Hoe gaat onze school om met gescheiden ouders
Ouderlijk gezag
•

•

•

beide ouders hebben het ouderlijk gezag
o zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren)
o zij nemen samen beslissingen aangaande opvoeding
één van beide ouders heeft ouderlijk gezag
o de met het gezag belaste ouder is verantwoordelijk voor de beslissingen aangaande de
kinderen
geen van beide ouders heeft gezag
o een voogd heeft het gezag over het kind
o de voogd mag besluiten nemen, de ouders zonder gezag hebben wel recht op informatie

In- en uitschrijving
•

•

beide ouders hebben het ouderlijk gezag
o er is overeenstemming over de inschrijving. De inschrijving vindt plaats met goedvinden
van beide ouders
o de inschrijving hoeft niet gezamenlijk uitgevoerd te worden
in geval van een scheiding tussen ouders
o er is overeenstemming over de inschrijving. De inschrijving vindt plaats met
goedvinden van de andere ouder.
o één van beide ouders is niet op de hoogte van de inschrijving
• het bevoegd gezag mag de inschrijving niet accepteren
• de inschrijvende ouder moet zorgen voor (vervangende) instemming van
de andere ouder
o ouders worden het niet eens over de inschrijving
• ouders ondernemen zelf actie om dit verschil van mening te
beslechten
• de school kan totdat overeenstemming is bereikt niet inschrijven
• komt de leerling daardoor thuis te zitten, dan wordt de
leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Informatieverstrekking
In de wet op het primair onderwijs (artikel 11 WPO) staat dat scholen ouders moeten rapporteren
over de voortgang van de leerling. Dit is een actieve informatieplicht. Scholen nemen hierin zelf
initiatief.
•

beide ouders hebben het ouderlijk gezag
o in geval van scheiding
▪ één van beide ouders is contactpersoon
• de contactpersoon staat in ParnasSys als ouder / verzorger 1
• deze ouder informeert de andere ouder over de voortgang van het kind
▪ er is géén contactpersoon bekend
• de school informeert beide ouders

▪

•

•

ouders informeren elkaar niet
• mondelinge en schriftelijke informatie moet in gelijke mate aan beide
ouders worden aangeboden
o de school informeert beide ouders
o de school is verplicht om twee aparte oudergesprekken te
plannen, als ouders niet gezamenlijk bij een oudergesprek
aanwezig willen zijn.
• de school heeft de verplichting om de schijn van partijdigheid te
voorkomen
één ouder heeft gezag
o informatieverstrekking van de school aan de ouder met gezag (artikel 1: 377b BW)
▪ de ouder met gezag moet de ouder zonder gezag informeren over belangrijke
zaken en de voortgang
▪ de ouder zonder gezag mag zelf om informatie verzoeken (artikel 1 : 377c BW)
▪ ook informatie van derden mag gedeeld worden, als de niet met het gezag
belaste ouder daarom verzoekt
o informatie wordt niet verstrekt
▪ als de informatie niet is gedeeld met de met gezag belaste ouder wordt deze niet
verstrekt aan de ouder zonder gezag
▪ als het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van informatie
o de school is niet verplicht om een rapportagegesprek te voeren
▪ met de ouder die niet met het gezag is belast
▪ de school kan volstaan met het toezenden van het rapport en een eventuele
toelichting
o vraagt de ouder zonder gezag informatie op bij de school
▪ dan dient de school de met het gezag belaste ouder hierover te informeren.
één of beide ouders hebben een nieuwe partner
o de school mag niet zomaar informatie verstrekken aan een nieuwe partner
▪ de school mag geen informatie verstrekken aan een derde (Wet Bescherming
Persoonsgegevens)
▪ in beginsel is toestemming nodig van de met het gezag belaste ouder
▪ de ouder mag niet zonder toestemming van de andere ouder als beide ouders
gezag hebben, de nieuwe partner meenemen naar een oudergesprek
▪ mochten beide ouders met de aanwezigheid van de nieuwe partner bij het
gesprek instemmen, dan
• kan de school zelf besluiten om de nieuwe partner te weigeren bij het
gesprek
o de school heeft de verplichting om met het gezag belaste ouders
van leerlingen te informeren
o de school hoeft hierover niet in gesprek met derden
▪ als de nieuwe partner wordt gezien als verzorger of voogd in de zin van de Wet
Primair Onderwijs, dan
• heeft hij/zij recht op informatie over de voortgang van het kind
• mag hij / zij deelnemen aan ouderavonden
o mits de leerling nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt
• hoeft de school geen toestemming van de andere ouder te vragen

•

uitzonderingen
o in uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te verstrekken aan de
ouder(s)
▪ bij een rechterlijke beschikking
o de school moet aangeven waarom er geen informatie verstrekt hoeft te worden

•

verlofaanvragen
o mogen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont
o in geval van co-ouderschap
▪ de ouder mag verlof aanvragen voor de dagen waarop het kind bij hem/haar
woont
o ouders die niet met het ouderlijk gezag belast zijn kunnen geen verlof aanvragen

▪

ophalen van het kind / de kinderen
o mag alleen door ouders met het ouderlijk gezag
o de school moet op de hoogte zijn van eventuele gerechtelijke bevelen, die afwijken van
bovenstaande
o de school moet op de hoogte worden gesteld als het kind / de kinderen word(t)(en)
opgehaald door derden

