
 

 

Protocol informatie gescheiden ouders 

  

De wet verbindt verschillende gevolgen aan de positie van de ouder met dan wel zonder gezag. Als 

slechts één van de ouders is belast met het ouderlijk gezag, geldt dat de ouder die is belast met het 

ouderlijk gezag, de verplichting heeft om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige 

aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek).  

 

Los daarvan heeft de school echter ook een eigen informatieplicht jegens de ouder die het ouderlijk 

gezag niet heeft. Op grond van (artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek) dient de school de ouder zonder 

gezag, als hij/zij daarom verzoekt, informatie te verstrekken inzake belangrijke feiten en 

omstandigheden die het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen. De niet-gezaghebbende ouder 

moet daar wel zelf om vragen, de school hoeft dit niet uit eigen beweging te doen. De informatie die de 

school verstrekt betreft de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals 

leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een 

uitnodiging voor een algemene ouderavond, een oudergesprek of het toesturen van een schoolfoto.  

 

Als de ouders samen het gezag hebben, dan moet de ouder bij wie het kind woont de andere ouder op 

de hoogte houden van belangrijke zaken die met de kinderen te maken hebben. Eerstgenoemde ouder 

staat in Magister gekenmerkt als Ouder/Verzorger 1. Voorbeelden van informatieverstrekking zijn de 

schoolprestaties van het kind. Dit betreft het recht op informatie. Bovendien moet de ouder bij wie het 

kind woont de andere ouder om zijn mening vragen bij belangrijke beslissingen over het kind. Dit is het 

recht op consultatie.  

 

Via Magister kunnen beide ouders (belast met het ouderlijk gezag) de schoolprestaties van het kind 

volgen. Beide ouders hebben namelijk een persoonlijke inlogcode ontvangen van de school. 

Informatieverstrekking vanuit school in het kader van data voor ouderavonden en andere 

informatieavonden wordt aan beide ouders via de e-mail van Magister verstrekt. Daarnaast zijn de 

belangrijke data ook te vinden in de schoolgids. 

  

De ouder die in Magister vermeld staat als Ouder/Verzorger 1, is de enige ouder die kan inschrijven voor 

een ouderavond. Ouders dienen hierbij in overleg te bepalen of één of beide ouders samen op gesprek 

komen. Het schoolbestuur organiseert geen separate ouderavonden / gesprekken voor gescheiden 

ouders, indien deze een negatieve verstandhouding hebben. Óf ouders komen samen, ofwel de ene 

ouder dient de andere ouder te informeren. 

 


