
 

06/2021                                                                                                                                                                     1 
 

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders  
 

Inleiding  
Dit beleid is uitgewerkt in een aantal algemene richtlijnen welke de school benut bij de 
uitvoering van het beleid op schoolniveau.  
 
Uitgangspunten:  

1. Voor o.b.s. de Meander is het belang van het kind de meest zwaarwegende factor.  
2. O.b.s. de Meander is geen partij in de afspraken die de ouders met elkaar maken. 

Menging in de communicatie of onderlinge strijd tussen de ouders wordt dan ook 
bewust door de school vermeden. De school kiest geen partij. 

3. Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind op school. Dit geldt ook voor 
ouders die gescheiden zijn.  

 

Wie zijn de ouders? 
- Moeder: 

o Uit wie kind geboren is of die heeft geadopteerd. 
- Vader: 

o Man die met moeder was getrouwd toen kind werd geboren. 
o Man die kind heeft erkend of geadopteerd. 

 

Vormen van ouderschap: 
- Getrouwd/geregistreerd partnerschap 
- Gezamenlijk gezag 
- Gescheiden 
- Alleenstaand 
- Met gezag/zonder gezag (vader heeft gezag als ouders getrouwd zijn of een 

geregistreerd partnerschap hebben) 
- Groot-/pleeg-/stiefouders/voogden 

 
Na scheiding blijven doorgaans beide ouders gezag houden over het kind en kan de zorg op 
verschillende manieren verdeeld worden:  

- Ouders gaan een co-ouderschap aan, d.w.z. dat het kind bij beide ouders woont 
(afwisselend een periode bij de ene ouder en een periode bij de andere ouder).  

- Het kind kan voornamelijk bij één van de ouders wonen en een 
contact/zorgregeling (omgangsregeling) hebben met de andere ouder.  

- Het kind kan bij één van de ouders wonen en de andere ouder sporadisch zien.  
- Het kind kan bij één van de ouders wonen en geen contact meer hebben met de 

andere ouder.  
 

Valkuilen/uitgangspunten voor de school, uit de jurisprudentie 
- School moet neutraal zijn. 
- Alle schijn partijdigheid voorkomen. 
- Informeren of de ene ouder de ander informeert. 
- Gescheiden, maar wel beiden gezag: alles dubbel, indien door ouders verzocht. 
- Belang kind onderbouwen m.b.v. psycholoog/pedagoog. 
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Mogelijkheden na echtscheiding 
 

Vragenlijst school 
De school vraagt bij aanmelding of later als er sprake is van echtscheiding om de 
vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft de school duidelijkheid over de situatie in 
het gezin. Om misverstanden te voorkomen wordt aan beide ouders gevraagd om de 
vragenlijst te ondertekenen, zodat beide ouders zijn geïnformeerd over de procedure die 
door de school zal worden gehanteerd. Een kopie van het getekende exemplaar zal aan 
beide ouders worden verstrekt. 
 

Juridische gevolgen t.a.v. het ouderschap  
Sinds 1998 is het geregeld dat bij een echtscheiding of bij een ontbinding van een 
geregistreerd partnerschap beide ouders het ouderlijke gezag behouden. Beide ouders 
hebben dan een beslissingsrecht als het o.a. gaat om:  

- Inschrijving op een school (andere basisschool of school voor voortgezet onderwijs).  
- Overplaatsing naar een andere school (TLV).  
- Onderzoek door een externe deskundige.  

 
Bij hoge uitzondering wordt ervan afgeweken dat beide ouders ouderlijk gezag hebben, 
bijvoorbeeld als de ouders bij voortduring onenigheid hebben over de beslissingen die 
moeten worden genomen in het belang van de kinderen of als één van de ouders niet in 
staat wordt geacht de kinderen op te voeden. Dan heeft de school alleen contact met de 
gezaghebbende ouder en de voogd. Dit wordt juridisch besloten. 
 

Gescheiden ouders: 
- Soms vinden er activiteiten plaats op school waarbij ouders welkom zijn, 

bijvoorbeeld tentoonstellingen, afsluitingen van een project, inloopmomenten of 
afscheidsavonden. De school gaat er van uit dat ouders in goed overleg met elkaar 
beslissen wie daarbij aanwezig is. Dat kunnen beide ouders zijn of beide ouders met 
hun nieuwe partner, als het belang van het kind niet geschaad wordt. (Voor het 
kind kan het belastend zijn, als beide ouders aanwezig zijn en het kind de spanning 
tussen de ouders aanvoelt). Ouders kunnen de aanwezigheid hierbij ook met elkaar 
verdelen. De verantwoordelijkheid om hier heldere en uitvoerbare afspraken over 
te maken ligt bij de ouders.  

- Als de uitwonende ouder plotseling op het schoolplein of in de school komt en het 
kind wil meenemen, kan dat alleen wanneer de andere ouder op de hoogte is. Is de 
leerkracht van het kind hier niet zeker van, dan wordt telefonisch contact gezocht 
met de ouder. 

- Als beide ouders samen komen voor een gesprek zijn eventuele partners van de 
ouders alleen welkom als de andere ouder daar geen bezwaar tegen heeft.  

- Als één van de ouders vraagt om te rapporteren wat het kind op school vertelt over 
een weekend bij de andere ouder, neemt de leerkracht geen standpunt in.  

- Soms verloopt de communicatie tussen de ouders zo stroef, dat het doorgeven van 
de informatie door de ene ouder naar de andere ouder tekortschiet.  

- De school hoopt dat de ouder- en of rapportgesprekken zoveel mogelijk met beide 
ouders samen gevoerd kunnen worden. Als dat niet mogelijk is, zal de leerkracht 
aansturen op communicatie tussen beide ouders, indien dat onmogelijk is kan de 
niet-verzorgende ouder telefonisch een toelichting krijgen op een eerder 
aangevraagde en toegezonden kopie van het rapport. Er worden niet twee aparte 
rapportgesprekken gevoerd. 
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Informatie naar de ouder met gezag: 
- De school erkent haar verantwoordelijkheden met betrekking tot 

informatievoorziening van ouders met ouderlijk gezag, maar zij legt de nadruk op 
de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om de informatie aan elkaar door te 
geven. De ouders blijven immers ook samen verantwoordelijk voor de zorg voor het 
kind.  

- De verzorgende ouder is voor de school het eerste aanspreekpunt: die deelt immers 
met ons de zorg voor het kind op de dagen dat het kind naar school gaat. Een 
gesprek dat snel gearrangeerd moet worden (bijv. op dezelfde dag), zal dan 
gevoerd gaan worden met de verzorgende ouder. De school gaat ervan uit dat deze 
de andere ouder op de hoogte stelt. In uitzonderingsgevallen kan de school dat 
doen.  

- School heeft informatieplicht naar beide ouders.  
- De school kan met de verzorgende ouder afstemmen dat de niet verzorgende ouder 

door hem/haar op de hoogte wordt gehouden van alle aangelegenheden rondom het 
kind. Dit moet altijd op schrift worden bevestigd met de handtekening van beide 
ouders. Bij ingrijpende aangelegenheden, zoals doubleren, dient de school voor de 
zekerheid toch afzonderlijk contact met beide ouders op te nemen.  

- Bij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders in enkele gevallen 
beslissingsrecht, namelijk: 

o Inschrijving op een school (andere basisschool of school voor voortgezet 
onderwijs)  

o Overplaatsing naar een andere school (TLV) 
o Onderzoek door een externe deskundige  

- Op verzoek kan de niet verzorgende ouder een kopie van het rapport toegezonden 
krijgen per mail (zie vragenlijst). 

 

Informatie naar de ouder zonder gezag: 
- Op verzoek van de ouder zonder gezag. 
- Alleen belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en 

opvoedingen betreffen moeten gecommuniceerd worden naar de ouder zonder 
gezag, zoals doubleren, aanvraag arrangement of onderzoek.  

- Informatie beperken  alleen belangrijke informatie over kind. 
- Altijd in overleg met directie wordt beoordeeld welke informatie naar de ouder 

zonder gezag gaat.  
- De ouder met gezag is verplicht om de ouder zonder gezag op de hoogte te houden 

van aangelegenheden die het kind betreffen. 
- Als de communicatie tussen de ouders stokt is er een probleem. Nu geldt de 

informatieplicht van de school.  
- Indien de ouder zonder gezag meer informatie wil, maar wanneer dit het kind kan 

schaden dient deze met de ouder met gezag hierover, eventueel via een 
gerechtelijke procedure, tot overeenstemming te komen.  

 
 

 



 
 
Beste ouder(s)/verzorgers van ____________________, 
 
De Meander vindt een goede communicatie met ouders erg belangrijk, wij houden de lijntjes graag kort. Wij 
willen ook zorgen voor een goede communicatie wanneer u gescheiden bent.  
Ieder schooljaar zal de leerkracht tijdens het startgesprek met u deze lijst doornemen, om ervoor te zorgen 
dat de communicatie goed verloopt en dat uw kind weet dat de leerkracht op de hoogte is.  
Wanneer er grote beslissingen moeten worden genomen, zoals doubleren, aanvraag arrangement of wanneer 
uw kind moet worden onderzocht, zal school altijd aan beide ouders toestemming vragen.  
 
Gezag: 

o Wij hebben beiden gezag 
o Vader heeft alleen gezag 
o Moeder heeft alleen gezag 
o Anders _________________ 

 
Wie is de verzorgende ouder: 

o Moeder 
o Vader 
o Co-ouderschap 
o Anders _________________ 

 
Omgangsregeling/co-ouderschap: 
Kunt u kort aangeven wanneer uw kind bij vader of moeder verblijft en hoe de structuur hierin is? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Omgang ouders onderling:  

o Het contact is goed 
o Er is alleen contact omtrent uw kind 
o Er is geen contact 
o Anders _________________ 

 
Communicatie (rapportgesprekken, activiteiten, projectavonden, sportdagen e.d.) 

o Wij houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen van ons kind en de activiteiten van de school. 
o Wij komen samen naar gesprekken. 

 
Rapport: 

o Ons kind krijgt zijn rapport mee naar huis, wij zorgen ervoor dat de andere ouder dit ook te lezen 
krijgt. 

o Graag ontvangt de vader/moeder een apart rapport via de mail: ______________________________ 
 
 
Naam vader:        Naam moeder: 
 
Handtekening vader:       Handtekening moeder: 


