
 
 
PROTOCOL BIJ SCHEIDING EN GEZAG 
 
 
Jaarlijks maakt één op de zes kinderen in Nederland een scheiding van hun ouders mee. In 
één week krijgen ongeveer 650- kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Scheiding 
is daarmee een maatschappelijk verschijnsel dat een onmiskenbaar onderdeel vormt van het 
leven van veel kinderen.  
 
Het is belangrijk dat onze teamleden goed weten hoe zij hiermee om moeten gaan. 
Een kind heeft er belang bij dat de ontwikkeling op school en thuis zo min mogelijk 
belemmerd wordt door de scheiding van zijn/haar ouders. Daarvoor is het nodig dat 
Weekendschool en ouders elkaar zo goed mogelijk informeren en communiceren over zaken 
die van belang zijn voor het kind. 
 
In dit protocol hebben we op een rij gezet welke regels en procedures er bestaan binnen 
Weekendschool om dit goed te laten verlopen; regels waaraan Weekendschool zich moet 
houden en regels waaraan ouders zich moeten houden. Daarnaast wordt over een aantal 
relevante onderwerpen achtergrondinformatie gegeven (zoals gezag bij niet- samenwonende 
ouders en het recht op privacybescherming). 
 
Doel: 

- Creëren van emotionele veiligheid voor leerlingen, medewerkers en ouders. 
- Zorgen voor goede communicatie richting betrokkenen. 

 
Informatieplicht van ouders 
Alle ouders hebben een schriftelijk informatieplicht naar Weekendschool toe. Zij moeten 
Weekendschool op de hoogte stellen van alles dat in het belang is voor de Weekendschool-
loopbaan van het kind en voor een goede communicatie tussen school en ouders. 
Dat betreft in ieder geval de status van ouders volgens de wet; de burgerlijke staat en het 
ouderlijk gezag, woonadres(sen) van het kind, enz. Dit is vooral belangrijk wanneer er sprake 
is van gescheiden ouders, een één- ouder- gezin of een nieuw, samengesteld gezin. 
Belangrijke veranderingen in de thuissituatie van de kinderen moeten doorgegeven worden, 
dus ook een scheiding of relatiebreuk tussen ouders. 
 
Wat verwacht Weekendschool van ouders bij een scheiding? 
Het is wenselijk dat ouders de leerkracht op school in een zo vroeg mogelijk stadium 
informeren over een scheidingssituatie of verandering van gezag. 
Wanneer er na de scheiding een uitspraak van de rechter is geweest, waarbij het ouderlijk 
gezag of de omgangsregeling is veranderd, dan is de ouder die belast is met het ouderlijk 
gezag verplicht de directie van Weekendschool hiervan op de hoogte te stellen.  
 
Wanneer niet beide ouders het gezag over een kind hebben, is de ouder die wel het gezag 
heeft wettelijk verplicht de niet met het gezag belaste ouder te informeren over belangrijke 
zaken die gaan over het kind, bijvoorbeeld gezondheid en school. Als de ouder met gezag 
hierin een beslissing wil nemen moet de mening gevraagd worden van de ouders zonder 
gezag. De ouder met gezag beslist uiteindelijk. Weekendschool mag er daarmee van uitgaan 
dat ouders elkaar informeren. Als dit niet gebeurt mag de ouder zonder gezag 
Weekendschool ook om informatie vragen, binnen de regels van de informatieplicht van 



 

Weekendschool naar die ouder toe. Weekendschool is echter niet verantwoordelijk voor het 
gedrag (en de verantwoordelijkheden) van ouders. 
 
Basisregels met betrekking tot gezag 

 Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders gezag. 
 Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft alleen de 

moeder automatsich gezag. Om ook het ouderlijk gezag te krijgen moet de vader niet 
alleen het kind erkennen maar ook gezag aanvragen via de websita rechtspraak.nl Bij 
toekenning wordt dit geregistreerd in het Centraal Gezagsregister. 

 Bij een scheiding behouden in principe beide ouders gezag, tenzij de rechter anders 
bepaalt 

 In de situatie van een alleenstaande ouder kunnen één of twee ouders het gezag 
hebben. 

 Ouder(s) zonder gezag hebben wel recht op algemene informatie. 
 Pleegouders hebben geen gezag en geen recht op informatie, tenzij de ouders meer 

gezag hiervoor toestemming geven. 
 Een voogd heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als een ouder met gezag. 
 Een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) in het kader van ondertoezichtstelling (OTS) 

heeft geen ouderlijk gezag. De bevoegdheden liggen bij de ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien een voogd is aangesteld die het gezag heeft over het kind, heeft hij/zij recht op alle 
informatie waarop ook ouders met gezag recht hebben. 
Een jeugdbeschermer heeft op verzoek en zonder toestemming van het kind en zijn gezag 
dragende ouders wel recht op informatie van de school, maar alleen om OTS goed uit te 
kunnen voeren.  
 



 

 
 
 
Wat kunnen ouders van Weekendschool verwachten bij scheiding? 
Voor Weekendschool Súdwest-Fryslân staat het welzijn van het kind voorop. Het is van groot 
belang dat het kind zich op school veilig blijft voelen en zich gehoord en beschermd voelt. 
Teamleden laten zich niet meeslepen in het conflict tussen ouders en stellen zich neutraal 
op. Niet het belang van de ouders maar het belang van het kind staat te allen tijde voorop. 
Het is ouders niet toegestaan om hun onderlinge relationele problemen op school of via de 
school te beslechten. 
 
Gang van zaken bij melding van een scheiding 
Als een medewerker weet dat er ouders zijn die gaan scheiden dan wordt dit gemeld bij de 
coördinator. De coördinator informeert ook andere betrokkenen zoals de 
stagiaires/vrijwilligers. 
 
Als Weekendschool zorgen heeft over het welzijn van de leerling kan de leerkracht en/ of 
coördinator een afspraak maken met beide ouders om de situatie te bespreken.  
 


