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Protocol Echtscheiding
Informatieplicht
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen
hebben, is de situatie het gemakkelijkst. Ze krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over
hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het
gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun
kind. (* artikel 1:377 C van het burgerlijk wetboek) De ouder zal daar echter wel zelf om
moeten vragen.
De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het om de vader
gaat, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op
informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben beperkt recht op informatie over
hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over
schoolvorderingen en evt. sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang
van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op
informatie.
Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van
informatie aan een ouder het kind zal schaden.
*Artikel 1: 377c van het burgerlijk wetboek Lid 1. De niet met gezag belaste ouder wordt desgevraagd door
derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon
van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de
informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij
wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie
verzet. Lid 2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet worden verstrekt. De rechter
wijst in ieder geval af, indien het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.

Welke ouder heeft recht op welke informatie
A
B

C
D

E
F

G

Voor wie
Ouders die met elkaar zijn getrouwd; voor
vader en moeder geldt
Ouders die zijn gescheiden; voor vader en
moeder geldt

Ouders die hun partnerschap hebben laten
registeren
Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd,
maar via goedkeuring van de rechtbank het
gezamenlijk gezag uitoefenen
Ouder die niet met het gezag is belast
In geval van samenwonen, vader heeft kind
erkend, niet ingeschreven in gezagsregister;
voor vader geldt
In geval van samenwonen, vader heeft kind
erkend en ingeschreven in gezagsregister;
voor vader en moeder geldt

Alle informatie
X

Beperkte informatie

X
N.B. geen informatie
geven die mogelijk
gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van de
andere ouder te behalen
X
X

X artikel 1:377c BW *
X artikel 1:377c BW *

X
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Stel heeft samen gewoond, nu uit elkaar, kind
is erkend, ingeschreven in gezagsregister;
voor vader en moeder geldt

I

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind
is erkend, maar niet ingeschreven in het
gezagsregister; voor vader geldt
Ouders beide uit ouderlijke macht gezet, kind
is onder voogdij geplaatst; voor vader en
moeder geldt
Voogd
Biologische vader, die zijn kind niet heeft
erkend

J

K
I

X N.B. Geen informatie
die mogelijk gebruikt kan
worden om voordeel ten
kost van de andere ouder
te behalen
X artikel 1:377c BW *

X artikel 1:377c BW *

X
Geen informatie

*= zie blz 1

Rol van de school
In het team moeten collega's van elkaar weten dat er een scheiding speelt en wie daarin actie
onderneemt. Dit om te voorkomen dat er allerlei doublures gaan optreden. Wie is er voor het
kind de meest voor de hand liggende vertrouwenspersoon? Hij/zij is degene die de collega's
informeert, de centrale figuur die weet wat en wanneer gedaan is en wordt. Degene die het
contact met ouders onderhoudt, eventueel hulp inroept van de schoolpsycholoog of maatschappelijk werker. Het is belangrijk dat hierover goede afspraken worden gemaakt.
Op onze school is de IB-er in eerste instantie altijd de vertrouwenspersoon.
Welke informatie verstrekt Megelsheim aan (gescheiden) ouders:
1 schoolgids
2 jaarkalender
3 rapport
4 relevante informatie leerling
Leerlingbespreking
Voor een ouderavond of andere bespreking worden beide ouders uitgenodigd. Indien ouders
dit niet wensen bestaat de volgende mogelijkheid:
Indien ouders het onmogelijk achten om samen het gesprek met de school aan te gaan dan
mogen ze zelf bepalen wie er aanwezig is. Dit met de restrictie dat de ouder die bij het
gesprek aanwezig is de andere ouder informeert. Hierbij vragen wij een bevestiging van beide
ouders via de mail. Mocht deze werkwijze voor ouders ondoenlijk zijn dan volgt er geen
gesprek en dan gaat de informatie via de mail naar beide ouders. Indien één van de ouders
niet te bereiken is en zelf niet om informatie vraagt, kunnen de IB-er/directie van de school er
voor kiezen om in het belang van het kind de andere ouder zowel mondeling als schriftelijk te
informeren.
Dit protocol is vastgesteld en goedgekeurd door de M.R. van bs. Megelsheim
namens de M.R. (oudergeleding):
namens de M.R. (personeelsgeleding):
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Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school
Als ouders getrouwd waren behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het
gezag over hun kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden heeft de moeder
automatisch (‘van rechtswege’) het gezag over het kind. De vader die het kind heeft
erkend kan samen met de moeder bij het gezagsregister van de rechtbank gezamenlijk
gezag over het kind laten registreren.
De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld:
A. Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
B. Alleen de moeder heeft het gezag
C. Alleen de vader heeft het gezag
D. Anders, namelijk;
De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de
ouders ‘de gewone verblijfplaats’ van het kind is.
De gewone verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de gemeentelijke
basisadministratie (gba) is ingeschreven.
De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke
basisadministratie is bij:
A. De moeder
B. De vader
C. Anders, namelijk;
Een zorg- of omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling
overleg van de ouders geregeld worden. Meestal wordt de regeling vastgelegd in een
ouderschapsplan. In andere gevallen bepaalt de rechter de zorg- of omgangsregeling.
Soms ontzegt de rechter één van de ouders het recht op omgang.
Is er sprake van een zorg- of omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder
bij wie ze volgens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen?
A. Ja
B. Nee
Indien ja, die zorg- of omgangsregeling is:
A. Bepaald door de rechter
B. Onderling afgesproken
C. Anders, namelijk;
U geeft als ouders uitvoering aan de volgende zorg- of omgangsregeling:
Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen
ontzegd?
A. Nee
B. Ja, namelijk de moeder
C. Ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting:
Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op
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informatie betreffende de schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van
de ouders niet is belast met het gezag, en om die informatie vraagt.
Zijn er volgens u in het belang van u kind/kinderen redenen om vanuit school één van
de ouders die informatie te onthouden?
A. Nee
B. Ja, namelijk
Zijn er tussen u beide afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw
kind/kinderen van en naar school? Zo ja, welke?
Gesprekken met de leerkracht(en) over de schoolontwikkeling van uw kind zullen in
principe met beide ouders plaatsvinden. U zult daarvoor gezamenlijk worden
uitgenodigd.
Indien ouders het onmogelijk achten om samen het gesprek met de school aan te gaan dan mogen ze
zelf bepalen wie er aanwezig is. Dit met de restrictie dat de ouder die bij het gesprek aanwezig is de
andere ouder informeert. Hierbij vragen wij een bevestiging van beide ouders via de mail. Mocht
deze werkwijze voor ouders ondoenlijk zijn dan volgt er geen gesprek en dan gaat de informatie via
de mail naar beide ouders. Mocht deze vragenlijst niet door beide ouders ondertekend worden dan
is dezelfde procedure van toepassing (info via mail.

Indien één van de ouders niet te bereiken is en zelf niet om informatie vraagt, kunnen de IBer/directie van de school er voor kiezen om in het belang van het kind de andere ouder zowel
mondeling als schriftelijk te informeren.
Dit protocol wordt aangeboden aan ouders van kinderen van onze school op het moment dat
zij niet meer samenwonen. Vervolgens is de vragenlijst voor de school leidend in de
informatievoorziening over uw kind(eren). Indien er relevante zaken veranderen bent u als
ouder verantwoordelijk dit aan de school kenbaar te maken.

Voor akkoord, tevens de eerste pagina paraferen:
Vader (naam en handtekening)
……………………………………

Moeder (naam en handtekening)
……………………………………..
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