
          
  
Protocol gescheiden ouders 

Dit protocol is opgesteld om ervoor te zorgen dat voor gescheiden ouders de communicatie met het 

ISW over hun kind(eren) goed verloopt.  

Wat zijn ouders? 

 Moeder: -uit wie kind is geboren of die heeft geadopteerd 

 Vader:   -man met wie moeder getrouwd was toen kind werd geboren 
-man die kind heeft erkend of geadopteerd 
-man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld 

 
Wat voor ouders zijn er? 

 Getrouwd/ geregistreerd ouderschap 

 Gescheiden 

 Met gezag/zonder gezag 

 Gezamenlijk gezag 

 Voogd ( geen gezinsvoogd!) 
 
Wat is ouderlijk gezag?  
Alle kinderen tot 18 jaar staan onder gezag. Meestal hebben ouders samen het gezag en blijft dit na 
de scheiding ook zo (ouderlijk gezag.) Soms wordt het gezag uitgeoefend door een ouder en een 
derde/ nieuwe partner van vader/moeder (gezamenlijk gezag.) Als een ander dan de ouder(s) het 
gezag uitoefent staat het kind onder voogdij.  
Pleegouders/ stiefouders/ grootouders/ gezinsvoogden zijn verzorgers van het kind, zij dragen geen 
ouderlijk gezag. 
 
Wie heeft recht op informatie en wie krijgt wat? 
De informatievoorziening van het ISW geldt voor beide ouders, ook als zij niet samenwonen.  
Ouder(s) die geen gezag ( meer) hebben ( juridische uitspraak), hebben wel recht op informatie over 
hun kind. De ouder zal daar echter zelf om moeten vragen. Een school is niet verplicht uit zichzelf 
informatie te verschaffen. Als het om de vader gaat, moet deze het kind erkend hebben, anders heeft 
hij geen recht op informatie. De informatie-uitwisseling is beperkt en mag alleen gaan over belangrijke 
feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. 
 

 Alle informatie Beperkte informatie op verzoek 

Ouders getrouwd X  

Ouders gescheiden X  

Gezamenlijk gezag X  

Ouder zonder gezag  X  (artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek) 

Beide ouders zonder gezag  X  (artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek) 

Voogd X  

Pleegouders/ Grootouders/ 
Gezinsvoogden  

 X  (artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek) 

 
 
Ouderavonden, tien minuten gesprekken, correspondentie 
Veel informatie-uitwisseling gaat per e-mail, ook de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 
ouderavonden.  

 Ouders geven bij de aanmelding hun bereikbaarheid op.  

 Wanneer telefoonnummers en/of e-mailadressen wijzigen dienen ouders zelf deze wijzigingen 
in te voeren in Magister, of de administratie te vragen dit voor hen te doen. 

 Gescheiden ouders kunnen de administratie verzoeken om standaard meer dan één e-
mailadres aan te schrijven. 

 De uitnodigingen van het ISW voor de tien-minuten gesprekken zijn gericht aan beide ouders.  
Ouders stemmen onderling af hoe zij aan deze uitnodiging gehoor geven. 
Let op! Het is niet de bedoeling dat gescheiden ouders, los van elkaar, bij dezelfde docent, en 
tien-minuten gesprek aanvragen. 



          
  

 Ouders kunnen informatie inzien over de behaalde cijfers, absenties, rooster, activiteiten e.d. 
in Magister via een inlogcode. 

 
 
Bijlage: artikel 377c uit het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 377c  

 

1 

Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste 

ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake 

belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en 

opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op 

gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij 

wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het 

verschaffen van informatie verzet.  

2 

Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit 

artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet 

worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het 

kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.  
 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/377c.html
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