
Openbare basisschool

PROTOCOL:  
Communicatie tussen gescheiden ouders en de school. 

Iedere school heeft te maken met ouders die zijn gescheiden en met ouders die aan 
het scheiden zijn.  

Dit kan moeilijke situaties opleveren voor ouders, leerkrachten en kinderen. 
De school heeft een protocol hoe om te gaan met deze situaties. 
Voor u als ouder is het belangrijk om van dit protocol op de hoogte te zijn.

Onze uitgangspunten zijn:
• De school heeft het belang van het kind voor ogen
• De school is gericht op onderwijs
• De school heeft een informatieplicht over het kind naar beide ouders
• De school volgt uitspraken van de rechter 

De school heeft het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien  
van de scheiding van de ouders.
Tevens voorkomt de school voorkomt dat zij in een conflict tussen ouders wordt  
betrokken. 
Informatie over het kind wordt niet aan anderen dan aan ouders (volgens art. 1;377c 
van het Burgerlijk Wetboek) verstrekt.
Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor enkele instanties als het Ad-
vies- en Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts.
De school is gericht op onderwijs waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind 
dienen te worden gewaarborgd.
Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge relationele proble-
men of conflicten op school, het schoolplein of via school of leerkrachten beslechten.
De school heeft een informatieplicht over het kind tegenover beide ouders. 
Verstrekking van schoolinformatie vindt voor de niet met het gezag belaste ouder 
alleen plaats wanneer hij of zij daarom vraagt. 
Het moet dan om concrete vragen over het kind gaan. In principe nodigt de school 
beide ouders uit voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind (bijvoorbeeld 
rapportbesprekingen). 
Wanneer een van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij verzoeken 
om een individueel gesprek. 

De school volgt uitspraken van een rechter. 
Bij een rechterlijke beslissing die gevolgen heeft voor het kind op school, wordt een 
kopie van de beslissing door de ouder(s) aan de school gegeven. 
Pas hierna kan de school op basis van deze beslissing handelen. 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het veranderen van de achternaam van een kind.
De school mag een kind alleen met de officiële naam inschrijven.
Voor een verandering van achternaam is dus een beslissing van de rechter nodig.


