Openbaar basisonderwijs

Protocol communicatie met gescheiden ouders
Versie 12 maart 2013

Protocol communicatie met gescheiden ouders
Inleiding
Na een (echt)scheiding is het essentieel dat ouders1 en school heldere afspraken maken over
de communicatie. Dit allereerst met het oog op het welzijn van de kinderen; Het is belangrijk
dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school.
Om de communicatie in goede banen te leiden is dit protocol opgesteld. Elke school verwijst
in de schoolgids naar dit document. Het volledige protocol is te downloaden vanaf de
website van de school.

Algemene uitgangspunten
• De school stelt zich neutraal op ten opzichte van privéproblematiek;
• Op school en het schoolterrein is sprake van rust en veiligheid.

Informatieverstrekking vanuit de school
De school heeft informatieplicht aan ouders. Onder deze informatie wordt verstaan:
relevante zaken over de leerling en de schoolorganisatie, zoals: schoolgids,
informatieboekje, leerlingendossier (op verzoek), kopie van het rapport en nieuwsbrieven.
Hieronder beschrijven wij hoe deze informatieverstrekking verloopt:
a. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag, het kind woont bij één van de ouders;
b. De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag en er is sprake van co-ouderschap, het
kind woont om de beurt bij één van de ouders;
c. Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder niet;
d. Er is sprake van ondertoezichtstelling;
e. Er is sprake van ontheffing van het ouderlijk gezag;
f. Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder is van het ouderlijk
gezag ontheven
g. Er is sprake van ontzetting uit het ouderlijk gezag;
h. Nieuwe relatie.
a. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag, het kind woont bij één van de ouders
Het contact tussen school en ouders verloopt via de ouder bij wie het kind in huis woont.
De school gaat er vanuit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de
ander wordt doorgegeven. Dit is het recht op informatie. De ouder, bij wie het kind
woont, moet tevens de andere ouder om zijn /haar mening vragen bij belangrijke
beslissingen over de kinderen. Dit is het recht op consultatie. Indien dit niet gebeurt,
dient de ouder, die niet wordt geïnformeerd of geconsulteerd, zelf contact op te nemen
met de school om hierover – indien nodig – andere afspraken te maken.
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b. De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag en er is sprake van co-ouderschap,
het kind woont om de beurt bij één van de ouders
Het contact tussen school en ouders verloopt via de ouder bij wie het kind op dat
moment in huis woont. De school gaat er vanuit dat alle relevante informatie door de
betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven. Dit is het recht op informatie. De
ouder, bij wie het kind op dat moment woont, moet tevens de andere ouder om zijn
/haar mening vragen bij belangrijke beslissingen over de kinderen. Dit is het recht op
consultatie. Indien dit niet gebeurt, dient de ouder, die niet wordt geïnformeerd of
geconsulteerd, zelf contact op te nemen met de school om hierover – indien nodig –
andere afspraken te maken.
c. Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder niet
Als het gezag bij één van de ouders ligt, dan mag de ouder die het gezag heeft zelf
beslissingen nemen. Het contact tussen school en ouders verloopt in dat geval alleen via
de ouder met het ouderlijk gezag. Hier kan van worden afgeweken. De rechter bepaalt
dan hoe de andere ouder moet worden geïnformeerd of geconsulteerd.
d. Er is sprake van ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over het kind wordt
beperkt. Het gezin krijgt dan begeleiding door een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg.
Dit gebeurt na een besluit van de kinderrechter tot OTS. Communicatie verloopt via de
ouder(s) op de gebruikelijke wijze. Ouders zorgen voor overleg met de gezinsvoogd en
zijn verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. Een OTS duurt maximaal
een jaar en kan telkens met maximaal een jaar verlengd worden.
e. Er is sprake van ontheffing van het ouderlijk gezag
Als ouders niet in staat zijn om hun kind op te voeden en te verzorgen bepaalt de rechter
dat een ander voor onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. Meestal is dat Bureau
Jeugdzorg. Deze organisatie oefent in dat geval de voogdij over het kind uit. De school
maakt in overleg met de voogd afspraken over de communicatie m.b.t. het kind.
f. Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder is van het ouderlijk
gezag ontheven
Contact tussen school en ouders vindt alleen plaats met de ouder die het ouderlijk gezag
heeft. De school heeft geen verplichting naar de andere ouder en verstrekt deze ouder
geen informatie.
g. Er is sprake van ontzetting uit het ouderlijk gezag
Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind, kunnen zij door de rechter uit
het ouderlijk gezag ontzet worden. Het gezag over het kind wordt dan meestal
overgedragen aan Bureau Jeugdzorg, dat dan de voogdij over het kind uitoefent. Het
kind gaat naar een pleeggezin of een tehuis. De school maakt in overleg met de voogd
afspraken over de communicatie m.b.t. het kind.
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h. Nieuwe relatie
De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien één van de
ouders wenst dat de nieuwe relatie aanwezig is bij de gesprekken, staat de school
hiervoor open, mits de andere ouder hiermee akkoord gaat. De school mag geen
informatie geven aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn van één van de ouders, tenzij
hiervoor een machtiging is gegeven door beide ouders.

Informatieverstrekking door de ouders
De ouders hebben naar de school een schriftelijke informatieplicht. Dit houdt in dat de
school op de hoogte moet worden gesteld over hun burgerlijke staat. De burgerlijke staat
moet worden ingevuld op het inschrijfformulier. Eventuele wijzigingen hierin, in de loop van
de basisschoolperiode van de kinderen, moeten ook zo spoedig mogelijk worden
doorgegeven door de ouders. Indien dit niet gebeurt, kan er niet volgens dit protocol
worden gehandeld.
Ouders geven kopieën van officiële stukken betreffende de kinderen (ouderlijk gezag,
bezoekrecht en dergelijke) aan de school door, zodat deze in het dossier van de kinderen
kunnen worden bewaard.

Toestemming beide ouders
Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben over een kind, zal de school in de volgende
gevallen toestemming van beide ouders moeten vragen:
• inschrijving op een school;
• overplaatsing naar een andere school;
• onderzoek door een externe deskundige;
• het laten uitvoeren van toetsen buiten de reguliere toetsen om.

Wijziging geslachtsnaam
Het komt soms voor dat een ouder als gevolg van een (echt) scheiding een andere
achternaam (geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam
van de moeder of die van een nieuwe partner. De school zal niet toestaan dat het kind wordt
ingeschreven onder een andere naam dan bekend is bij de burgerlijke stand, tenzij dit door
de rechter bepaald is.

Ouderschapsplan
Vanaf maart 2009 dienen de ouders bij een echtscheiding een “ouderschapsplan” op te
stellen. Hierin worden de afspraken beschreven over o.a. de verantwoordelijkheid en de
zorg voor de kinderen en de informatie-uitwisseling rond de kinderen. Ouders verstrekken
de school een kopie van dit ouderschapsplan.
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Verlofaanvragen
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. De
ouder, bij wie het kind niet in huis woont, kan alleen een verlofaanvraag indienen met
schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat
de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende
ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof worden aangevraagd met
schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben,
kunnen geen verlof aanvragen.

Ophalen van kinderen
Het ophalen van kinderen kan alleen gebeuren door de ouders met ouderlijk gezag. Het is
daarom van het grootste belang dat de school op de hoogte is van eventuele gerechtelijke
bevelen die afwijken van het bovenstaande. Wordt het kind opgehaald door een ander dan
de ouder met het ouderlijk gezag, dan moet de school hiervan, vooraf, schriftelijk, op de
hoogte zijn gesteld.

Rust en veiligheid voorop!
De school is primair gericht op het verzorgen van onderwijs. Hiervoor zijn rust en veiligheid
belangrijke voorwaarden. Als ouders conflicten met elkaar hebben, lossen zij deze buiten
school en het schoolterrein op.

Deelname aan activiteiten
Alle ouders, die het ouderlijk gezag hebben, zijn van harte welkom op school tijdens
bijeenkomsten, activiteiten en presentaties, mits de rust en veiligheid hierdoor niet worden
verstoord. In het geval de ouders niet in staat zijn tegelijkertijd aanwezig te zijn op school,
worden zij verzocht hierover onderling afspraken te maken en de school hierover schriftelijk
te informeren.

Bijlage: vragenlijst bij dit protocol
Bronvermelding:
WPO (Wet op het Primair Onderwijs)
Brochures van de Raad voor de Kinderbescherming: Als ouders uit elkaar gaan, Als opvoeden
een probleem is en Als uw kind onder toezicht gesteld wordt, www.kinderbescherming.nl
Opgesteld door Ingrid van der Woude in overleg met Hans Vaneker

5

