er
wijz
weg
WEET DE WEG BIJ
GESCHEIDEN WEGEN
Hoe te handelen bij situaties die zich kunnen
voordoen in geval van gescheiden ouders

In- of uitschrijving leerling

Aanmelding of uitschrijving door één
ouder: vraag (door) wie het gezag heeft
over het kind.

Tip: vraag naar van de uitspraak van de rechter waaruit
het ouderlijk gezag blijkt, alvorens over te gaan tot in- of
uitschrijving.
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Ná inschrijving leerling

Ouderavond
Spreek in beginsel beide ouders tegelijkertijd.
Spreek de ouders apart wanneer een van hen aangeeft of beiden aangeven dat zij niet gezamenlijk bij
een gesprek willen zijn. Verstrek tijdens het gesprek
gelijke informatie.
Meenemen nieuwe partner:
alleen na instemming (ex) partner.
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Informatieplicht van de school
Gezamenlijk gezag:
De ouders hebben recht op alle informatie en dezelfde
informatie/consultatie (zie hiernaast).

Ouderlijk gezag berust bij één ouder:
Plicht van de school om de niet gezaghebbende ouder
op diens verzoek te informeren over belangrijke feiten
en omstandigheden (zie pagina 6).
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Informatieverstrekking ouder in geval van
(gezamenlijk) gezag
Dit betreft een actieve informatieplicht. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan:
•

het verstrekken van de schoolgids, rapporten/toetsresultaten van de leerling,
periodebrieven, overige relevante informatie over de leerling;

•

het uitnodigen voor ouderavonden, op ouders gerichte schoolactiviteiten of
activiteiten in geval van ouderparticipatie;

•

het verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in
het kader van diens schoolloopbaan;

•

het verstrekken van inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens,
waaronder het leerlingendossier, wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
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Informatieverstrekking in geval ouder niet
het ouderlijk gezag heeft
Op verzoek van de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, dient de school informatie te
verstrekken over belangrijke feiten en omstandigheden. Dit zijn (volgens jurisprudentie)
rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,
specifieke problemen, tenzij de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging
belaste ouder zou worden verstrekt òf het belang van de leerling zich daartegen verzet*.

* De rechter zal zich hierover uitspreken
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Recht op informatie en diverse soorten
gezagsrelaties tot het kind
Recht op alle informatie
Ouders die met elkaar zijn getrouwd

Ouders die zijn gescheiden

Ouders die hun partnerschap hebben laten registreren
Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via goedkeuring van de rechtbank het
gezamenlijk gezag uitoefenen
In geval van samenwonen: vader heeft kind erkend en ingeschreven in gezagsregister

Stel heeft samengewoond, is nu uit elkaar, kind is erkend, ingeschreven in gezagsregister

Voogd

7

Recht op informatie en diverse soorten
gezagsrelaties tot het kind
Beperkte informatie
Ouder die niet met het gezag is belast

In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, niet ingeschreven in gezagsregister
Stel heeft samengewoond, is nu uit elkaar, kind is erkend, maar niet ingeschreven in het
gezagsregister
Ouders beiden uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst

NB. De biologische vader die zijn kind niet heeft erkend, heeft GEEN recht op informatie.
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Neem als school in geval van
echtscheiding/relatieproblemen bij ouders
een neutrale positie in.
Laat u niet verleiden om betrokken te worden bij
conflicten en trek geen partij.
In deze wegwijzer gaan we op hoofdlijnen in op de problematiek die zich kan
voordoen bij de informatieplicht van de school ten aanzien van
ouders/verzorgers en gescheiden ouders in het bijzonder.

Vragen?
Neem voor meer informatie of voor vragen over een specifieke casus op dit
terrein, contact op met de juridische helpdesk van Verus via 0348 74 44 60
(maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur) of via helpdesk@verus.nl.
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