt moet worden en op welke wijze de gegevens moeten worden verstrekt. De vraag is dan nog
wanneer het belang van het kind zich tegen de informatieverstrekking verzet. Dat mag niet al te snel
worden aangenomen. Een goede reden is bijvoorbeeld een verklaring van een
psychiater/psycholoog/pedagoog dat informatieverstrekking schadelijk is voor de gezondheids- en of
gemoedstoestand van het kind. 7
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Bijlage: welke ouder heeft recht op welke informatie
Voor wie
A
B

C
D

E
F

G

H

I

J

K

Ouders die met elkaar zijn
getrouwd;
Voor vader en moeder geldt;
Ouders die zijn gescheiden;
voor vader en moeder geldt;

Ouders die hun partnerschap
hebben laten registreren
Ouders die niet met elkaar zijn
getrouwd,maar via
goedkeuring van de rechtbank
het gezamenlijk gezag
uitoefenen.
Ouder die niet met het gezag
is belast
In geval van samenwonen,
vader heeft kind erkend, niet
ingeschreven in
gezagsregister, voor vader
geldt
In geval van
samenwonen,vader heeft kind
erkend en ingeschreven in
gezagsregister; voor vader en
moeder geldt;
Stel heeft samengewoond, nu
uit 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

Alle informatie
X

Beperkte informatie

X
n.b.geen
informatie geven
die mogelijk
gebruikt kan
worden om
voordeel ten koste
van de andere
ouder te behalen.

X
X

X artikel 1:337cBW
X artikel 1:337cBW

X

X
n.b.geen
informatie geven
die mogelijk
gebruikt kan
worden om
voordeel ten koste
van de andere
ouder te behalen.
X artikel 1:337cBW

X artikel 1:337cBW

X
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L
M

Biologische vader, die zijn
kind niet heeft erkend.
Grootouders die de verzorging
van het kind op zich nemen
omdat de ouders spoorloos
zijn.

L: voor de biologische vader die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen
informatie
M: voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders
spoorloos zijn geldt: in principe geen informatie.
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