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Gedragsprotocol Informatie Gescheiden Ouders 
 
Dit gedragsprotocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van 
de scholen van de stichting OVO Zaanstad in het informeren van gescheiden 
ouders. 
De opstelling van de school is neutraal. Beide ouders hebben recht op dezelfde 
informatie. Het initiatief voor het maken/aanpassen van afspraken ligt bij de ouders. 
Hieronder valt ook het verzoek om “dubbele” informatie (schoolgids, kopie rapport, 
ouderavonden). 
 
De school geeft bekendheid aan dit gedragsprotocol op de volgende wijze.  
In de schoolgids wordt het bestaan van het gedragsprotocol Informatie gescheiden 
ouders vermeld en wordt aangegeven op welke wijze het gedragsprotocol verkregen 
kan worden.  
 
Via de website van de school en de website van OVO Zaanstad is het gedragsprotocol 
te downloaden. Eventuele opmerkingen over dit gedragsprotocol kunnen aan de 
directie kenbaar gemaakt worden.  
 

1. Informatierecht van ouders 
Ouders hebben een informatierecht dat is vastgelegd in het BW en in de 
onderwijswetten. Informatie die met ouders wordt gedeeld betreft: 
a.  administratieve gegevens;  
b.  gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring;  
c.  gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag;  
d.  gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding;  
e.  gegevens omtrent de verzuimhistorie. 
 
Dit informatierecht geldt ten aanzien van minderjarige kinderen, die nog niet de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Omdat de school met het verstrekken van deze 
informatie uitvoering geeft aan een wettelijke verplichting, is voorafgaande 
toestemming van de leerling niet nodig, ook niet als deze de leeftijd van 16 jaar heeft 
bereikt. 

 
2. Informatieplicht van ouders  
 De ouders hebben de plicht om elkaar op de hoogte te houden over de 

voortgang van hun kind.  
 Zij zijn niet verplicht school te melden dat ze gescheiden zijn. Ouders mag 

gevraagd worden of ze (gezamenlijk) gezag uitoefenen over hun kind. Echter, 
ouders zijn niet verplicht hierop te antwoorden.  

 Informatie over het gezag kan door ouders verstrekt worden aan school door 
het te vermelden op het aanmeldingsformulier. Wijzigingen in de thuissituatie, 
in de loop van de schoolperiode van de leerling, worden door de ouder(s) 
tijdig aan de school doorgegeven.  

 
Aanmeldingsformulier VO 
Het aanmeldingsformulier wordt zo volledig mogelijk ingevuld met de 
gegevens van beide ouders. De mogelijkheid is aanwezig om een 2e adres 
op het aanmeldingsformulier in te vullen tegelijk met de gegevens omtrent 
de bereikbaarheid (telefoon en mail) van de 2e ouder. Ouder(s) kunnen via 
het aanmeldingsformulier aangeven of zij op beide adressen post willen 
ontvangen. Het aanmeldingsformulier wordt door beide ouders 
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ondertekend. NAW (naam, adres, woonplaats) en contactgegevens van 
beide ouders worden in Magister ingevoerd. 

 
 Intake (indien van toepassing) 

Bij voorkeur bij de intake informeren de ouder(s) de school indien nodig over het 
ouderlijk gezag en indien relevant over bezoekregelingen. Deze informatie wordt 
bewaard in het dossier van de leerling en ook ingevoerd in het LVS van Magister.  
  

3. Informatieplicht van de school 
De school heeft de plicht om de ouders op de hoogte te stellen van de voortgang 
van het kind. Ouders hebben de plicht elkaar te informeren. De school kan dus in 
beginsel volstaan met informeren van één van de ouders. Echter, OVO Zaanstad 
hecht er aan om standaard beide ouders met gezag te informeren. Hiernaast geldt 
een informatieplicht geldt voor een ouder zonder gezag.  De ouder zonder gezag 
moet daar wel om vragen.  
 
Hieronder wordt omschreven hoe de school in een aantal andere scenario’s (a t/m d) 
aan zijn informatieplicht voldoet. 
 
a. één van de ouders is uit het ouderlijk gezag ontzet   

In de gevallen waarin slechts één ouder belast is met het ouderlijk gezag, kan de 
school volstaan met informatievoorziening aan die ene ouder. In het Burgerlijk 
Wetboek (artikel 1:377b BW) is namelijk bepaald dat de ouder met gezag, de 
ouder zonder gezag moet informeren over belangrijke zaken die het kind 
aangaan, waaronder de voortgang van het kind op school. De school mag er in 
beginsel op vertrouwen dat ouders elkaar informeren over de voortgang van de 
leerling. Indien dit niet gebeurt, kan de ouder zonder gezag zelf vragen om 
informatie over de voortgang van zijn of haar kind. De school dient deze 
gegevens vervolgens te verstrekken. Deze informatie hoeft niet verstrekt te 
worden als het gaat om informatie die ook niet aan de met het gezag belaste 
ouder gegeven zou worden of als het belang van het kind zich verzet tegen het 
verschaffen van deze informatie.  
 

b. er is sprake van “ondertoezichtstelling”, aanwijzing van een gezinsvoogd  
Indien na ondertoezichtstelling een gezinsvoogd is aangesteld, heeft de school 
informatieplicht aan de gezinsvoogd. Behalve aan de gezinsvoogd stuurt de 
school ook informatie naar de ouder die het ouderlijk gezag heeft behouden. Ook 
de ouder zonder gezag kan de school om informatie verzoeken over de 
voortgang van zijn of haar kind. De school dient deze informatie te verstrekken. 
Deze informatie hoeft niet verstrekt te worden als het gaat om informatie die ook 
niet aan de met het gezag belaste ouder gegeven zou worden of als het belang 
van het kind zich verzet tegen het verschaffen van deze informatie.  
De school wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanwijzing van de 
gezinsvoogd en krijgt de naam van de gezinsvoogd incl. contactgegevens 
schriftelijk door. Ook eventuele wijzigingen in de aanwijzing van een gezinsvoogd 
worden schriftelijk aan school doorgegeven. NAW en contactgegevens van de 
gezinsvoogd worden in het LVS van Magister ingevoerd. Na het beëindigen van 
de ondertoezichtstelling worden de NAW en contactgegevens van de 
gezinsvoogd uit het LVS van Magister verwijderd.  

  
c. nieuwe relaties van de ouders 

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties van de 
ouders. Indien een ouder wenst dat zijn/haar nieuwe relatie aanwezig is bij de 
gesprekken houdt de school hier rekening mee. De school mag geen informatie 
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geven aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn of zonder toestemming van de  
ouders van de leerling, die het gezag over hem of haar uitoefenen.   

 
d. onvoorziene situatie 

Indien zich een situatie voordoet waarin niet is voorzien, beslist de directeur.  

4. Gedragsprotocol Informatie Gescheiden Ouders 
Dit gedragsprotocol is door het College van Bestuur van OVO Zaanstad 
vastgesteld op 9 juli 2018 en treedt op deze datum in werking.  

  
  
 

 


