
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocol gescheiden ouders 
(20 juli 2016) 

 

1. Definities van gehanteerde termen 
 
De ouders van de leerling 

 
In dit protocol worden onder ouders van de leerling verstaan de personen die volgens de wet vader of 
moeder zijn.  

 
De moeder van het kind is de vrouw; 

- uit wie het kind is geboren; 
- die het kind heeft geadopteerd.  

 
De vader van het kind is de man: 

- die met de moeder getrouwd was (is) toen het kind werd geboren; 
- die het kind heeft erkend of geadopteerd; 

- wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld. 
 

 
Het ouderlijk gezag 

 
In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben de 
ouders samen het gezag: het ouderlijk gezag. 

 
Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen, bijvoorbeeld de 
(nieuwe) partner van een vader of moeder. Dit wordt gezamenlijk gezag genoemd.  
 
Als ouders scheiden, behouden zij in principe beiden het gezag over het kind, tenzij de rechter anders 
beschikt. 
 
Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit voogdij genoemd. 

 
 

2. Informatievoorziening aan de met het ouderlijk gezag belaste ouder 

Uitgangspunt is dat ouders in principe zelf verantwoordelijk zijn om elkaar te informeren over 
het wel en wee van hun kind. De informatievoorziening van de school betreffende het kind 
worden in principe alleen gericht aan de ouder de ouder bij wie het kind volgens de 
Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven, ervan uitgaande dat deze ouder met 
het ouderlijk gezag belast is.  
  



3. Informatievoorziening aan de niet met het gezag belaste ouder 

(Gescheiden) ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. 
Dit geldt alleen niet als een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op 
informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatie-
verstrekking strijdig is met het belang van het kind.  
 
Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt, hanteert Canisius de volgende procedure ten 
aanzien van het verstrekken van informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder: 

a. De niet met het gezag belaste ouder of de niet-verzorgende ouder vraagt de schoolleiding zelf 
specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten en omstandigheden die het kind 
of diens verzorging op opvoeding betreffen). 

b. De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken, als het belang van het kind zich 
daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Enkel het feit dat de leerling 
zelf niet wil dat er informatie aan de niet met gezag belaste ouder/een niet-verzorgende 
ouder wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken.  

c. De niet met het gezag belaste ouder of de niet-verzorgende ouder die verzoekt om informatie, 
dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. De andere ouder wordt door school 
van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die 
het belang van het kind aangaan, tegen het verzoek kunnen worden ingebracht. 

d. Als de niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder de school heeft verzocht 
om informatie en daartegen naar het oordeel van de school geen bezwaar bestaat, worden 
nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten 
en een (schriftelijke) toelichting daarop. Er behoeft dan niet steeds opnieuw verzocht te 
worden om die informatie.  

 
4. Ouderavonden, gesprekken over het kind 

In principe zijn beide ouders welkom op algemene ouderavonden of voor gesprekken over het 
kind, tenzij dit strijdig is met hetgeen hierboven vermeld is over de informatievoorziening aan de niet 
met het gezag belaste ouder.  
Als  één van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij verzoeken om een individueel 
gesprek. 

 
5. Digitale schoolinformatie 

De website van school (www.canisius.nl)  bevat algemene informatie. Deze informatiebron is 
uiteraard voor iedereen beschikbaar.  
Cijfers van toetsen worden gecommuniceerd via Somtoday. De toegang tot dit portaal wordt in 
principe alleen aan de met het gezag belaste ouder verstrekt. De andere ouder kan via de bo ven 
aangegeven route om toegang verzoeken. 

 
  



6. Wijziging geslachtsnaam leerling 

Het komt soms voor dat een ouder in verband met 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, dan wel nadat de rechter in de geslachtsnaamwijziging heeft 
toegestemd. 

 
7. Tot slot 

Het welzijn van het kind staat op school altijd voorop. Uitgangspunt voor de school is dan ook 
dat zij nimmer partij kiest in een conflict tussen ouders, maar slechts het belang van het kind 
voor ogen houdt. 
 
 


