
Gescheiden ouders in de school 
 

Test je kennis – FAQ gescheiden ouders in de school 

 
1. Mag de nieuwe vriendin van vader aanschuiven bij het 10-minuten gesprek? 

 
 

2. Mag moeder eisen dat zij, net als vader, het rapport in papieren vorm ontvangt? 
 
 

3. Moeder stuurt de leerkracht een vraag over hoe het gaat met haar kind. Mag je als 
leerkracht het mailtje alleen naar haar beantwoorden? 

 
 

4. Is de biologische vader bij een scheiding automatisch een ouder met gezag? 
 
 

5. Hebben vrouwen als biologische moeder sowieso altijd gezag? 
 
 

6. Mag je als leerkracht alleen informatie naar vader sturen, omdat je je zorgen maakt over 
de negatieve invloed van moeder op het kind? 

 
 

7. Een moeder en stiefvader melden een peuter aan voor uw basisschool. Het kind draagt de 
achternaam van de stiefvader. Kunt u het kind inschrijven op school? 

 
 

8. U maakt zich zorgen om een leerling en wil hem door de orthopedagoog van school laten 
observeren. U heeft goed contact met moeder en spreekt haar regelmatig. Moeder geeft 
aan dat vader, sinds ze gescheiden zijn vier jaar geleden, geen contact meer heeft met zijn 
zoon. Ze weet niet eens waar hij woont. Kunt u, in het belang van de leerling,  de 
orthopedagoog in de klas laten meekijken met toestemming van alleen moeder? 

 
 

9. Vader schiet u aan in de gang en vraagt u als leerkracht bij te houden op welke dagen zijn 
dochter moe en teruggetrokken is. Hij maakt zich zorgen over de invloed van de nieuwe 
vriend van zijn ex-vrouw op zijn dochter. Vader denkt erover om in het ouderschapsplan op 
te laten nemen dat zijn dochter meer dagen bij hem komt wonen. Hij vertelt je dit in 
vertrouwen. Vader begrijpt dat jij ook op de schooldagen dat zijn dochter bij hem is extra 
op haar let. Het enige wat hij vraagt is of je objectief wil bijhouden wanneer zijn dochter 
wat stiller is dan normaal. Je hebt zelf de verandering in gedrag ook opgemerkt en deelt de 
zorgen van vader. Mag je deze feiten noteren voor vader? 

 
 

10. De vader van M. heeft het schooldossier opgevraagd. De moeder van M. wil dat, voordat 
vader het dossier krijgt, informatie over haar en haar nieuwe partner uit het dossier wordt 
gehaald. M. is een aantal malen te laat naar school gebracht door moeder en tijdens het 
rapportgesprek heeft u daarover met moeder gesproken. Moeder verwacht een hoop 
gedoe van vader en dat is niet in belang van hun zoon. Moeder beroept zich op de wet op 
privacy. Moet u de persoonlijke informatie uit het dossier halen, voordat u het aan vader 
meegeeft? 


