
Protocol gescheiden ouders  

 

In het basisonderwijs hebben we te maken met leerlingen van gescheiden ouders. Omdat we op De 

Regenboog communicatie met ouders erg belangrijk vinden, maken we met dit protocol duidelijk hoe 

we met informatieverstrekking naar (gescheiden) ouders omgaan. We gaan ervanuit dat gescheiden 

ouders elkaar inlichten over dit protocol en contact met de school opnemen wanneer er vragen zijn.  

Wij vinden dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het 

uitwisselen van informatie met ouders zorgvuldig gebeurt. Wij streven er naar alle ouders zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij 

vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt.   

Informatieplicht ouders  
Ouders dienen de school op de hoogte te stellen, indien er wijzigingen zijn m.b.t. hun burgerlijke 

staat. Ouders/verzorgers zijn verplicht om afschriften van de officiële stukken, waarin dit is 

vastgelegd, waaronder de bepalingen ten aanzien van het ouderlijk gezag, bezoekrecht e.d. te 

overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingdossier worden bewaard. 

Mochten ouders/verzorgers dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een 

correcte uitvoering van dit protocol.  

Informatieplicht school  
De school is verplicht informatie te verstrekken aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. 

Onder informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de 

schoolorganisatie, zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en 

oudercontactmomenten.  

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag 
In het geval van belangrijke informatie, welke niet via het ouderportaal of de mail wordt verzonden, 

gaat de school ervan uit, dat deze informatie door die ouder aan de andere ouder wordt 

doorgegeven. Indien dat niet het geval is, dient de ouder die de informatie niet ontvangt contact op 

te nemen met de directie en zal in overleg worden bezien of andere afspraken t.a.v. de 

informatievoorziening kan worden gemaakt.  

Tienminutengespreken en Oudercontactmomenten  
• Uitgangspunt voor iedere leerling van onze school is één contactmoment per keer.  

• Wanneer ouders na scheiding allebei voogdij hebben, worden beide ouders uitgenodigd voor 

één en hetzelfde tienminutengesprek of oudermoment.  

• De uitnodiging wordt naar het eigen mailadres van beide (gescheiden) ouders gestuurd of via 

het Ouderportaal bekend gemaakt.  

• We stellen het als school bijzonder op prijs wanneer ouders, ook al zijn zij gescheiden, samen 

naar de gesprekken of oudermomenten kunnen komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te 

zijn, is er in overleg de mogelijkheid om een apart gesprek te plannen.  

Rapporten  



• Het rapport wordt aan de leerling meegegeven. We gaan ervan uit dat het kind het rapport 

meeneemt naar beide ouders. Desgevraagd kan een extra kopie aan het kind worden 

meegegeven.   

Zorgrapportage-en gesprekken  

• Gescheiden ouders van zorgleerlingen ontvangen bij bespreking van de zorgrapportage met 

een externe deskundige (schoolbegeleidingsdienst, GGD, psycholoog enz.) en het zorgteam 

van de school beiden een uitnodiging voor één en hetzelfde contactmoment. Ook bij deze 

gesprekken wordt de uitnodiging naar het eigen mailadres van beide (gescheiden) ouders 

gestuurd, zowel vader als moeder ontvangen dus een uitnodiging.  

• Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn samen het gesprek bij te wonen, is het aan de 

(gescheiden) ouders om te bepalen wie bij het gesprek aanwezig is. Verslagen worden 

gestuurd naar de ouder die bij het gesprek aanwezig is. 

• De schoolgids is voor alle ouders online te downloaden. Informatie uit de groepen gaat via 

het Ouderportaal naar alle ouders die een account hebben.  

Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag 
De school zal slechts de ouder die met het ouderlijk gezag actief is belast, informeren. Op grond van 

de wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet is belast met het ouderlijk gezag 

desgevraagd beperkt te informeren. De informatie dient dan op dezelfde manier te worden verschaft 

als aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast. Informatie aan de ouder die geen ouderlijk 

gezag heeft, mag niet tegen het belang van het kind ingaan. De school is niet verplicht de ouder die 

niet belast is met het ouderlijk gezag informatie over het kind te verstrekken als dit blijkt uit enig 

rechterlijk vonnis. De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder dient op eigen initiatief bij de school 

schriftelijk aan te geven beperkte informatie te willen ontvangen. De ouder ontvangt dan de 

schoolgids, een kopie van de rapporten en uitnodigingen voor de oudercontactmomenten. Beide 

ouders worden dan afzonderlijk van elkaar uitgenodigd voor een gesprek.  

De school is nadrukkelijk geen gesprekspartner in de (mis)communicatie tussen ouders. Het welzijn 

van het kind staat voor de school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin 

ouders botsen met wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal het schoolteam 

en/of de leerkracht proberen om het probleem op te lossen en te voorkomen dat zij in een conflict 

tussen ouders betrokken wordt. 

Toelichting 
Dit protocol is opgesteld o.b.v. richtlijnen en uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie. Zijn er 

nog vragen/onduidelijkheden, dan kunt u zich richten tot de directie.  
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