
Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 

 
Inleiding 
Hoe krijgt u informatie van de school over uw kind, wanneer u niet meer samenleeft? Wat zegt de 
wet hierover? En hoe hebben we dit op de Willibrordus geregeld? 
 

Doel van het protocol 
De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons 
uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan. Voor uw kind is het van belang dat 
beide ouders goed op de hoogte zijn van wat erop school gebeurt. Dit protocol geeft uitleg over de 
wijze waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol 
besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat er van u 
wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen. Dan weet u als 
gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen 
van uw kind goed te blijven volgen. 
 

Situatieschets 
Na een scheiding kunt u als ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging 
van uw kind op verschillende manieren hebben geregeld.  

- Mogelijk bent u beide met het ouderlijk gezag belast en heeft u afspraken met elkaar 
gemaakt over de verdeling van de zorgtaken (co-ouderschap). 

- Mogelijk is één van u met de dagelijkse zorg voor uw kind belast. 
- Ook kan het zijn dat u niet langer allebei met het ouderlijk gezag bent belast, maar dat het 

gezag bij één van u beide rust. 
 

Naast de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld kan ook de wijze waarop het onderlinge 
contact plaatsvindt verschillen. 

- Misschien onderhoudt u contact met elkaar, ook over het onderwijs van uw kind. 
- Mogelijk heeft u geen contact meer met elkaar. 
- Mogelijk bent u niet meer in staat te regelen hoe u elkaar op de hoogte houdt over het 

welbevinden van uw kind en de prestaties op school. 
 

Wet en regelgeving 
In de praktijk heeft de school met al deze verschillende situaties te maken. Voor een goede 
informatieverstrekking hanteren we een aantal regels. Leidend hierbij is hetgeen daarover wettelijk 
is vastgelegd (Burgerlijk Wetboek, artikel 1: 377b en c). Hierin staat opgenomen dat: 

- School verplicht is te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, 
voogden of verzorgers;  

- Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor de 
informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook 
wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. 

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: 
- De school hoeft geen informatie te vertrekken die niet aan de andere ouder zou worden 

gegeven. 
- De school hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dit strijdig is met het belang van 

het kind.  
 
 



 
 
 
 
Artikel 11 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en artikel 23b van de Wet op het voortgezet 
Onderwijs (WVO) bepalen dat de school de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun 
ouders. De school moet altijd neutraal zijn. 

- Een school moet voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en moet alle 
schijn van partijdigheid vermijden. 

- De school hoeft soms geen informatie te verstrekken als zij daardoor haar neutraliteit 
verliest.  

 
Afspraken 
Op de Willibrordus hanteren we de volgende afspraken aangaande gescheiden ouders, dit geldt als 
schoolbeleid. 

 Als bij inschrijving van uw kind blijkt dat u als ouders gescheiden bent, dan vraagt de school 
u het formulier ‘Informatievoorziening kinderen van gescheiden ouders’ in te vullen. Dit 
formulier verstrekt school informatie over de contactgegevens van beide ouders, de gezag 
situatie, de omgangsregeling, de betaling ouderbijdrage, de informatievoorziening en de 
oudergesprekken. 

 Het is wenselijk dat ouders in een scheidingssituatie zo snel mogelijk en in een vroeg 
stadium de leerkracht hierover informeren. De situatie thuis kan direct invloed hebben op 
de concentratie en leerprestaties van het kind op school. Wanneer de leerkracht op de 
hoogte is van de oorzaak hiervan kan hij/zij het kind beter ondersteunen. 

 Wanneer de scheiding concreet is verzoeken wij u het formulier ‘Informatievoorziening 
kinderen van gescheiden ouders’ in te vullen. 

 Er wordt telkens slechts één 10-minutengepsrek per kind georganiseerd. Wij gaan ervanuit 
dat u met uw ex-partner overlegt wie aan het 10-minutengesprek deelneemt (u allebei of 
één van u beide). 

 Kinderen van gescheiden ouders kunnen van school worden opgehaald door één of beide 
gescheiden ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om hierover goede 
afspraken te maken; het is ondoenlijk voor de leerkracht (met name in de onderbouw) om 
het schema van de omgangsregeling van kinderen met gescheiden ouders bij te houden in 
het meegeven van de kinderen. 

 Wanneer de omgang van één van beide ouders met de kinderen van rechtswege is 
verboden, zal de school in overleg met de andere ouder bespreken op welke wijze het kind 
de klas/school naar huis gaat. In dit geval is het wenselijk dat de school over een kopie van 
de beschikking van de rechtbank beschikt. 

 
Wat kunt u van ons verwachten? 
Welke informatie kunt u van ons verwachten als u niet met het ouderlijk gezag of de verzorging bent 
belast maar wel heeft aangegeven door ons te willen worden geïnformeerd? 

- Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- en gedragsproblemen voordoen. 
- De nieuwsbrief via het Ouderportaal. 
- Uitnodigingen voor inloop- of kijkavonden voor zover deze buiten de nieuwsbrief om 

plaatsvinden. 
- Alle activiteiten, zoals bijvoorbeeld excursies krijgt u doorgegeven via het Ouderportaal. 
- De schoolgids en andere relevante informatie vindt u op de website. 

 
 
 



 
 
Wat verwacht de school van u? 
We gaan ervan uit dat u als ouder ook zelf de verantwoordelijkheid neemt om in overleg met ons en 
als het even kan ook onderling tot goede afspraken te komen over contact met school en de 
informatievoorziening.  
 
Soms is maatwerk nodig om tot goed werkbare afspraken te komen over hoe we u het best kunnen 
informeren. We zullen altijd proberen om in het belang van uw kind tot werkbare oplossingen te 
komen. Het spreekt vanzelf dat ook uw inzet en begrip hierin van groot belang zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatievoorziening kinderen van gescheiden ouders. 
 
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
**graag digitaal invullen of met blokletters ter voorkoming van fouten. 
 
Naam kind ______________________________________ groep ______________ 
Naam kind ______________________________________ groep ______________ 
Naam kind ______________________________________ groep ______________ 
 
Contactgegevens moeder 
Naam ______________________________________________________________ 
Adres ______________________________________________________________ 
Telefoon thuis _____________________ Mobiel ___________________________ 
E-mailadres _________________________________________________________ 
 
Contactgegevens vader 
Naam ______________________________________________________________ 
Adres ______________________________________________________________ 
Telefoon thuis _____________________ Mobiel ___________________________ 
E-mailadres _________________________________________________________ 
 
Hoofdverblijf 
Op welk adres is/zijn de kind(eren) ingeschreven vader/moeder * 
Postadres 
Als postadres geldt het adres van vader/moeder * 
 
De gezag situatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld: 
        0     Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 

0  Alleen moeder heeft het gezag 
0 Alleen vader heeft het gezag 
0 Anders, namelijk: ……. 

 
De omgangsregeling 
Een omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders 
geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms ontzegt de 
rechter een van de ouders het recht op omgang. 
 
 
Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze volgens de 
gemeentelijke basisadministratie niet wonen? 

0 Ja 
0 Nee 

Indien ja, die omgangsregeling is: 
0 Bepaald door de rechter 
0 Onderling afgesproken 
0 Anders, namelijk: ……. 

 
 
 
 
 



Kunt u kort omschrijven, hoede omgangsregeling eruitziet: 
(Te denken valt aan verdeling over de weekdagen, weekenden en vakanties) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Betaling ouderbijdrage 
Verantwoordelijk voor betaling van de ouderbijdrage: vader/moeder * 
Vader: ja/nee * 
Moeder: ja/nee * 
 
Informatievoorziening 
Maandelijks de digitale nieuwsbrief: vader/moeder/beide * 
(E-mail)berichten van leerkracht via ouderportaal: vader/moeder/ beide * 
 
Oudergesprekken 

 10-minutengesprekken 
In principe nodigen wij ouders uit om gezamenlijk naar een 10-
minutengesprek/rapportgesprek te komen. Dit is in het belang van het kind, omdat 
afspraken over het kind dan duidelijk zijn voor beide ouders. 

 Wordt er een handelingsplan gemaakt voor uw kind, of een tussentijds gesprek 
georganiseerd, dan nodigen wij beide ouders uit om gezamenlijk te komen. Kan één van 
beiden niet komen, dan vindt het gesprek plaats met één van beide ouders. 

 
Contactvolgorde in geval van calamiteiten (ziekte/ongeval, etc. tijdens schooltijd): 

1. Naam _____________________________________ Telefoon ______________________ 
2. Naam _____________________________________ Telefoon ______________________ 
3. Naam _____________________________________ Telefoon ______________________ 

 
Aldus verklaard 
Datum: ___________________________________ 
Moeder (Handtekening) __________________________________________________ 
 
Vader (Handtekening) ____________________________________________________ 
 
 
Wanneer er iets verandert in de situatie, wilt u dan de school hiervan schriftelijk op de hoogte 
stellen? 
  


