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1. Inleiding 
 

Alle minderjarige kinderen staan ‘onder gezag’. Degene(n) die het gezag heeft/hebben, is/zijn 

verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en voor het nemen van belangrijke 

beslissingen. Degene(n) met het gezag is (zijn) de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind. Het 

gezag kan bestaan uit ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door een of beide ouders 

uitgeoefend. Voogdij betekent dat het gezag door een ander dan de ouder wordt uitgeoefend. 

 

Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in 

beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder 

zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit getrouwd zijn. In dit 

protocol zijn de regels over informatieverstrekking aan gescheiden ouders neergelegd die de scholen 

van Stichting Swalm & Roer hanteren. Deze regels zijn in overeenstemming met wetgeving en de 

uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Waar wordt gesproken over 

gescheiden ouders kan ook worden gelezen ‘ouders met een verbroken relatie’. 

 

Dit protocol heeft als doel om duidelijkheid te scheppen bij medewerkers van onze scholen alsmede 

ouders welke ouder recht heeft op welke informatie. Uitgangspunt bij het verstrekken van informatie 

is dat de school een neutrale, objectieve en onpartijdige houding aanneemt en bij het al dan niet 

verstrekken van informatie steeds het belang van het kind voorop stelt. De school onthoudt zich dus 

van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet daarover geen uitspraken. Zij richt zich 

primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.  
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2. Wetgeving 
 

Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is van belang of een ouder gezag heeft. De 

belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in boek 1 BW en in de WPO. 

 

Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag 

belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijvoorbeeld 

schoolrapporten en informatie over extra begeleiding). 

 

Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als 

hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten 

en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Er zijn op deze 

regel twee uitzonderingen: 

i. de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de 

ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken; 

ii. de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet. 

 

Artikel 11 WPO bepaalt dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun 

ouders.  

 

Naast de hierboven genoemde bepalingen, geldt ook de AVG. Dit betekent dat de school alleen 

informatie over persoonsgegevens mag verstrekken als daar een wettelijke grondslag voor is. Die 

grondslag kan bijvoorbeeld zijn dat de informatieverstrekking nodig is voor het uitvoeren van een 

overeenkomst, dat er een wettelijke plicht is om deze gegevens te verstrekken, dat er sprake is van 

een gerechtvaardigd belang of dat er toestemming is verkregen. 
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3. Uitgangspunten bij informatieverstrekking door scholen 
 

Artikel 1  Begripsbepaling 

AVG   Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Bevoegd gezag:  De Stichting Swalm & Roer voor Onderwijs en Opvoeding, vertegenwoordigd 

door het college van bestuur. 

Biologische ouder De verwekker van het kind, die het kind niet erkend heeft en geen ouderlijk 

gezag heeft.  

BW Burgerlijk Wetboek. 

Echtscheiding Twee mensen die voorheen een duurzame relatie hadden, verbreken deze. 

Het maakt in dit kader geen verschil of het gaat om gehuwden of 

samenwonenden. 

Erkenning kind De juridische erkenning als ouder. Dit betekent niet automatisch dat die 

ouder ook het ouderlijk gezag heeft over het kind. 

Leerling  Het kind dat is toegelaten als leerling tot een school. 

Ouderlijk gezag De wettelijke plicht én het wettelijk recht om een minderjarig kind op te 

voeden en te verzorgen. 

Ouders1  De ouders van de leerling. 

School   Een school die door het bevoegd gezag in stand wordt gehouden. 

Voogdij   Als een ander dan de ouder(s) het ouderlijk gezag uitoefent. 

WPO   Wet op het Primair Onderwijs. 

 

Artikel 2 Informatieplicht school: algemeen 

1. De school informeert ouders over dit protocol, onder meer in de schoolgids en op de website. 

2. De school heeft een actieve informatieplicht. Ze moet, uitzonderingen daargelaten, 

gescheiden ouders die het gezag hebben dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie 

geven. 

3. De school verstrekt aan ouders die het gezag hebben de volgende informatie: 

a. informatie over de ontwikkeling (vorderingen) van het kind en overige relevante 

informatie (rapporten, toetsresultaten, oudergesprekken); 

b. informatie van de school, ouderactiviteiten en de klas van het kind (schoolgids, 

website, nieuwsbrieven). 

 
1 Onder de definitie van ‘ouders’ in dit protocol vallen uitdrukkelijk niet de verzorgers van een kind. 
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4. De school voorkomt partij te worden in een (echtscheidings)conflict en vermijdt alle schijn van 

partijdigheid. 

5. De school verstrekt geen informatie als zij daardoor haar neutraliteit verliest. Bijvoorbeeld 

wanneer een ouder vraagt hem/haar te informeren als de kinderen hun huiswerk niet maken 

als zij bij de andere ouder zijn of vraagt of er een verschil is in de leerprestaties van de kinderen 

in de weken dat zij bij de ene ouder en bij de andere ouder zijn. 

 

Artikel 3 Informatieplicht ouders: algemeen 

1. Op het inschrijfformulier wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin het kind opgroeit, 

alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke) ouders. Indien van toepassing 

zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend.  

2. Ouders dienen de school te informeren over het al dan niet contact hebben met elkaar en de 

gewenste informatieverstrekking. 

3. Ouders dienen de school tijdig, volledig en juist te informeren over wijzigingen in relevante 

feiten en omstandigheden. 

4. De school kan in voorkomende gevallen vragen om een bewijs inzake relevante afspraken, 

feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld relevante passages uit het ouderschapsplan 

(informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter). Dit zal doorgaans aan de orde zijn 

als de ouders tegenstrijdige verklaringen geven over bestaande rechten en afspraken. 

 

Artikel 4 Informatieverstrekking als beide ouders ouderlijk gezag hebben 

1. De school heeft een actieve informatieplicht. Zij moet ouders dezelfde mondelinge en 

schriftelijke informatie geven.  

2. Als beide ouders het gezag hebben en één van de ouders een leerling aanmeldt bij de school, 

mag de school ervan uitgaan dat de andere ouder hiermee instemt. Maar als de school ervan 

op de hoogte is dat de andere ouder bezwaar tegen de aanmelding heeft, mag de school de 

aanmelding niet direct omzetten in een inschrijving. De school moet dan nader onderzoek 

doen. De school mag van een ouder verwachten dat deze, om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkeling van het kind, gebruik maakt van de gebruikelijke geboden 

informatiemogelijkheden, zoals informatieavonden, ouderavonden, periodieke gesprekken 

met leerkrachten en een webportal. Als een ouder daar geen gebruik van maakt, hoeft de 

school de ouder niet op eigen initiatief te informeren over de vorderingen en het welzijn van 

de leerling. 

3. Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de mogelijkheid 

bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders. 
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4. Uitgangspunt is dat partners van gescheiden ouders niet bij oudergesprekken aanwezig zijn, 

tenzij beide ouders ten overstaan van de school aangeven dat zij hiertegen geen bezwaar 

hebben.  

5. De school hoeft een ouder geen informatie te geven over de inhoud van gesprekken of e-mails 

die de andere ouder met de school heeft. Dat geldt ook voor de verlofverzoeken die de andere 

ouder doet. Een ouder heeft geen recht op de verslagen van de met de andere ouder gevoerde 

oudergesprekken. De school moet de privacy van alle betrokkenen in acht nemen. 

Gespreksverslagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. De informatie mag de school 

zonder de toestemming van de andere ouder niet verstrekken. 

6. De school mag geen beschuldigingen van de ene ouder over de andere ouder zonder afweging 

opnemen in het leerlingdossier. 

 

Artikel 5  Informatieverstrekking aan ouder zonder ouderlijk gezag 

1. Als één van de ouders het gezag heeft, volstaat de school met informatievoorziening aan deze 

ouder en niet aan de ouders zonder het ouderlijk gezag, tenzij er sprake is van een situatie als 

genoemd in leden 2 en 3 van dit artikel. 

2. De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over het kind 

of diens verzorging of opvoeding als die ouder daar om vraagt. De school hoeft dit dus niet uit 

eigen beweging te doen. In beginsel kan worden volstaan met informatie over de cognitieve 

en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (het schoolrapport). De school mag niet 

verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie 

opvraagt. 

3. Vraagt een ouder zonder gezag om informatie bij de school, dan dient de school de met het 

gezag belaste ouder vooraf over dit verzoek te informeren. Als de ouder met gezag zich verzet 

tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het 

kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een 

gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. Echter, 

ook dan dient de school een eigen afweging te maken. De school moet namelijk een eigen 

belangenafweging maken over het verzoek om informatie te verstrekken en is niet 

automatisch gebonden aan een uitspraak van een rechter. Een dergelijke uitspraak ziet 

namelijk niet op de informatievoorziening van de school aan de ouder. In de belangenafweging 

van de school kan de uitspraak van de rechter wel een rol spelen. De school motiveert de 

beslissing om de ouder geen informatie te geven deugdelijk. 

4. De informatie aan de ouder zonder gezag hoeft niet verstrekt te worden als het gaat om 

informatie die ook niet aan de met het gezag belaste ouder is verstrekt of als het belang van 
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het kind zich verzet tegen het verschaffen van informatie. De school dient dit wel aannemelijk 

te maken en goed te motiveren, waarbij de school een belangenafweging maakt (zie lid 3). 

5. Het staat de school vrij om een oudergesprek te voeren met de ouder die niet met het gezag 

is belast, maar de school is daartoe niet verplicht. 

6. Aan een biologische ouder, zijnde een verwekker die het kind niet erkend heeft en geen gezag 

heeft,  wordt geen informatie verstrekt omdat er geen wettelijke aanspraak op informatie 

bestaat. 

 

 

Artikel 6  Schematisch 

 Voor wie Alle informatie Beperkte informatie 

A Ouders die met elkaar zijn getrouwd: voor 

beiden geldt 

X  

B Ouders die zijn gescheiden: voor beiden 

geldt 

X 

N.B. geen informatie 

geven die mogelijk 

gebruikt kan worden 

om voordeel ten koste 

van de andere ouder te 

behalen. 

 

C Ouders die hun partnerschap hebben laten 

registreren 

X  

D Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, 

maar via goedkeuring van de rechtbank het 

gezamenlijk gezag uitoefenen 

X  

E Ouder die niet met het gezag is belast  X 

Artikel 1:377c BW 

F In geval van samenwonen, een ouder heeft 

kind erkend, niet ingeschreven in 

gezagsregister: voor deze ouder geldt 

 X 

Artikel 1:377c BW 

G In geval van samenwonen, een ouder heeft 

kind erkend en ingeschreven in 

gezagsregister, andere ouder van 

rechtswege gezag: voor beiden geldt 

X  
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H Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, 

kind is erkend, ingeschreven in 

gezagsregister: voor beide ouders geldt 

X 

N.B. geen informatie 

geven die mogelijk 

gebruikt kan worden 

om voordeel ten koste 

van de andere ouder te 

behalen. 

 

I Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, 

kind is erkend, maar niet ingeschreven in 

het gezagsregister: voor ouder zonder 

gezag geldt 

 X 

Artikel 1:377c BW 

J Ouders beiden uit de ouderlijke macht 

gezet, kind is onder voogdij geplaatst: voor 

beide ouders geldt 

 X 

Artikel 1:377c BW 

K Voogd X  

L* Biologische ouder, die het kind niet heeft 

erkend/niet van rechtswege ouder is 

  

M* Grootouders die de verzorging van het kind 

op zich nemen omdat de ouders spoorloos 

zijn 

  

L*: Voor de biologische ouder, die het kind niet heeft erkend/niet van rechtswege ouder is, geldt dus: 

helemaal geen informatie. 

M*: Voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders spoorloos 

zijn geldt: in principe geen informatie. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel 

Dit protocol kan worden aangehaald als protocol informatieverstrekking gescheiden ouders en treedt 

in werking op 7 februari 2022. Het protocol is vastgesteld door het college van bestuur op 7 februari 

2022 na positief advies van de directeuren en instemming van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. 

 

 

Bijlage 1: instemming OGMR met protocol 
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                                                                                                 GMR 
                                                                                          Stichting Swalm en Roer  
                                                                                                                               e-mail: gmr@swalmenroer.nl                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                 
 

 

Stichting Swalm & Roer  
T.a.v. College van Bestuur  
Postbus 606  
6040 AP Roermond  
 

 

 

Roermond,  

Betreft:     Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders. 

Kenmerk:  2022/3101 OGMR 
 

 

 
Geacht College,  
 
In onze vergadering van 31 januari 2022 werd instemming gevraagd inzake het 
protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.  
Hierbij delen we u mede dat de OGMR instemming verleent. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens GMR Swalm en Roer 
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