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Inleiding.  
 

Een scheiding van ouders van kinderen op school komt met enige regelmaat voor. Naast het feit dat 

dit voor de kinderen emotioneel een zware belasting is, kunnen zich op organisatorisch vlak in relatie 

tot de school onduidelijke en onwenselijke situaties voordoen.  

 

Dit document heeft twee doelen: 

a) beleid en positie van de school in scheidingssituaties te beschrijven 

b) de afspraken tussen scheidende ouders in relatie tot de school van de kinderen helder vastleggen. 

 

1. Positie van de school.  
De leerkrachten en directie van De Uilenburcht zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een 

conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school zelfstandig 

een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet afhankelijk kan zijn 

van de informatieverstrekking van de verzorgende ouder ten opzichte van de niet-verzorgende 

ouder. Ook (en juist) wanneer een scheiding minder harmonieus verloopt zullen leerkrachten en 

directie geen stelling nemen vóór of tegen één van beide ouders en met beide ouders de relatie 

handhaven. De school heeft geen verantwoordelijkheid noch plicht in het informeren van de ene 

ouder over hetgeen aan informatie verstrekt wordt aan de andere ouder. 

Wanneer een vermoeden bestaat dat er situaties voorkomen die nadelig zijn voor het welbevinden 

van het kind dan zal de leerkracht de vertrouwenspersoon op school hierover informeren. Bij 

structurele gevallen en in overleg met de vertrouwenspersoon kunnen nadere stappen ondernomen 

worden richting de vertrouwensarts van de school. 

 

2.  Afspraken. 

2.1. Halen van kinderen 
Kinderen van gescheiden ouders kunnen van school worden opgehaald door één  of beide 

gescheiden ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om hierover goede afspraken 

te maken; het is ondoenlijk voor de leerkracht (in de kleutergroepen) om het schema van de 

omgangsregeling van kinderen met gescheiden ouders bij te houden in het meegeven van de 

kinderen.  

Wanneer de omgang van één van beide ouders met de kinderen van rechtswege is verboden, zal de 

school in overleg met de andere ouder bespreken op welke wijze het kind vanuit de klas/school naar 

huis gaat. In dit geval is het wenselijk dat de school over een kopie van de beschikking van de 

rechtbank beschikt. 

 

2.2. Informatievoorziening 
Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen van mensen die 

beroepshalve met de kinderen te maken hebben, derhalve leerkrachten. Dit recht blijft bestaan, ook 

na een echtscheiding, zelfs in de situatie waarin één van de ouders niet meer met het gezag is belast. 
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Het belang van informatievoorziening aan beide ouders is dat ook een niet verzorgende 

ouder op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van het kind zodat een kind geen compleet vreemde 

is geworden wanneer mogelijke contacten worden hersteld. 

Een uitzondering op de informatieverstrekkingverplichting is denkbaar wanneer de verzorgende 

ouder beschikt over een beslissing van de rechtbank waarin is vastgelegd dat het recht op informatie 

van de andere ouder is beperkt en een kopie hiervan aan de school verstrekt. 

Indien de ene ouder de zorgplicht heeft over het kind en de andere ouder nog niet bekend is/het 

kind niet heeft erkend, dan geven wij informatie aan de ouder die de zorgplicht op zich heeft 

genomen.  

Alle informatie die elektronisch door school verstuurd wordt, kan naar de e-mail adressen van beide 

ouders verstuurd worden. De onderlinge coördinatie van eventuele acties voortvloeiende uit deze 

e-mails is aan de ouders zelf. 

Daarnaast wordt er ook wel eens informatie aan het kind meegegeven. Dit zal terechtkomen bij 

de ouder waar het kind op dat moment verblijft. Ook dit zal door de ouders zelf met elkaar 

afgestemd dienen te worden. 

 

2.3.  Ouder/rapportgesprekken 
Afhankelijk van de wens van de gescheiden ouders kunnen de oudergesprekken (rapportgesprekken) 

gezamenlijk of apart plaatsvinden. Dit kan kenbaar gemaakt worden aan de leerkracht. 

 

2.4. Omgaan met scheidingssituaties 
Het is wenselijk dat ouders in een scheidingssituatie zo snel mogelijk en in een vroeg stadium de 

leerkracht hierover informeren. De situatie thuis kan direct invloed hebben op de concentratie en 

leerprestaties van het kind op school. Wanneer de leerkracht op de hoogte is van de oorzaak hiervan 

kan hij/zij het kind beter ondersteunen. 

 

Wanneer de scheiding concreet wordt, dan verzoeken wij beide ouders om het formulier ‘Informatie 

voorziening kinderen van gescheiden ouders’ in te vullen. Met dit formulier heeft de school de juiste 

contactgegevens van beide ouders in het bezit en is het duidelijk wie voor welke zaken benaderd kan 

worden, zodat beide ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) goed kunnen blijven volgen. 

 

Als school proberen we de afspraken zo goed mogelijk te volgen. Er kunnen echter situaties denkbaar 

zijn, dat er van dit protocol wordt afgeweken, door iets wat snel handelen vereist, of in onvoorziene 

situaties. (denk aan het werken met een invaller, die nog niet van alles op de hoogte is). Het blijft 

tenslotte mensenwerk.  
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Informatievoorziening kinderen van gescheiden ouders.  
 
* svp doorhalen wat niet van toepassing 

** graag digitaal invullen of met blokletters ter voorkoming van fouten.  

 

Naam kind ________________________________________ groep _____________ 

Naam kind ________________________________________ groep _____________ 

Naam kind ________________________________________ groep _____________ 

 

Contactgegevens moeder 

Naam _____________________________________________________________ 

Adres _____________________________________________________________ 

Telefoon thuis __________________________ Mobiel______________________ 

E-mailadres ________________________________________________________ 

 

Contactgegevens vader 

Naam ______________________________________________________________ 

Adres ______________________________________________________________ 

Telefoon thuis __________________________ Mobiel _______________________ 

E-mailadres _________________________________________________________ 

 

Hoofdverblijf 

Op welk adres is/zijn de kind(eren) ingeschreven vader / moeder * 

Postadres 

Als postadres geldt het adres van vader / moeder * 

 

De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld: 

□ Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 

□ Alleen de moeder heeft het gezag 

□ Alleen de vader heeft het gezag 

□ Anders, namelijk: ….. 

 

De omgangsregeling. 

Een omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders 

geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms ontzegt de 

rechter een van de ouders het recht op omgang.  

 

Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze volgens de 

gemeentelijke basisadministratie niet wonen? 

□ Ja 

□ Nee 

Indien ja, die omgangsregeling is: 

□ Bepaald door de rechter 

□ Onderling afgesproken 

□ Anders, namelijk; …………… 
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Kunt u kort omschrijven, hoe de omgangsregeling eruit ziet:   

(te denken valt aan verdeling over de weekdagen, weekenden en vakanties) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Betaling ouderbijdrage 

Verantwoordelijk voor betaling van de ouderbijdrage: vader / moeder * 

Vader: ja / nee* 

Moeder: ja / nee* 
 

Informatievoorziening 

Twee-wekelijkse digitale nieuwsbrief: vader / moeder / beide * 

E-mailberichten van leerkracht : vader / moeder / beide * 

E-mailberichten van groepsouder: vader / moeder / beide * 

 

Oudergesprekken 

a. Gesprek over het rapport.  

In principe nodigen wij ouders uit om gezamenlijk naar een rapporten-oudergesprek te 

komen. Dit is in het belang van het kind, omdat afspraken over het kind dan duidelijk zijn 

voor beide ouders.  

U kunt hieronder aangeven als u de gesprekken delegeert naar één van de ouders of apart 

wilt worden uitgenodigd. 

 Uitnodiging oudergesprekken: vader / moeder / gezamenlijk 

 

b. Wordt er een handelingsplan gemaakt voor uw kind, of een tussentijds gesprek 

georganiseerd dan nodigen wij beide ouders uit om gezamenlijk te komen. Kan één van 

beiden niet komen, dan vindt het gesprek plaats met één van beide ouders.   

 
 

Contactvolgorde in geval van calamiteiten (ziekte/ongeval, etc tijdens schooltijd): 

1) Naam _____________________________ Telefoon________________________ 

2) Naam _____________________________ Telefoon _______________________ 

3) Naam _____________________________ Telefoon _______________________ 

 

 

Aldus verklaard, 

Datum: _____________________________________________________________ 

Moeder (handtekening) ________________________________________________ 

Vader (handtekening) __________________________________________________ 

 

Wanneer er iets verandert in de situatie, wilt u dan de school hiervan schriftelijk op 

de hoogte stellen? 


