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GEDRAGSCODE OUDERLIJK GEZAG EN OMGANG  

Algemeen 

• De ouder die de meeste tijd voor het kind zorgt en waar het kind het meest is wordt door 
de school gezien als contact-ouder.  

• De contact-ouder is het eerste aanspreekpunt voor de school. 
• Gescheiden ouders blijven samen de ouders van het kind, ondanks de problemen in hun 

relatie en hebben recht op dezelfde informatie 
• De natuurlijke ouders zijn daarom de eerst verantwoordelijke om elkaar te informeren over 

het wel en wee van het kind. 
• De informatie wordt in enkelvoud aan de contact-ouder van elk kind verstrekt.  
• Indien ouders de informatie in tweevoud wensen te ontvangen dan dienen ze dit bij de 

groepsleerkracht kenbaar te maken. De leerkracht maakt daar een notitie van zodat deze 
afspraak ook meegaat naar een volgende groep. 

• De school sluit een overeenkomst af met de ouders wie als contact-ouder ten aanzien van 
het kind wordt beschouwd. 

 

Schriftelijke informatie 

1. School organisatorische informatie als de schoolgids, kalender, nieuwsbrief e.d. kan in 
tweevoud aan het kind meegeven worden indien daar door de ouders om is gevraagd.  

2. Informatie de groep betreffende kan ook in tweevoud gegeven worden indien daar om wordt 
gevraagd. 

3. Informatie het kind betreffende kan ook in tweevoud gegeven worden indien daar om wordt 
gevraagd. 
 

Mondelinge informatie 

1. Voor mondelinge informatie over bijvoorbeeld de vorderingen van een kind worden de ouders 
op één moment samen uitgenodigd. Deze brief gaat in tweevoud mee. 

2. Er worden in principe geen dubbele gesprekken, maar slechts één gesprek per ouderpaar 
gepland. 

3. Indien de ouders niet samen willen / kunnen komen, maar afzonderlijk willen  praten dan 
dienen zij dit mondeling dan wel schriftelijk te melden bij de directie. De directie meldt het 
verzoek aan de andere ouder. 

4. De groepsleerkracht informeert de directie over de te verwachten aanvraag. 
5. Indien de ouder kenbaar maakt de informatie gescheiden te willen ontvangen, wordt de school 

op dat moment verplicht volgens de wet “de niet met het gezag belaste ouder” (boek 1 
Burgerlijk Wetboek) een afweging te maken of het belang van het kind hierbij niet geschaad 
wordt. De ouders worden daar op gewezen. 

6. De school (lees: de directie) kan die afweging niet maken en vraagt de ouders een rechterlijke 
uitspraak met betrekking tot het ouderlijk gezag over te leggen, waaruit blijkt dat de school 
beide ouders los van elkaar mondeling dient te informeren. 
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BIJLAGE 1 

OVEREENKOMST SCHOOL - OUDERS: PROTOCOL OUDERLIJK GEZAG EN OMGANG  

 
Naam:      Naam: 
Adres:      Adres: 
Plaats:      Plaats: 
Moeder      Vader 
 
Datum voorlopige voorziening omtrent de kinderen 
Datum echtscheiding:  
 

• De kinderen: 
1.     groep 
2.     groep 
3.     groep 
4.     groep 

 
• Alle relevante informatie over bovengenoemde kinderen, zoals verslagen, rapporten, 

handelingsplannen e.d. zal aan de contact-ouder ter beschikking worden gesteld. 
  
• De contact-ouder voor bovengenoemde kinderen is de moeder / vader.* 

(Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
De verdere afspraken zoals verwoord in het protocol Ouderlijk Gezag en Omgang worden door de 
ouders volledig onderschreven. 
 
Aldus opgemaakt en getekend te ... ... ......... ... ... ... .... d.d. ..................... ..... 
 
Namens de school,…………………………………… 
 
Namens de ouders, 
 
Naam moeder……………………………………… 
 
Naam vader………………………………………. 
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BIJLAGE 2  

TOELICHTING OP HET PROTOCOL OUDERLIJK GEZAG EN OMGANG 

 
De vraag die hier behandeld wordt is hoe om te gaan met de volgende situatie: Een kind waarvan 
de twee ouders gescheiden zijn en beiden het gezamenlijk gezag (co-ouderschap) hebben? 
 
1. Vooropgesteld moet worden dat ouders op grond van de onderwijswetgeving (artikel 11 WPO)   
het recht hebben om geïnformeerd te worden door de school. Bij een kind dat twee ouders heeft 
waarvan het huwelijk niet is ontbonden door een rechterlijk vonnis, levert dat in principe geen 
problemen op: één of beide ouders verwerven informatie en bespreekt deze met haar/zijn partner. 
Daarbij worden beslissingen ten aanzien van het kind na gezamenlijk overleg genomen. 
 
2. Indien een huwelijk door een rechterlijk vonnis is ontbonden, ligt de situatie anders. Bij in het 
verleden ontbonden huwelijken was het vanzelfsprekend dat één van de ouders het ouderlijke 
gezag kreeg en de ander toeziend voogd kon worden. Eventueel werd op verzoek van de ouders bij 
rechterlijk vonnis het gezamenlijk gezag (co-ouderschap) uitgesproken. 
 
In de situatie van één met gezag belaste ouder bestaat er voor de school een informatieplicht aan 
die gezag dragende ouder. Ten aanzien van de andere ouder bestaat die informatieplicht niet. Wel 
heeft die ouder (een in te roepen) recht op informatie, waaraan de school, indien daarom wordt 
verzocht, in principe gehoor moet geven.  
 
Er zijn wel twee uitzonderingen op deze plicht. De informatieplicht geldt niet indien: 

• de school de informatie niet op gelijke mate wil verstrekken aan de wel met het gezag 
belaste ouder; 

• het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van informatie. 
 

De om informatie vragende ouder zal naar de burgerlijke rechter moeten om deze de vraag voor te 
leggen of de weigering terecht is. 
 
3. Per 1 januari 1998 is deze situatie in die zin gewijzigd, dat, indien een huwelijk krachtens 
rechterlijk vonnis wordt ontbonden, vervolgens in principe beide ouders het ouderlijke gezag 
krijgen. In deze situatie bestaat er voor de school een informatieplicht aan beide ouders, 
ongeclausuleerd. 
 
Hierin kan alleen wijziging worden gebracht doordat één van de ouders de rechter verzoekt 
hem/haar alleen met het ouderlijke gezag te belasten. Een emotioneel gezien niet eenvoudig 
verzoek. In het verlengde van de constatering dat er een informatieplicht aan beide ouders 
bestaat, moet worden gesteld dat indien beide ouders met het ouderlijke gezag belast zijn,  zij 
dezelfde rechten en plichten hebben ten aanzien van (de verstrekte informatie over) het kind. Dat 
houdt dus in principe in, dat: 
 

a. met beiden een rapportbespreking moet worden gevoerd;  
b. beiden buitengewoon verlof kunnen aanvragen;  
c. beiden toestemming hebben te geven bij schoolkeuzes van voor het kind,  enzovoorts. 
 

Dit is dus erg belastend voor de schoolleiding. De wetgever geeft hier geen oplossing voor. 
 
4. Indien een directeur van een school te maken heeft met een kind wiens ouders gescheiden zijn, 
dan is het van belang te weten of beiden het ouderlijk gezag hebben, en zo nee, hoe de 
omgangsregeling is.  
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Naar dit laatste aspect kan de met het ouderlijk gezag belaste ouder worden gevraagd. Dit, om 
duidelijk te krijgen wat wel en niet door de school aan de niet met het ouderlijk gezag belaste 
ouder 'vrijwillig' aan informatie zou kunnen worden gegeven. 
 
5. Het is denkbaar dat het praktisch niet goed te doen is om in een situatie van co-ouderschap 
beide ouders evengoed te informeren. Beiden willen op verschillende momenten verschillende 
informatie: er ontstaat dan altijd ruis. Om die reden zou kunnen worden gedacht aan het op papier 
verstrekken van informatie en de ouder die de wens te kennen geeft een mondelinge toelichting te 
willen, daartoe de gelegenheid te geven.  
 
Ook mogelijk is beide ouders gewoon tegelijkertijd uit te nodigen en in één gesprek de te 
verschaffen informatie te verstrekken. Dat het dan zaak is een neutrale houding te bewaren moge 
duidelijk zijn. Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn. De schoolleiding verstrekt echter informatie 
over het kind en het is aan de ouders hoe hiermee om te gaan. Zij zijn beiden verantwoordelijk, 
zowel naar het kind toe als naar de school. 
 
6. Het zou een mogelijkheid zijn om met de co-ouders aan het begin van de schoolcarrière (of 
vanaf het moment dat er sprake is van co-ouderschap) een overeenkomst aan te gaan waarin de 
informatieverschaffing wordt geregeld en de ouders zelf verantwoordelijk te maken 
(vanzelfsprekend met inachtneming van kaders van de regelgeving). Tot zulk een overeenkomst 
zouden de ouders kunnen worden gebracht in verband met het belang van het kind. Dit moet dan 
wel een gestandaardiseerde overeenkomst zijn. 
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BIJLAGE 3: 
 
GEDRAGSCODE INFORMATIEVERSTREKKING GESCHEIDEN OUDERS 
 
Ouders hebben recht op bepaalde informatie over hun kind, bijvoorbeeld over de schoolprestaties. 
De school moet deze informatie geven, ook als de ouders gescheiden zijn en niet het wettelijk 
gezag hebben over de kinderen. Onder deze informatie valt bijvoorbeeld het rapport, maar ook de 
informatie die u krijgt tijdens een ouderavond. 
 
De hoofdregel is dat ook een ouder zonder wettelijk gezag de informatie krijgt die de andere ouder 
zou krijgen. De ouder zonder wettelijk gezag moet daar wel zelf om vragen. De leerkracht zal dus 
niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren. 
 
Op de hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen 
informatie hoeft te geven die in strijd is met de belangen met het kind. Daarvan is bijvoorbeeld 
sprake als een omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch 
probeert het kind bij de school te ontmoeten. De leerkracht kan in dat geval informatie weigeren 
die het de ouder mogelijk zou maken om kind te blijven zien.  
 
De school moet in beginsel een veilige plek zijn voor de kinderen en de school dient zich afzijdig te 
houden van het conflict tussen de ouders. De school dient zich in alle gevallen neutraal op te 
stellen. Daarom heeft de school een protocol informatie gescheiden ouders ontwikkeld, dat is op te 
vragen bij de schoolleiding. 
 
Als ouders vinden dat een leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover 
praten met de directie van de school of het bestuur.  


