
U bent gescheiden en komt er samen niet uit 
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is 
beter dit in het belang van de school en het kind te voorkomen. 
 
Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en het 
kind bij één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben op 
informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te 
hebben, hanteert de school de volgende regels en afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk 
wat de afspraken zijn. 
 
 
Bent u gescheiden? Hieronder kort samengevat de regels en afspraken 

a. Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen 
van het kind. De school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet 
in het belang van de leerling is.  

b. De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is 
over kleine alledaagse schoolzaken. 
Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren 
en samen tot een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de 
ouder bij wie het kind woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

c. Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze 
voor het voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar 
leer- en/of gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan 
beide ouders toestemming vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de 
ouder bij wie het kind woont toestemming geeft.   

d. Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit 
bespreekbaar. Samen met u bedenken we een gestructureerde manier waarop we 
informatie verstrekken.  

 
Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van 
de rechter. 

 


