
Zo doen wij dat! 
Gescheiden ouders 

  
 De Bonnerschool geeft beide ouders dezelfde informatie. Gescheiden ouders tekenen bij de inschrijving 

een overeenkomst waarin ze dit in principe onderling regelen. 
 

 In principe voeren we per leerling één oudergesprek. We gaan er hierbij van uit dat ouders begrijpen dat 
het belang van hun zoon/dochter voorop staat. Dit houdt dat zij zich bij een dergelijk gesprek rustig  
kunnen gedragen, ondanks mogelijke spanningen tussen beide ouders. 
 

 Indien een van de ouders aangeeft onder geen beding samen met de andere ouder het oudergesprek 
met school te willen/kunnen voeren, biedt de school de mogelijkheid voor een afzonderlijk gesprek. 
 

 De Bonnerschool kiest nooit partij in een conflict tussen ouders, maar handelt altijd in het belang van het 
kind. 

 

 

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. 

Ouders  hebben het recht door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Dit is 

vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 11). Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook 

wanneer de ouders nooit getrouwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. 

 

De school moet een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en dient zich daarom afzijdig te houden van een conflict tussen 

ouders. De school moet zich dus neutraal opstellen door, in principe, beide ouders gelijkelijk van informatie te voorzien. 

Door één van de ouders geen informatie te geven geeft de school haar neutrale positie op en kiest zij (wellicht onbe-

wust) toch partij. Het belang van het kind staat bij de Bonnerschool voorop.  

 

Goede informatieverstrekking aan beide ouders is van belang om te voorkomen dat het kind een compleet vreemde is 

wanneer het contact met de ouder wordt hersteld. Dit is een wederkerig belang van kind en ouder. Daarnaast voelt een 

ouder vaak grote behoefte om op de hoogte te blijven. Moet een ouder veel moeite doen om informatie te verkrijgen, 

dan kan dat juist de rust in het voormalige gezin verstoren. 

 

In het Protocol gescheiden ouders wordt de procedure nauwgezet beschreven, deze kaart vat de afspraken kort samen: 


