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A. Begripsbepaling

Ouders

Met 'ouders" bedoelen we de ouders volgens de wet. Meestal bedoelen mensen met 'ouders' de bíologische
ouders. Dat is dus wat anders dan de ouders volgens de wet.

De moeder van een kind ís volgens de wet:
* De vrouw uit wie het kind geboren is;
* De vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Sinds 1 april 2014 is ook de moeder van het kind:
* De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Om zwanger

te worden, is gebruik gemaakt van een onbekende zaaddonor. Dit volgens de Wet donorgegevens
kunstmatige bevruchting;
De vrouw die het kind heeft erkend;
De vrouw van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld.

*

@

De vader van een kind is volgens de wet:
* De man die met de moeder is gehuwd, als het kind tijdens het huwelijk geboren wordt;
* De man die het kind heeft erkend of geadopteerd;
* De man van wie de rechter het vaderschap heeft vastgesteld.

Sinds 1 april 2014 is ook de vader:
* De man die met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft, als het kind tijdens het

partnerschap geboren wordt.

Met niet-ouder bedoelen we de partner van één van de ouders, of een voogd.

Ouderlijk gezag
Als u gezag hebt over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U
beheert het geld en de spullen van het kind. Ook bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het kind.
Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen. De wettelijk vertegenwoordiger doet dit dan
voor het kind, hij zet bijvoorbeeld een handtekening. De wettelijk vertegenwoordiger is ook vaak wettelijk
aansprakelijk voor wat het kind doet. Vanaf 14 jaar kan het kind zelf aansprakelijk zijn voor wat hij of zíj
doet.

Er zijn verschillende soorten gezag:
* Ouderlíjk gezag door één of twee ouders;
* Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder;
@ Voogdij;
* Gezamenlijke voogdij.

Informatieplicht
Bepaalde beroepen hebben belangrijke informatie over het kind. Bijvoorbeeld leraren. Zij moeten ook
informatie geven aan de 'ouder zonder gezag" als die daarom vraagt. Bijvoorbeeld over hoe het kind het doet
op school. De school kan deze ouder ook uitnodigen voor een ouderavond.
Er zijn uitzonderingssituaties waarin de leraar geen informatie hoeft te geven; bijvoorbeeld als de veílígheid
van het kind in het geding is.
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B. Protocol

Dit protocol beschrijft de afspraken die scholen van De Stroming hanteren in de situatie van gescheiden
ouders. De verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders worden beschreven.

Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over hun kind. Dit geldt ook voor ouders die
gescheíden zijn.
Meestal zijn na de scheiding beide ouders belast met het ouderlijk gezag. Echter, soms is er maar één ouder
van het kind belast met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet.

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide
ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kínd.
We krijgen de laatste jaren steeds meer kínderen op onze scholen, waarvan de ouders zijn gescheíden of
waarvan de ouders scheiden gedurende de schoolloopbaan van het kind.
Om misverstanden te voorkomen willen we de wijze waarop de informatie en communícatíe vanuit de
scholen naar de betreffende ouders verloopt, kort formuleren.

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.
lndien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat «h:ít één of beide ouders niet meer belast is met het
ouderlijk gezag, dan is

de betreffende ouder verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin dit is vastgelegd te
overhandigen aan de school.

De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste
zorgvuldigheid worden betracht.
Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een correcte
uitvoering van het onderhavige protocol.

Wij vragen gescheiden ouders de vragenlijst 'Gescheiden Ouders' in te vullen (zie bijage). Dit zodat de
school op de hoogte is van de relevante afspraken.

1. Wat zegt de wet?
Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag over het
kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de
andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. Vorderingen van het
kind moeten worden verstrekt.

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben recht op informatie over hun kind. De ouder
zal daar echter zelf om moeten vragen.
Dit hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vade6 moet deze bovendien het kind
hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
De níet met het gezag belaste ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind.
Het gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en
eventuele sociaal- pedagogische ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het hier niet
mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank.
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Wettelijk knder
In de wet staat, omtrent de informatieplicht inzake kínderen ín sítuatíes waarb0' slecht èén ouder
belast is met het ouderlijk gezag, het volgende vermeld:
Art, l:377b BW

ae,4. J L ;Ïei het gemg i?i belost, is í., (I
l'

L.i niet met het gemg beloste c:t
hoogte tp stellen (j !}1.

lí met betrekking tot de persoon i
rt

vermogen t,ï:í het kínd ?? &ffi
&.L }( - zo noaig

J

I/tl

} ake een

regeHng vaststeNen.
indien het belang'w»n het kínd zulks vereist kan de rechter zowel í l.' l verzoek vün de met het

í .'o ambtshalve bepalen dat het eerste lid van dít artikel buiten
t(}epüSSinq

1, lK( IL

Scholen hebben, naast de onderlinge informatieplicht van ouders, een zelfstandige informatieplicht aan
ouders en mogen zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de verzorgende ouder.
Het is echter zo, dat in sommige gevallen b.v. indien er sprake is van een ouder die niet met het gezag is
belast, de informatieplicht van scholen aan ouders beperkt ís (art. l:377c BW). In zeldzame gevallen hoeven
scholen zelfs helemaal geen informatie aan ouders te verschaffen.

Wettel0k kader prt.
l:377cBW

1. onverminderd het bmxaÍde ín artikel 3 77b van «:fit boek wordt de niet met het ( belaste

'Jl i, »1 7d door derden díe beroepshèe beschikken over informatie ínzake belangriike
feiten en omstandigheden die de persoon van Set kind of diens verzorging i

le hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet c Il
r ? wijze zou verschoffen

/1. 1 tïe uri - rnet het gemg over het kind is belast dan wej bij wie het kind zijn gewone
verbítjfpíaats heeft, of het belang van het kind zích tegen het verschaffen van de ínformatíe verzet,

Toelichting art. l:377c BW:
"Desgevraagd".
Derden (o.a. scholen) 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, bijvoorbeeld informatie over schoolvorderingen en sociaal -pedagogische ontwikkelingen
op school.
'Het belang van het kind'.
Hierover mag niet te snel lichtzinnig geoordeeld worden. Men zal zeer zwaarwegende argumenten moeten
hanteren bij het weigeren van informatie. Een goede reden is bijvoorbeeld de veiligheid van het kind.

De ouder met gezag kan dus niet voorkomen dat de ouder zonder gezag informatie krijgt, de school heeft
informatieplicht.
De niet met gezag belaste ouder kan naar de rechter gaan of besluiten een klacht in te dienen bij de
klachtencommissie, indien de school geen of naar zijn ídee te weinig informatie verstrekt.
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2. De afspraken zoals die bij onze scholen gelden:
a. Wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de school in ('formulier gescheiden ouders');
b. Ouders informeren school over mogelijke wijzigingen m.b.t. woonadres, telefoonnummers en

e-mailadres;
Ouders geven het woonadres door, geven aan bij wie het kind woont, hoe de bezoekregeling
/ het co-ouderschap geregeld is en wie het wettelijk gezag heeft over het kind;
De ouder bij wie het kind woont, is de eerste aanspreekpersoon van de school. Is dit bijvoorbeeld
door co- ouderschap anders geregeld dan bespreken ouders dit met de groepsIeerkracht van het
kind en de leerkracht legt dit vast in het leerling dossier (ParnasSys);
Voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten worden beide ouders
uítgenodigd, indien beiden de zeggenschap over het kind hebben;
In princípe is er één oudergesprek met beíde ouders samen.

C.

d.

e.

f.

3. Wanneer er problemen zijn tussen de ouders onderling
Wij bevorderen het principe dat beide ouders samen op een oudergesprek komen. Wanneer er echter
tussen de ouders problemen zijn ín de communícatie, is er met beide ouders apart een gesprek over hun
kind. Daarvoor gelden de volgende afspraken:
a. Ouders geven aan bij de leerkracht van hun kind dat ze graag een gesprek apart willen hebben

over hun kind;
Ouders zorgen er zelf voor dat ze allebei intekenen voor een gesprek. Bij gesprekken op
uitnodíging zal de leerkracht beide ouders hiervoor apart uítnodigen;
Beide ouders hebben de mogelijkheid om los van de bestaande oudergesprekken een
gesprek aan te vragen bij de leerkracht van hun kind;
Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind níet door de andere ouder opgehaald
mag worden, werken onze scholen daar alleen aan mee als de rechtbank hierover een
uitspraak heeft gedaan. De vader of moeder moet dan een kopie van deze beschikking aan
school (dírectie) overhandigen.

b.

C.

d.

4, Plichten Van gescheiden ouders
De hier beschreven plichten van de ouders zijn bedoeld om het onderwijs en de ontwikkeling van de
kinderen op school te waarborgen. Het gaat om de volgende plichten:
a. Ouders geven adreswijzigingen zelf tijdig door aan de school;
b. Ouders geven een eventuele bezoekregeling, haal- en breng-schema's tijdig door aan de leerkracht

van hun kínd;
Ouders bedreigen elkaar niet fysiek noch verbaal in de school of op het terrein van de school;
Ouders bespreken hun onderlinge problemen niet op het schoolterrein;
Ouders vallen andere ouders niet lastig met hun onderlinge problemen;
Ouders die problemen ervaren in de communicatie met de school, maken een afspraak met de
Ieerkracht van hun kind. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan volgt een gesprek met de ouder,
Ieerkracht en een lid van het managementteam (teamleider of directeur). Alle betrokkenen kunnen
hiervoor iniUatief nemen. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het gespreksverslag dat wordt
opgenomen ín het leerling dossier (ParnasSys).

C.

d.

e.

f.

5. School organisatorische informatie
Onderstaande informatie wordt verstrekt aan beide ouders die het gezag uitoefenen en wordt op
verzoek verstrekt aan de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag.
De betreffende ouder kan op aanvraag over de schriftelijke informatie beschikken. Met de school wordt
dan een afspraak gemaakt op welke manier deze schriftelijke informatie verstrekt wordt. De school kan
de hiervoor te maken kosten in rekening brengen.

Voor mondelinge informatie kan de betreffende ouder een afspraak maken met de school.
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Informatie vanuit de school:

* De schoolgids
* De schoolkalender

ë De infobrief (communicatiekanaal met ouders)

Informatie over het kind.

* Rapport
* Rapportgesprekken
* Gesprekken bij specifieke ondersteuningsbehoeften
* Advísering voortgezet onderwijs

Geen informatieverstrekking vanwege belang kínd
Wanneer het belang van het kind zich tegen deze informatieverschaffing verzet, zal naar het oordeel van de
directeur deze informatíe niet worden verstrekt. De school kan zich echter niet op eigen gezag (of het gezag
van de verzorgende ouder) beroepen op het belang van het kind en om die reden de informatie onthouden.
De school kan alleen de informatie weigeren, wanneer uit rapporten van bijvoorbeeld psychologen of
artsen blijkt dat informatievoorziening door de school het belang van het kind zou schaden. Het gaat dan
om zwaarwegende omstandigheden.

De volgende informahie/contacten hoeven niet gedeeld te worden met de ouder die niet met het gezag is
belast:

* Informatie die ook niet aan de met het gezag belaste ouder zou worden verschaft.
* Algemene ouderavonden.

De informatie die op onderstaande bijeenkomsten gegeven wordt is gericht op zaken die van belang zijn
voor de ouder die de dagelijkse zorg voor het kind uitoefent.:
* Vieringen, sport- en speldagen, ouderparticipatie (leesouders e.d.), ouderraad en

medezeggenschapsraad.
De deelname en bijbehorende informatie is in principe voorbehouden aan de ouder die het dagelijks gezag
uitoefent.

6. Leerling specifieke informatie
Leerling specifieke informatie zoals rapporten, toetsen van het leerlingvolgsysteem en de centrale
eindtoets gaat naar de ouders met ouderlijk gezag. Heeft een ouder geen ouderlijk gezag, dan dient
deze ouder bij de directie een schriftelijk verzoek in te dienen. De directeur informeert de andere
ouder omtrent dit verzoek. Als er geen wettelijke belemmeringen zijn, verstrekt de school de ouder
zonder ouderlijk gezag de leerling specifieke informatie. Deze kopíeën worden gescand en digitaal
verzonden. Een dergelijke afspraak wordt schriftelijk vastgelegd in het gespreksverslag dat wordt
opgenomen in het leerling dossier (ParnasSys).

7. Gesprekken
De scholen stellen ouders een aantal malen per jaar in de gelegenheid om met de leerkracht te
spreken. Op onze scholen worden enkele keren per jaar gesprekken georganiseerd om met de
groepsleerkracht te spreken over de vorderingen en/of het gedrag van het kind. We gaan ervan uit,
dat gescheiden ouders gezamenlijk deze korte gesprekken zullen bezoeken, zodat voorkomen wordt
dat beide ouders verschillende informatie krijgen. Indien dít niet mogelijk is, kan de niet-verzorgende
ouder een regeling treffen met de school.
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Om buiten deze mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen hebben beide ouders het recht
een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht, de intern begeleider, een lid van het
managementteam of de directeur.
Alle overige informatie over het kind die van belang is voor beide ouders, zoals ziekte groepsleerkracht,
verlofaanvragen, uitstapjes e.d. dient door de ouder gecommuniceerd te worden met de andere ouder.

8. Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
De ouders van de leerlingen in groep 8 ontvangen hun schooladvies. De school formuleert een advies
en zal dat gemotiveerd aan de ouders meedelen. Indien de ouders van mening verschillen, zal de school
hen verzoeken nogmaals te proberen het met elkaar eens te worden. De school zal ín principe bij
dergelijke meningsverschillen bij haar advies blíjven.
Tijdens dit gesprek zijn beide ouders welkom. De uitnodigíng wordt gericht aan beide ouders.
Indien de ouders individuele gesprekken wensen, moet daartoe een aparte afspraak met de leerkracht

worden gemaakt. De ouders moeten tíjdens het adviesgesprek duidelijk aangegeven welke informatie
elk in het verdere traject wil ontvangen. De leerkracht zal de verstrekking van deze informatie
VerZOrgen.

Dit protocol wordt na vaststelling door het College van Bestuur ook gepubliceerd op de website van De
Stroming en op die van haar scholen.
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C. Bipagen

Tabel informatieplícht
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Voor wie Alle informatíe Beperkte informatie
A Ouders die met elkaar zijn getrouwd; voor

vader en moeder geldt:
x

B Ouders die zijn gescheiden;
Voor vader en moeder geldt:

x

N.B. geen informatie
geven die mogelijk
gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van

de andere ouder te

behalen

c
Ouders die hun partnerschap hebben laten
registreren

x

D Ouders die níet met elkaar zijn getrouwd,
maar vía goedkeuring van de rechtbank
het gezamenlijk geZag uitoefenen

x

E Ouder die niet met het gezag is belast X artikel l:377c BW

F In geval van samenwonen, vader heeft kind
erkend, niet ingeschreven in
gezagsregister; voor vader geldt:

X artikel l:377c sw

G
In geval van samenwonen, vader heeft
kind erkend en ingeschreven ín
gezagsregister; voor vader en moeder
geldt:

x

H Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kínd
ís erkend, ingeschreven in
gezagsregister; voor vader en moeder
geldt:

x

N.B. geen informatie
geven die mogelijk
gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van

de andere ouder te

behalen

I
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind
is erkend, maar niet ingeschreven in
het gezagsregister; voor vader geldt:

X artikel l:377c BW

J
Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet,
kind is onder voogdij geplaatst; voor
vader en moeder geldt:

X artikel l:377c BW

K Voogd x

L Biologische vader, die zíjn kind niet
heeft erkend



Vragenlijst voor gescheiden ouders ten behoeve van de school.

Deze vragenlijst is ingevuld door:

Ik ben de vader/moeder van:
(voor- en achternaam van het kind/de kinderen)

De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt
geregeld (één optie aankruisen):
0 het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
0 alleen de moeder heefl: het gezag
0 alleen de vader heeft het gezag
0 anders, namelijk

Als ouders getrouwd waren. behouden zij
na de echischeidíng in principe beiden het
9eZq OW.r hun kind.
Aía ouders ongehuwd sarrienwoonderí. heeft
de rnoeder auíornatisch ('van rechtswege')
het gozag ovür hüt kind.
De vader die het kínd heeft erkend kan
sarnen +'nel de moedm in hst
gezagsregísteÏ van de rechtbank
geÏarnenlijk gezag over het kind la€eri
vasíleggen

De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de
Gemeentelijke Basis AdministraUe is bij (ééri optie aankruisen):

0 de moeder

0 de vader

0 anders, namelijk
Adres:

DO reChbè( ken-t)-eOElh3t;':{de"Ou«5e(S kunn0li
dal ook. nndnrli4g bnp*ílr+n ) hij wio van da
ouders da agsworíe' verblijfplaats van hel
kind iis.

[»s gewone varbljjfp}aaís ïs. het ?res ssgsar
het kind volgens de Oerneentelílke Basis
Adm+niëttatls l'& Ingeschreven.

Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze volgens de
Gemeentelijke Basís Administratie niet wonen?

Oja
0 nee

Indien ja, de omgangsregeling is

Eeíi omgangsregelir+g tussen he« kind
en de 'amere ou*ta kan na onderling
ovedeg van de ouders geregekl worden.
In andere gevalk.n bepaelt oe rech«er
de omgengsregeling . Soms ontzegt de
techter één van de ouders het recht op
omgan«).

O bepaald door de rechter
0 onderling afgesproken
0 anders, namelijk
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Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind / de kinderen ontzegd?

0 nee

0 ja, namelijk de moeder
0 ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting:

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van en naar
school? Zo ja, welke?

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het betalen van de vrijwillige financiële bijdragen zoals de
ouderbijdrage? Zo ja, welke?

Wij gaan ervanuit dat u samen op de gesprekken komt. Mocht dít niet mogelijk zijn, dan kunt u dit
toelichten in een gesprek met de directeur of de intern begeleider.

0 wij komen samen op de gesprekken

0 een gesprek met directeur of intern begeleider ís gewenst
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Wanneer er iets verandert in de situatie met betrekking tot bovenstaande, wordt de school schriftelijk hiervan
door u op de hoogte gesteld.

Ondertekening
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Naam

Adres

Telefoonnummer

E-maíladres

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum

Plaats

Handtekening

Datum

Plaats

Handtekening


