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Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders 
 
Ook op het Coornhert gymnasium hebben wij te maken met leerlingen van wie ouders 
gescheiden zijn en het ouderlijk gezag niet vanzelfsprekend bij beide ouders belegd is. De 
school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden 
ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag 
verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. 
Onderstaand protocol biedt een handleiding voor de wettelijke richtlijnen ten aanzien van 
informatieverschaffing in de diverse situaties die we in de praktijk tegenkomen. 
 
Situatie 1: beide ouders hebben ouderlijk gezag 
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben 
behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school 
houden. 

- School verschaft gelijke informatie aan beide ouders. 
- Beide ouders ontvangen een uitnodiging voor ouderavonden en activiteiten waar 

ouderparticipatie wordt gevraagd. 
- Beide ouders ontvangen de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten en 

toetsresultaten van de leerling in kwestie en overige relevante informatie over de 
leerling. 

- Beide ouders kunnen inzicht verkrijgen in het leerlingdossier. 
- Geef in het geval van scheiding geen informatie die mogelijk gebruikt kan worden om 

voordeel te behalen ten opzichte van de andere ouder (risicosituatie bij 
vechtscheiding). 

 
Situatie 2: één ouder heeft ouderlijk gezag 
In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school een 
neutrale positie in. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten en doet geen 
uitspraken. Als school hebben wij primair onze pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid tegenover de leerling. Ouder met gezag is verplicht de ouder zonder 
gezag te informeren over belangwekkende ontwikkelingen rondom het kind (artikel 1:377b 
BW). Wanneer ouder zonder gezag daarom verzoekt, heeft school de plicht beperkte 
informatie te delen. 

- Ouder met gezag ontvangt alle informatie, ouder zonder gezag beperkte informatie. 
- Niet iedere informatie over het kind hoeft te worden verstrekt. Het gaat om 

belangrijke feiten en omstandigheden. Deze moeten bovendien betrekking hebben 
op de persoon van het kind of zijn verzorging en opvoeding. Het betreft alleen 
informatie over schoolvorderingen (cijfers) en evt. sociaalpedagogische 
ontwikkelingen op school. School informeert de ouder met gezag voorafgaand aan 
het verstrekken van deze informatie.  

- De niet met het gezag belaste ouder moet er uitdrukkelijk om vragen. 
 
Situatie 3: nieuwe partner van een ouder met gezag 
De school heeft geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als 
deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners van ex-echtgenoten 
worden alleen uitgenodigd voor een ouderavond indien de andere ouder hiertoe schriftelijke 
toestemming heeft gegeven. 
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Bijlage I: Overzicht informatieverstrekking  
 

  Alle informatie Beperkte 
informatie 

Geen 
informatie 

1 Twee getrouwde ouders 
 

X   

2 Twee ouders met een 
geregistreerd 
partnerschap 
 

X   

3 Gescheiden ouders met 
beiden ouderlijk gezag 
 

X   

4 Biologische ouder zonder 
ouderlijk gezag 
 

 X  

5 Biologische ouder heeft 
het kind niet erkend 
 

  X 

6 Nieuwe partner van ouder 
met gezag 

  X 

7 Ouders die uit de 
ouderlijke macht zijn 
gezet, voogdij ligt bij 
voogd 
 

 X  

8 Voogd 
 

X   

 


