
 
 
 
 
 
 
 
Protocol handelswijze van de school bij gescheiden ouders  
  
Een scheiding van ouders heeft voor alle betrokkenen grote gevolgen. Om aan te geven hoe de 
scholen van Ambion zullen handelen als zich een scheiding tussen ouders voordoet, zetten wij hier 
een aantal onderwerpen op een rijtje.  
 

  
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

Ouders hebben het recht om door de school te worden geïnformeerd over de vorderingen van hun 
kind. Dit recht is neergelegd in artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs. Na de scheiding zijn in 
principe beide ouders met het gezag over het kind belast (het zogenaamde co-ouderschap). In dat 
geval hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten.  

 
De rechter kan op verzoek van één van de ouders het gezag niet aan beide ouders maar slechts aan 
één van hen toekennen. De ouder die met het gezag is belast, is dan verplicht om de andere ouder 
op de hoogte te stellen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind. Dus ook over 
de vorderingen op school.  
De rechter kan in het belang van het kind bepalen dat de ouder die met het gezag is belast, de 
andere ouder niet op de hoogte hoeft te stellen van belangrijke aangelegenheden met betrekking tot 
het kind. Ondanks deze bepaling van de rechter kan de ouder die het gezag niet heeft, een verzoek 
doen aan derden, waaronder de school, om informatie. (Voor de letterlijke tekst zie artikel 377c van 
het Burgerlijk Wetboek).  De school is niet verplicht deze informatie te geven als: 

 de informatie ook niet aan de andere ouder gegeven wordt; 

 het niet in het belang van het kind is als de informatie gegeven wordt. 
 
In het laatste geval kan het gebeuren dat de school een beslissing moet nemen waardoor de school 
tussen de ouders in komt te staan. Als de school besluit de gevraagde informatie niet te geven, dan 
kan de rechter bepalen, op verzoek van de ouder zonder gezag over het kind, of de informatie door 
school moet worden gegeven. De rechter wijst zo’n verzoek altijd af als het tegen het belang van het 
kind in gaat. 
 
 
Positie van de vriend(in) na een scheiding met betrekking tot in- en uitschrijving en het zorgen dat 
een leerplichtig kind alle schooldagen op school komt. 
De persoon die het gezag over een kind heeft en degene die voor de feitelijke verzorging van het 
zorgt, zijn verplicht volgens de wet te zorgen dat: 

 Het kind als leerling van een school is ingeschreven; 

 Het kind de school volgens de regels bezoekt. 
 



Dus als de vriend(in) zorgt voor het kind, moet de vriend(in) zorgen voor de inschrijving. De vriend(in) 
moet er ook voor zorgen dat het kind naar school gaat. 
De school hoeft niet te controleren of de vriend(in) hier het recht toe heeft en of de ouder er wel of 
niet toe in staat is. (Dit is na te lezen in artikel 2 van de Leerplichtwet). 
 
  
Handelswijze van de school bij strijdende ouders om rechten over hun kind 

Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om met een eenduidig en duidelijk schoolbeleid ouders te 
benaderen en te behandelen.  Het gaat hierbij om ouders die niet meer met elkaar in gesprek zijn en 
die strijden om rechten over hun kind(-eren). 

 Als een leerkracht weet dat ouders met elkaar en omtrent hun kind(-eren) een conflict  
       hebben, wordt dit gemeld bij de directie van de school;   
 Er wordt op verzoek gezamenlijk of apart een afspraak gemaakt met beide ouders. Dit om de 

       situatie te kunnen beoordelen en het schoolbeleid toe te kunnen lichten; 

 Bij dat gesprek is de groepsleerkracht, schoolleiding en/of interne begeleider aanwezig;   
 Van dat gesprek wordt door de school een verslag gemaakt;   
 Dat verslag (met afspraken) wordt aan schoolleiding, interne begeleiding en beide ouders  

       gegeven. Een kopie van dat verslag is in het dossier aanwezig;   
  
  
  
  
  

 


