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‘Doen wat we beloven, vol trots, vanuit onze kernwaarden’ 

  



Informatie verstrekking aan gescheiden ouders 
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1. Taak van de school 

Een school moet voorkomen onderdeel te worden van echtscheidingsconflicten. Alle schijn van 
partijdigheid moet vermeden worden. Een school behoort zich onpartijdig op te stellen bij het voldoen 
van de informatieplicht. De school hoeft geen informatie te verstrekken als zij daardoor haar neutraliteit 
verliest. Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een verschil in leerprestaties is in de weken dat ze 
bij vader en de weken dat ze bij moeder zijn. 
 

2. Ouders: 
Wij vinden het als school belangrijk om beide ouders te voorzien van informatie over de ontwikkeling van 
hun kind/kinderen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen en 
andere contactgegevens kenbaar maken aan de directeur en leerkracht. Van ouders wordt verwacht dat 
ze aan de directeur kenbaar maken wie de eerste aanspreekpersoon is. De schoolgids, het rapport en de 
uitnodiging voor de ouderavond worden, op verzoek van ouders, in tweevoud meegegeven. Ouders en 
school kunnen er ook voor kiezen om documenten digitaal te delen. Beide ouders moeten zich 
aanmelden voor Social schools om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.  
Gescheiden ouders maken gebruik van dezelfde koppelcode voor iedere individuele leerling. 
Zij kunnen indien gewenst echter wel ieder een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken, met hun eigen 
emailadres en persoonlijk wachtwoord. Beide ouders ontvangen hierdoor altijd  
dezelfde informatie voor hun kind of kinderen, maar wel ieder via hun eigen account.  
 

3. Beide ouders hebben ouderlijk gezag 
De school heeft een informatieplicht en moet beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke 
informatie geven. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.  
Wanneer er in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder de andere ouder moet 
informeren en dit vervolgens niet gebeurt, moet de school de betreffende informatie aan de andere 
ouder verschaffen. Als school informatie in tweevoud aan het kind meegeeft, voldoet de school in 
principe aan haar informatieplicht. Wanneer vervolgens blijkt dat de informatie de ene ouder niet bereikt 
moet de school een andere manier zoeken om informatie te verstrekken.  
Wij nodigen beide ouders uit voor een gezamenlijk oudergesprek. Als een van de ouders geen 
gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken met 
beide ouders. 
 

4. Ouder zonder ouderlijk gezag: 
De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over het kind of diens 
verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen. De school hoeft dit dus niet uit eigen 
beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve- en/of sociale ontwikkeling van het kind, 
zoals leerprestaties of medische kwesties. 
  



 
 

5. Mogelijkheden voor ouders: 
Het kan voorkomen dat één van de ouders vindt dat de school hem of haar niet goed heeft geïnformeerd 
over de voortgang van het kind. Of dat een ouder van mening is dat de school zich partijdig opstelt. 
Wanneer dit voorkomt moet dit door de ouder kenbaar gemaakt worden aan leerkracht, intern 
begeleider of directie. Wanneer een ouder er na een melding niet uit komt met de school, kan hij of zij 
een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de 
schoolgids of op de website van de school.  
 
 

 
  
 


