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Informatieverstrekking  
gescheiden ouders 

Invullen indien van toepassing 

Inleiding 

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. De schoolgids is een belangrijke bron van informatie, maar er zijn nog andere 
momenten waarop ouders geïnformeerd worden (bijv. informatieavonden, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven etc.). Via de school worden de 
ouders/verzorgers vroegtijdig uitgenodigd of op de hoogte gebracht van deze momenten. 
Soms ontstaan er echter problemen met de informatie verstrekking wanneer de ouders gescheiden zijn. Met name als de niet met het gezag 
belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet.  
 
De school moet een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en dient zich daarom afzijdig te houden van een conflict  
tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen door, in principe, beide ouders gelijkelijk van informatie te voorzien. 
Er zijn uitzonderingen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan een niet met het gezag belaste ouder, te weten: 
- de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde manier) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven. 
- de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet. 
 
In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het verstrekken van informatie naar de beide ouders. 
Deze procedure is vastgelegd in een protocol. Dit protocol is opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de school. Met de 
gescheiden ouders wordt, indien van toepassing deze procedure besproken. Daarna wordt hen gevraagd om het afsprakenformulier 
‘informatieverstrekking gescheiden ouders’ in te vullen. Ook in gevallen waarin nog geen sprake is van een toegewezen ouderlijk gezag geldt 
eerder genoemde procedure. 

*** Dit formulier dient te ondertekend worden door beide gescheiden ouders. *** 

Gegevens leerling 

Achternaam  Voorvoegsels  

Roepnaam  Geboortedatum  Geslacht M V 

Gegevens ouder 1 Gegevens ouder 2 

Relatie tot het kind  Relatie tot het kind  

Achternaam  Achternaam  

Voorletter(s)  Voorletter(s)  

Voornaam  Voornaam  

Adres  Adres  

Postcode  Postcode  

Woonplaats  Woonplaats  

Gemeente  Gemeente  

Telefoonnummer thuis  Telefoonnummer thuis  

Mobiel telefoonnummer  Mobiel telefoonnummer  
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Telefoonnummer werk  Telefoonnummer werk  

E-mailadres  E-mailadres  

Hoogst genoten opleiding  Hoogst genoten opleiding  

Categorie 
(zie bijgevoegde leeswijzer) 

1 2 3  1 2 3 

Diploma ja nee Hoogst genoten opleiding ja nee 

Naam van de school waar 
het diploma is behaald 

 
Naam van de school waar 
het diploma is behaald 

 

Plaats waar het diploma is 
behaald 

 
Plaats waar het diploma is 
behaald 

 

Land waar het diploma is 
behaald 

 
Land waar het diploma is 
behaald 

 

Indien geen diploma; 
Aantal jaren genoten 
onderwijs binnen de 
betreffende opleiding 

1 2 3 (of meer) 

Indien geen diploma; 
Aantal jaren genoten 
onderwijs binnen de 
betreffende opleiding 

1 2 3 (of meer) 

Regelingen / Afspraken 

Is er sprake van co-ouderschap? ja nee 

Is er sprake van een specifieke rechterlijke regeling? (regeling wordt opgenomen in het leerlingendossier) ja nee 

Is er sprake van een bezoekregeling? ja nee 

Informatievoorziening 

Ouder 1 informeert ouder 2. Indien geen onderlinge afspraken kunnen worden gemaakt, neemt ouder 2 contact op met de directie. 

Woonsituatie leerling 

Woonadres leerling  Ouder 1 Ouder 2 Beide 

Indien woonadres leerling beide ouders is, welk adres kunnen wij als 
woonadres opnemen in de leerlingenadministratie? 

Ouder 1 Ouder 2 

Adres leerling volgens bevolkingsregister Ouder 1 Ouder 2 

Ondertekening beide ouders  

Naam ouder 1   Naam ouder 2   

Datum  Datum  

Handtekening  Handtekening  


