Informatievoorziening gescheiden ouders
Doel van het protocol
De school informeert u als ouders graag over de vorderingen en het welzijn van uw kind.
Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het
algemeen het meest mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van de vorderingen van
hun kind en van wat er op school gebeurt. In dit protocol geven wij aan hoe wij gescheiden ouders
informeren. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wet en dat betekent dat wij als uitgangspunt
hebben dat ouders alle relevante informatie over hun kind met elkaar delen.

De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag
In de gevallen waarbij beide ouders het gezag hebben, informeren wij beide ouders op gelijke wijze.
Het oudermagazine Marnix Motief wordt gestuurd naar het adres waar het kind staat ingeschreven.
Als de andere ouder ook Marnix Motief wil ontvangen, laat de ouder dit aan school weten.

Een van de ouders heeft niet het ouderlijk gezag
Als een ouder niet met het ouderlijk gezag belast is, dan is wettelijk bepaald dat de met het gezag
belaste ouder de andere ouder informeert en benadert voor overleg over belangrijke
aangelegenheden met betrekking tot het kind (artikelen 1:377b en 1:377c van het Burgerlijk
Wetboek). Als dit niet gebeurt, kan de ouder zonder gezag zelf om informatie over de voortgang van
zijn of haar kind verzoeken. Vraagt een ouder zonder gezag informatie op bij de school, dan
informeert de school de met het gezag belaste ouder hierover. De school verstrekt geen informatie
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 informatie.

Nieuwe partners van de ouders
De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe partners van de ouders, ook niet als
deze deel uitmaken van het gezin waarin de leerling opgroeit. De school mag geen informatie geven
aan de nieuwe partner zonder het bijzijn of zonder toestemming van de ouder (met gezag) van de
leerling.

Ouderavonden
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In
bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen een week
na de uitnodiging voor de ouderavond een verzoek worden ingediend bij de school voor een
afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden). Partners van
ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijke toestemming
heeft gegeven.

Welke ouder heeft recht op welke informatie
In het onderstaande schema zijn de soorten verbintenissen tussen ouders omschreven, zodat
gemakkelijk te zien is welke ouder recht heeft op welke informatie.
Voor wie

Alle informatie

A

Ouders die met elkaar zijn getrouwd;
Voor vader en moeder geldt:

X

B

Ouders die hun partnerschap hebben laten
registreren; voor vader en moeder geldt:

X

C

Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar
via goedkeuring van de rechtbank het gezamenlijk X
gezag uitoefenen; voor vader en moeder geldt:

D

Ouders die zijn gescheiden;
Voor vader en moeder geldt:

E

Ouder die niet met het gezag is belast

F

In geval van samenwonen, vader heeft kind
erkend, niet ingeschreven in gezagsregister; voor
vader geldt:

G

In geval van samenwonen, vader heeft kind
erkend en ingeschreven in gezagsregister; voor
vader en moeder geldt:

X

H

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is
erkend, ingeschreven in gezagsregister; voor
vader en moeder geldt:

X

I

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is
erkend, maar niet ingeschreven in het
gezagsregister; voor vader geldt:

J

Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind
is onder voogdij geplaatst; voor vader en moeder
geldt:

K

Voogd

L*

Biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend

Beperkte informatie

X
X artikel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW
X

* L: Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen informatie.

Onvoorziene/niet genoemde situaties
Indien zich een situatie voordoet waarin niet is voorzien, beslist de rector.

