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LEES EERST DIT! 

Waarom schoolafspraken met gescheiden ouders? 

Leerlingen van gescheiden ouders  

Naar schatting maken 80.000 kinderen jaarlijks een scheiding van hun ouders mee. Op elke school 

zitten dus waarschijnlijk een flink aantal leerlingen met gescheiden ouders. De thuissituatie heeft in 

alle gevallen een grote impact op een kind. Na een echtscheiding verandert er veel voor je leerling. 

De thuissituatie op zichzelf, het contact met ouders, nieuwe huisgenoten door samengestelde 

gezinnen en/of soms een verhuizing of wisseling van school; veel dingen kunnen anders worden. 

Daarbij komen ook nog de emoties van kind en ouders. School is vaak, naast thuis, de plek waar een 

kind het vaakst komt en zich fijn en vertrouwd voelt. Daarom kun je als school veel betekenen voor 

deze grote groep kinderen. 

In deze map vind je informatie over de manier waarop je als school het beste in contact blijft met 

(beide) gescheiden ouders van leerlingen, voorbeelden van hulpmiddelen en tips over hoe je de 

informatievoorziening duidelijk en volgens wettelijke afspraken hieromtrent met elkaar kunt 

afstemmen.  

Voor meer informatie over de zorg aan leerlingen van gescheiden ouders verwijzen we naar de CJG-

coach van je school en/of Villa Pinedo https://www.villapinedo.nl/ én 

https://scheidingsplein.nl/haarlem/kinderen-en-jongeren/   

Leeswijzer voor deze map: 

Document: Echtscheidingsprotocol - voorbeeld 

Een echtscheidingsprotocol is een handig hulpmiddel voor scholen. In een echtscheidingsprotocol 

staat hoe de school omgaat met echtscheiding en welke regels er zijn. Door middel van dit protocol  

worden de afspraken en de omgang tussen school en gescheiden ouders voorspelbaar en 

transparant voor alle betrokkenen. Met het protocol als uitgangspunt kunnen afspraken tussen 

school en gescheiden ouders worden vastgelegd in een ‘informatieformulier gescheiden ouders’. 

 Wat leg je vast in het echtscheidingsprotocol? 

Neem in het echtscheidingsprotocol in elk geval afspraken op over de wijze waarop je als school 

informatie verschaft aan beide ouders en hoe het contact met beide ouders wordt vormgegeven.  

Verder kun je denken aan eventueel beleid in de school als het gaat om extra begeleiding voor de 

leerlingen van gescheiden ouders in de klas of op school, het omgaan met het signaleren van 

problemen bij de leerling en wanneer een zorgteam (intern en/of extern) wordt ingeschakeld. 

Ook kun je in het protocol beschrijven dat aan alle gescheiden ouders gevraagd wordt het 

‘informatieformulier gescheiden ouders’ in te vullen. Hierin worden praktische zaken en afspraken 

tussen school en ouders genoteerd en kunnen houvast bieden aan ouders en aan school.  

Zie bij downloads: Echtscheidingsprotocol - voorbeeld 

  

https://www.villapinedo.nl/
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Gescheiden ouders in de school 
 
 
Document: Informatieformulier gescheiden ouders - voorbeeld  

In dit formulier worden afspraken en individuele informatie over de leerling van gescheiden ouders 

genoteerd. Beide ouders vullen het ‘informatieformulier gescheiden ouders’ in.  

Denk bij het opstellen van het formulier of de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn om als 

school passend onderwijs aan deze leerlingen te kunnen te verwezenlijken. 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen in het formulier zijn: 

- gezag  

- ouders en verzorgers 

- woonplek 

- communicatie vanuit school 

- activiteiten op school  

Zie bij downloads: Informatieformulier gescheiden ouders 

NB:  De documenten ‘Informatieformulier gescheiden ouders’ en ‘echtscheidingsprotocol’ zijn beide 

ter inspiratie beschikbaar gesteld door schoolbestuur Jong Leren. Hartelijk dank daarvoor! 

Document: Uitleg begrippen en wettelijk kader 

We hebben voor je op een rijtje gezet wat een begrip zoals gezag inhoudt en wat er volgens de wet 

van jou als school wordt verwacht qua informatieplicht.  

Zie bij downloads: Begrippen en wettelijk kader 

Document: Test je kennis - FAQ 

Test je kennis door antwoord te geven op vragen uit de praktijk, vragen waarover collega’s van je 

twijfelden. 

Document: Test je kennis – Antwoorden en Tips 

Vragen: voor meer vragen over dit onderwerp kun je als school contact opnemen en/of aansluiten bij 

Stichting Expertisebureau Kind School Scheiding (EKSS). Meer informatie vind je op de website van 

EKSS: https://www.ekss.nl/. 

Het onderwijsloket van ons samenwerkingsverband is zowel voor ouders als scholen bereikbaar voor 

vragen via: https://www.passendonderwijs-zk.nl/het-onderwijsloket  

https://www.ekss.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/het-onderwijsloket

