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Hoofdstuk 1
Inleiding
Bij de scholen van Scholengroep LeerTij staat de zorg voor het kind voorop. Daarbij is het van wezenlijk belang dat
het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten 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. In dit
protocol worden de onderdelen uit de wetgeving die van toepassing zijn weergegeven. Duidelijkheid en openheid is
belangrijk voor alle betrokkenen. Daarom vragen om dit protocol goed door te nemen en door beide ouders
ondertekend bij ons op school in te leveren.
Hoofdstuk 2
Wettelijk kader
Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het bevoegd gezag ouders
rapporteert en informeert over het functioneren van hun kinderen op school. Het informeren van ouders vindt onder
andere plaats tijdens ouderavonden. Ouders hebben tevens recht om het leerlingendossier van hun kind in te zien.
In de omstandigheid dat de gezinssituatie uit beide ouders bestaat zal de communicatie tussen school en ouders
eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn, indien de ouders gescheiden zijn. Een
gezinssituatie die helaas vandaag de dag vaker realiteit is. Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beide recht
op dezelfde informatie.
Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag en de andere
ouder niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet
belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen, zo
volgt uit artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek.
Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien de communicatie kan dit ertoe leiden dat de ouder
die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige informatie verstrekt aan de andere ouder.
Zoals hiervoor verwoord rust op de school een wettelijke verplichting dat beide ouders worden geïnformeerd over het
functioneren van de kinderen. Indien sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de
gescheiden ouders is de school eveneens op grond van de wet verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste
ouder desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding
van het kind betreffen. Deze plicht vervalt alleen indien de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft
aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van
de informatie verzet. Dit volgt uit artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek.
Teneinde te voorkomen dat misverstanden ontstaan ten aanzien van de rechten en verplichtingen ten aanzien van de
informatievoorziening is het van belang om een protocol op te stellen waarin helder en concreet wordt aangegeven in
welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de informatievoorziening. Het betreffende
protocol vind u in het hiernavolgende aan. Het protocol geeft regels en richtlijnen aan die de school zal hanteren in
het kader van de informatievoorziening aan gescheiden ouders.
Hoofdstuk 3
Informatieplicht ouders
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.
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat 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,
waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, 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.
Hoofdstuk 4
Informatieplicht school
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze
wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven,
voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dat zal de informatie
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worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie
welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien
dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de
school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden
gemaakt.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings bij
één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de
registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de
school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het
geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en
zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de
school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school echter
verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd te informeren, tenzij de informatie
niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang
van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit
blijkt uit enig rechtelijk vonnis.
Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school onder geen beding
informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner aanwezig
is bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken dan zal in overleg worden bezien of en op welke wijze hieraan
gehoor kan worden gegeven. De school zal in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder
de aanwezigheid van de ouder.

Hoofdstuk 5

De school informeert, maar de ouders zijn verantwoordelijk

5.1. Beide ouders hebben het samen geregeld
Wetgeving:

‘De school dient uiteraard een veilig klimaat voor de kinderen te zijn en moet zich daarom afzijdig houden
van een conflict tussen de ouders. De school moet zich neutraal opstellen door beide ouders gelijkwaardig te
voorzien van informatie. Door een van de ouders geen informatie te geven, geeft de school haar neutrale
positie op en kiest zij (wellicht onbewust) toch partij in het conflict. De met het gezag belaste ouder
informeert en overlegt met de niet met het gezag belaste ouder. De met het gezag belaste ouder (waaraan
de kinderen zijn toegewezen) ontvangt alle informatie, uitnodigingen e.d. Deze ouder zorgt voor het
doorspelen van de informatie aan de andere ouder. Dit gebeurt soms ook door tussenkomst van een derde
partij. De ouders komen eventueel samen op ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten.
Beide ouders houden contact met elkaar als het over de opvoeding en het onderwijs van hun kind(eren) gaat. Is dit
bij u ook zo geregeld?
Ο

Ja, u kunt dan samen dit formulier ondertekenen

Ο

Nee, leest u dan het volgende hoofdstuk [2.2] en vult u uw gegevens in.

NB. Is er sprake van een co-ouderschap wilt u dan aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeven op welke dagen
uw kind bij welke ouder is. Wij kunnen dan in geval van afwezigheid/ziekte van uw kind informeren bij de juiste
ouder.
5.2. Beide ouders hebben het onderling niet geregeld
Wetgeving

In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan de met het gezag
belaste ouder, maar is de school desgevraagd ook verplicht dezelfde informatie aan de ouder die niet belast
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is met het ouderlijk gezag informatie te verstrekken.
De met het gezag belaste ouder ontvangt alle informatie van school, met deze ouder regelt de school alle schoolse
zaken aangaande de kinderen. De andere ouder wordt desgewenst door school/de leerkrachten geïnformeerd. Het
initiatief om aan de informatie te komen ligt bij de ouder zelf.
Hoe kunt u het beste aan de informatie komen?
Op de website van de school vindt u in ieder geval de volgende informatie:

De ‘info’ (nieuwsbrief), deze wordt ook digitaal naar alle ouders die op de verzendlijst staan verzonden

De schoolgids

Informatie over verschillende activiteiten die in de klas van uw kind of op school plaatsvinden
Wanneer de niet gezaghebbende ouder een oudergesprek aanvraagt wordt de gezaghebbende ouder hiervan op de
hoogte gesteld.
Het wetsartikel 1:377c BW maakt twee uitzonderingen op deze verplichting.

1. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die (op dezelfde wijze) aan de ouder met het
ouderlijk gezag niet zou geven.
2. De school hoeft de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daar tegen verzet.
(Ook alle oudergesprekken worden gehouden met deze ouder. Met de met het gezag belaste ouder worden
afspraken gemaakt over pedagogisch/opvoedkundige aspecten. Ook hier wordt verwacht dat deze ouder de
informatie doorgeeft (al dan niet via een tussenpersoon) aan de andere ouder.)

5.3 Gegevens niet gezaghebbende ouder:
U kunt op dit formulier uw adresgegevens invullen. Daarnaast kunt u zich, zoals vermeld, laten informeren door
regelmatig onze website te bezoeken. Zijn er vragen of opmerkingen neemt u dan contact met school op.
Naam:

……………………………………………

Ouder van:

……………………………………………

Adres:

……………………………………………

Tel.:

……………………………………………

PC? Woonplaats: ……………………………………………
E-mail adres:

……………………………………………

Zijn er (juridische) aspecten waar wij als school rekening mee moeten houden?
ο nee
ο ja, vraagt u dan een gesprek aan met de directeur.
Plaats:

……………………………………………

Datum:

……………………………………………

Handtekeningen beide ouders:
……………………………….
(Naam:……………………….)

. ………………………………………
(Naam:……………………………..)
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