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Protocol gescheiden ouders 

 

Eén op de drie huwelijken eindigt vandaag de dag in een scheiding. Dit heeft vaak sterke effecten op 

de kinderen. Om er in zo'n situatie optimaal te kunnen zijn voor een kind, hebben wij dit protocol 

opgesteld. 

 

Definitie 

Meestal bedoelen mensen met “ouders” de biologische ouders, maar wij bedoelen hier de ouders 

volgens de wet.  

De moeder van een kind is volgens de wet: 

• De vrouw uit wie het kind geboren is 

• De vrouw die het kind heeft geadopteerd 

• De vrouw die het kind heeft erkend of van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld 

De vader is volgens de wet: 

• De man die met de moeder getrouwd is, als het kind tijdens het huwelijk geboren wordt 

(hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap) 

• De man die het kind erkend of geadopteerd heeft 

• De man van wie de rechter het vaderschap heeft vastgesteld 

 

Gezag 

Volgens de wet 

Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag 

over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste 

ouder de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. 

Vorderingen van het kind moeten worden verstrekt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het 

kind, hebben recht op informatie over hun kind.  
De ouder zal daar echter zelf om moeten vragen. Dit hoeft een school niet uit zichzelf te doen. Als het 

gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen 

recht op informatie. De niet met het gezag belaste ouders hebben een beperkt recht op informatie 

over hun kind. Het gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over 

schoolvorderingen en eventuele sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien de 

desbetreffende ouder het hier niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank. 
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Bij ons op school 

Inschrijving 

Bij inschrijving dienen de gezaghebbende ouders het inschrijfformulier te ondertekenen. 

Informatie vanuit ouders 

Indien ouders gaan scheiden terwijl er al een kind is ingeschreven op De Kern: 

• Lichten ouders school in dat ze gaan scheiden 

• Informeren ouders de school over evt. wijzigingen m.b.t. het woonadres, telefoonnummers, 

mailadressen, etc. 

• Geven ze het woonadres door, bij wie het kind woont, hoe het co-ouderschap geregeld is en 

wie het wettelijk gezag heeft  

 

Afspraken op De Kern 

Bij ons op school gelden de volgende afspraken: 

• De ouder bij wie het kind woont, is in principe de eerste aanspreekpersoon van de school. 

Indien dit door co-ouderschap anders is geregeld dan bespreken ouders dit met de 

groepsleerkracht van het kind en de leerkracht legt dit vast in het leerlingdossier (Parnassys). 

• Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald mag 

worden, werken wij alleen mee als de rechtbank hierover een uitspraak heeft gedaan. 

• De school heeft geen rol en is geen gesprekspartner in de (mis)communicatie tussen ouders. 

 

Gesprekken 

• Voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten worden beide ouders 

uitgenodigd, indien beiden he gezag over het kind hebben 

• Bij de reguliere oudergesprekken is er één oudergesprek met beide ouders samen 

Wij leren kinderen dat je geen vrienden hoeft te zijn om positief met elkaar om te gaan en samen te 

werken. Ouders komen naar school uit belang van het kind. Wij verwachten dan ook dat ze 

persoonlijke issues aan de kant zetten vanuit dit belang.  
Een secundaire reden is dat dubbele oudergesprekken de belasting van leerkrachten sterk verhogen 

en deze is (zeker in gespreks-/rapportperioden) al hoog. 

Beide ouders hebben de mogelijkheid om los van de bestaande oudergesprekken een gesprek aan te 

vragen bij de leerkracht van hun kind bij zorgen en/of vragen 
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Verzoek voor een gezonde situatie in/rond de school 

Misschien een open deur, maar vanuit het belang van de kinderen en andere betrokkenen verzoeken 

wij met klem het volgende: 

 Het niet afvallen van de andere ouder of medewerkers van de school naar het kind (of waar 

het bij is), waardoor bij een kind een interne conflictsituatie kan ontstaan 

 Het niet bedreigen van elkaar (zowel fysiek en verbaal) in de school of op/rond het terrein van 

de school 

 Het niet bespreken van de onderlinge problemen op het schoolterrein en/of andere ouders 

hier niet lastig mee vallen 

Zo kunnen wij er het best zijn voor de betrokken kinderen! 

 

Tenslotte... 

Bij situaties die niet in dit protocol beschreven staan, nodigen wij uit om in gesprek te gaan met de 

leerkracht en evt. de intern begeleider. Indien gewenst of noodzakelijk kan ook een lid van de directie 

aansluiten. 


