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PROTOCOL 
 
INLEIDING 
In het geval van echtscheidings- en relatieproblemen bij ouders van leerlingen, is het voor 
de school van groot belang een neutrale positie in te nemen. De school en haar 
medewerkers moeten zich niet laten verleiden om betrokken te worden bij conflicten of het 
doen van uitspraken. 
Hieronder zijn de hoofdlijnen beschreven voor het handelen bij de problematiek van 
gescheiden ouders. Dit betreft de informatieplicht, inschrijving en ouder-/spreekavonden. 
 
A) Bij meerderjarige leerlingen/studenten (18 jaar en ouder): 

1) De leerling/student beslist zelf welke informatie naar elk van zijn ouders gaat.  
2) De school stuurt alleen informatie naar ouders na toestemming van de 

leerling/student. 
 
B) Bij minderjarige leerlingen/studenten (jonger dan 18 jaar) bij wie beide ouders 

belast zijn met het ouderlijk gezag: 
1) BEIDE ouders mogen ALLE informatie die de school over het kind bewaart inzien. 
2) BEIDE ouders hebben recht op het toesturen van ALLE informatie over of met 

betrekking tot het kind (ook over ouder- en/of spreekavonden). Hierover dienen 
afspraken te worden gemaakt met de ouders. 

3) UITZONDERING op 1) en 2) wordt ALLEEN gemaakt na ontvangst van een kopie 
van een gerechtelijke uitspraak die expliciet aangeeft dat één van ouders geen of 
beperkte informatie mag ontvangen. 
 

C) Bij minderjarige leerlingen/studenten (jonger dan 18 jaar) bij wie één van de 
ouders belast is met het ouderlijk gezag (moet blijken uit een bij de school 
bekende beschikking van de rechter): 
1) ALLEEN DE OUDER DIE MET OUDERLIJK GEZAG IS BELAST heeft recht op het 

inzien van ALLE informatie die de school over het kind bewaart. 
2) ALLEEN DE OUDER DIE MET OUDERLIJK GEZAG IS BELAST heeft recht op het 

toesturen van ALLE informatie over of met betrekking tot het kind (ook over ouder- 
en/of spreekavonden). Hierover dienen afspraken te worden gemaakt met de 
ouder. 

3) DE OUDER DIE BELAST IS MET HET OUDERLIJK GEZAG is verplicht de niet-
gezaghebbende ouder te informeren. 

4) DE SCHOOL heeft de verplichting de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast 
is, op de hoogte te stellen over belangrijke feiten en omstandigheden die de 
persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen.  
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Dat geldt alleen wanneer de niet met gezag belaste ouder daar zelf om verzoekt. 
Met gewichtige aangelegenheden wordt bijvoorbeeld bedoeld schoolkeuze, 
leerprestaties, beroepskeuze of belangrijke zaken op medisch of financieel gebied. 

  
Bij inschrijving: als het kind door één van de ouders wordt aangemeld, vraag dan door 
naar de gezagsverhouding tot het kind. Vraag aan de ouder die aanmeldt om een uitdraai 
van het gezag register, of een kopie van een rechterlijke uitspraak waaruit het gezag van 
de betreffende ouder blijkt, alvorens over te gaan tot inschrijving. 
 
Bij een ouder(spreek-)avond: Spreek in beginsel met beide ouders tegelijk, tenzij één 
van beiden meldt niet gezamenlijk dat gesprek te willen/kunnen voeren. De school zal dan 
de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders. Een nieuwe 
partner: alleen spreken als de ex-partner daarmee instemt. 
 
Een ouder die niet het gezag heeft: kan op zijn verzoek alleen informatie ontvangen 
over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens 
verzorging en opvoeding betreffen, zoals bijvoorbeeld informatie over de schoolloopbaan 
(rapporten en schoolkeuze). Dit tenzij het gaat om informatie die ook niet aan de met 
gezag belaste ouders wordt gegeven of het belang van de leerling zich tegen het 
verschaffen van informatie verzet. De school moet de met gezag belaste ouder informeren 
dat aan de niet met gezag belaste ouder informatie is gegeven. 
 

 


