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Protocol: niet-samenwonende ouders 

 
 
Dit protocol is opgesteld om de regels en richtlijnen rondom niet-samenwonende ouders helder te maken 
voor ouders, de directie en personeelsleden. 
Indien er leerlingen op het kindcentrum aangemeld worden waarvan de ouders niet samenwonen, zullen 
ouders een kopie van dit protocol overhandigd krijgen en worden gevraagd de vragenlijst in te vullen.  
Als ouders van leerlingen die al op school zitten uit elkaar gaan, worden zij gevraagd het protocol door te 
lezen en de vragenlijst behorende bij het protocol in te vullen. Het protocol wordt toegevoegd aan het 
administratiesysteem.  
 
 
Informatieverstrekking aan niet-samenwonende ouders 
Het kindcentrum heeft een wettelijke verplichting om beide ouders van informatie te voorzien, indien zij 
beiden het gezag over de kinderen hebben. Als er na een scheiding sprake is van gezamenlijk (ouderlijk) 
gezag, maken de ouders in goed overleg afspraken over de informatieverstrekking aan elkaar.  
Indien er sprake is van eenhoofdig (ouderlijk) gezag, dus als één ouder het gezag heeft, informeert de 
ouder met het gezag de ouder zonder gezag over belangrijke zaken rond het kind. De ouder met gezag is 
verplicht om de andere ouder te raadplegen als er beslissingen worden genomen. De school verstrekt 
alleen informatie aan de ouder zonder gezag wanneer hij/ zij daar zelf een schriftelijk verzoek toe doet. 
School gaat ervan uit dat beide ouders met het gezag belast zijn. Indien dit niet het geval is, dienen de 
ouders hiervan een schriftelijk bewijs aan school te overhandigen.  
 
 
Informatie zullen wij als volgt verstrekken: 
 

• Correspondentie 
Correspondentie zal gericht zijn aan beide met gezag belaste ouders en dus niet slechts aan de ouder bij 
wie het kind volgens de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven of volgens de door de ouder 
verstrekte gegevens. Wanneer één ouder het gezag heeft, verstrekt de school alleen informatie aan de 
ouder zonder gezag wanneer hij/ zij daar zelf een schriftelijk verzoek toe doet. Dat geldt niet indien 
daarmee naar de mening van school zwaarwegende belangen van het kind geschaad zouden kunnen 
worden. 
 

• Rapporten 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. In de jaarkalender en de nieuwsflits kunt u zien 
wanneer het rapport verstrekt wordt. Wij gaan er vanuit dat ouders elkaar informeren over het rapport. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de niet-geïnformeerde ouder een kopie opvragen bij de leerkracht. 
 

• Oudergesprekken over het kind 
Beide ouders worden uitgenodigd voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind. Ouders dienen 
onderling af te stemmen wie er bij het gesprek aanwezig is. Wanneer één van de ouders afwezig is tijdens 
het gesprek, gaan wij ervanuit dat de geïnformeerde ouder de informatie overdraagt aan de niet-
geïnformeerde ouder. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan hij/zij indien gewenst het gespreksverslag 
opvragen bij de leerkracht.  
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Onderlinge problemen tussen ouders. 
De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind gewaarborgd 
dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge relationele problemen of 
conflicten op school of via school beslechten. 
 

Onpartijdigheid. 
De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek 
die met de scheiding van de ouders te maken heeft. Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan 
ouders (volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel 
gelden onder andere voor instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts. 
 
Wijziging geslachtsnaam 
Het komt soms voor dat een ouder ten gevolge van een (echt)scheiding een andere achternaam 
(geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die van 
een nieuwe partner. Dat is echter niet mogelijk zonder dat daartoe eerst een verzoek tot naamswijziging bij 
de rechter wordt ingediend. In ieder geval zal de school niet toestaan dat het kind wordt ingeschreven 
onder een andere naam dan de officiële, zonder dat beide ouders het daarover eens zijn (en samen in een 
schriftelijke verklaring aan de school duidelijk maken) dan wel nadat de rechter in de 
geslachtsnaamwijziging heeft toegestemd. 
 
Vragenlijst 
Als tijdens een kennismakingsgesprek blijkt dat ouders niet samenwonen of als de leerkracht geïnformeerd 
wordt over een scheiding, dan wordt dit protocol aan ouders overhandigd om in te vullen. Het doel van de 
vragenlijst is praktische informatie verkrijgen over het woonadres van de ouders en over de wijze waarop 
ouders hun ouderschap nadat ze uit elkaar zijn gegaan hebben geregeld. Dit om misverstanden te 
voorkomen en zicht te krijgen op de mogelijke gronden om één van de ouders geen informatie te 
verstrekken over het kind (binnen het kader van art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek) of om ernstige 
complicaties (zoals het meenemen vanuit school van het kind, tegen de gemaakte afspraken of rechterlijke 
uitspraken in) te voorkomen. 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de vragenlijst. Beide ouders 
moeten akkoord zijn met deze wijzigingen alvorens deze worden doorgevoerd. 
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Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school 
 
Als ouders getrouwd waren behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het gezag over hun kind. 
Als ouders ongehuwd samenwoonden heeft de moeder automatisch (‘van rechtswege’) het gezag over het 
kind. De vader die het kind heeft erkend kan samen met de moeder bij het gezagsregister van de rechtbank 
gezamenlijk gezag over het kind laten registreren. 
 
1. Ik ben de vader/moeder van (voor- en achternaam van het kind):  
 
_______________________________________________________________________ 
 
2. De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld: 
 
A. Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 
B. Alleen de moeder heeft het gezag 
C. Alleen de vader heeft het gezag 
D. Anders, namelijk; ….. 
 
 
3. De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de 
ouders ‘de gewone verblijfplaats’ van het kind is. De gewone verblijfplaats is het 
adres waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie (gba) is 
ingeschreven. 
De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke 
basisadministratie is bij: 
 
A. De moeder 
B. De vader 
C. Anders, namelijk; ……….. 
 
 
4. Een zorg- of omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling 
overleg van de ouders geregeld worden. Meestal wordt de regeling vastgelegd in een 
ouderschapsplan. In andere gevallen bepaalt de rechter de zorg- of omgangsregeling. 
Soms ontzegt de rechter één van de ouders het recht op omgang. 
 
 
5. Is er sprake van een zorg- of omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder 
bij wie ze volgens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen? 
 
A. Ja 
B. Nee 
 
Indien ja, die zorg- of omgangsregeling is: 
A. Bepaald door de rechter 
B. Onderling afgesproken 
C. Anders, namelijk; …………… 
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6. U geeft als ouders uitvoering aan de volgende zorg- of omgangsregeling: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
7. Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd? 
 
A. Nee 
B. Ja, namelijk de moeder 
C. Ja, namelijk de vader 
Eventuele toelichting:  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
8. Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op 
informatie betreffende de schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van 
de ouders niet is belast met het gezag, en om die informatie vraagt. 
Zijn er volgens u in het belang van u kind/kinderen redenen om vanuit school één van 
de ouders die informatie te onthouden? 
 
A. Nee 
B. Ja, namelijk …………… 
 
 
9. Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw 
kind/kinderen van en naar school? Zo ja, welke? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Handtekening: 
 
 
______________________ 
 
Naam:  
Datum: 
  
NB. Als de antwoorden in de vragenlijsten van beide ouders verschillen, zal de school vragen om 
bewijsstukken. 


