
Beste ouders/verzorgers,

Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij
in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en
één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit getrouwd
zijn geweest. In deze informatiebrief leest u hoe SPCO- scholen, in deze situaties de wettelijke
richtlijnen hanteren.

Beide ouders hebben het gezag.
Als beide ouders het gezag hebben en één van de ouders een leerling aanmeldt bij een school,
mag de school ervan uitgaan dat de andere ouder hiermee instemt. Maar als de school ervan op
de hoogte is dat de andere ouder bezwaar tegen de aanmelding heeft, mag de school de
aanmelding niet direct omzetten in een inschrijving. Dit kan nadat de beide ouders
overeenstemming hebben bereikt.

Als beide ouders het gezag hebben, blijven zij ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de
opvoeding van de kinderen en moeten zij samen beslissingen nemen aangaande de opvoeding van
het kind.

De school verwacht in dit geval dat beiden op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van het
kind. Zo kunnen we verwachten dat beide ouders gebruik maken van de geboden informatie
mogelijkheden, zoals informatieavonden, ouderavonden en oudergesprekken. Als een van de
ouders daar geen gebruik van maakt, hoeft de school deze ouder niet op eigen initiatief te
informeren over de vorderingen en het welzijn van de leerling.

Als beide ouders het gezag hebben, gaat de school er vanuit dat, indien één van de ouders als
contactpersoon fungeert, deze ouder de andere ouder informeert over de voortgang van het kind.
Wanneer dit niet het geval is zal de school mondelinge en schriftelijke informatie in gelijke mate
aanbieden aan beide ouders. Dit betekent ook dat de school voor één leerling voor beide ouders
een oudergesprek plant als de ouders niet samen aanwezig willen zijn op het oudergesprek. Op de
school rust namelijk altijd de verplichting om beide ouders op gelijke wijze te informeren. De
school mengt zich zo niet in een eventueel conflict tussen de ouders.

U bent ouder zonder ouderlijk gezag.
Als u ouder bent zonder gezag zal de school informatie geven over belangrijke zaken over het kind
of diens verzorging of opvoeding. U moet daar wel zelf om vragen, de school hoeft dit dus niet uit
eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld
een rapport, maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of andere
contactmomenten. Foto’s en alledaagse berichtjes die de school deelt via een communicatie-app,
kunnen niet worden aangemerkt als belangrijke informatie. De school zal de ouder zonder gezag
geen toegang geven tot deze app.

Nieuwe partner van een van de ouders.
Het komt voor dat ouders na het beëindigen van hun relatie met elkaar een nieuwe partner
vinden. Ouders die het gezag hebben blijven echter het eerste aanspreekpunt voor de school. De
school heeft echter geen informatieplicht over de ontwikkeling van het kind naar deze nieuwe



partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
Het komt ook voor dat beide voormalige partners toestemming geven om de informatie ook te
verstrekken aan de nieuwe partner. In dit geval respecteert de school dat verzoek.

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. Het welzijn van het kind staat
voor de school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin ouders botsen met
wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal de directeur met de leerkracht
proberen om dat probleem op te lossen. De school zal er alles aan doen om te voorkomen dat zij
in een conflict tussen ouders betrokken worden.
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