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Informatieverstrekking aan ouders/verzorgers 
 
  

De school beschikt over veel informatie over de ontwikkeling van uw kind. Doordat 

gezinssamenstellingen en verzorgingssituaties nogal kunnen verschillen, is mede op grond 

van wettelijke regels nagedacht over ‘wie heeft recht op welke informatie’ . Hierna vindt u de 

daarvan afgeleide gedragsregels voor de school in de situaties die het meest voorkomen 

nadat ouders zijn gescheiden. Vanzelfsprekend stelt de school zich altijd, met het belang van 

het kind voor ogen, zo neutraal mogelijk op tegenover alle betrokkenen.  

 

Wanneer beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag en het kind woont 

permanent of beurtelings bij één van de ouders:  
 

 Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind op dat moment in 

huis woont.  

 De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de 

ander wordt door gegeven.  

 Indien dit niet gebeurt dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te 

nemen met de school om hierover - indien nodig – andere afspraken te maken.  

 

Wanneer één van de ouders het ouderlijk gezag heeft:  
 

 De ouder met gezag heeft de verplichting om de ouder zonder gezag op de hoogte te 

houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.  

 Scholen hebben informatieplicht naar de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft, maar 

die plicht kent wettelijke beperkingen (BW1:377c).  

 De niet met het gezag belaste ouder moet uitdrukkelijk de school om informatie vragen.  

 

Wanneer ouders nieuwe relaties zijn aangegaan:  
 

 De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien een ouder 

wenst dat de nieuwe relatie aanwezig is bij gesprekken op school staat de school hiervoor 

open.  

 De school geeft geen informatie aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn van één van de 

ouders.  


