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Inleiding 
In dit document staat de procedure beschreven rondom de informatievoorziening aan gescheiden ouders. 
Uitgangspunt is artikel 377c uit het Burgerlijk Wetboek.  
 
Algemeen 
Ouders die beiden met het ouderlijk gezag zijn belast worden beiden als ouder behandeld en krijgen 
derhalve dezelfde informatie. Gelet op de administratieve last die hieruit voortvloeit voor de school, maakt de 
school volgens een bepaalde procedure (beschreven in de schoolgids) afspraken met de ouders over de 
informatievoorziening. Uitgangspunt is, dat de gezaghebbende ouder de andere ouder informeert. 
De ouder die met ouderlijk gezag belast is, heeft de wettelijke plicht de niet met gezag belaste ouder te 
informeren over het kind. Indien dit laatste niet gebeurt, kan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder de 
school vragen om informatie over het kind. De school verstrekt desgevraagd de informatie aan deze ouder 
voor zover het "belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens opvoeding of 
verzorging" betreft. In principe gaat het dan om informatie over de leervorderingen en het welbevinden van 
het kind op de school. De school geeft in beginsel de informatie, tenzij zwaarwegende belangen van het kind 
daaraan in de weg staan. Het ontbreken van een omgangsregeling kan een indicatie zijn om de informatie 
niet te geven. Niet van belang is overigens of de ouder die met het gezag belast is, het met deze 
informatieverstrekking eens is. De school heeft op grond van de wet een eigen afweging te maken ten 
aanzien van het op verzoek van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder verstrekken van informatie. 
 
Indien de met het gezag belaste ouder of het kind zich tegen informatieverstrekking aan de andere ouder 
verzet, zal de school zich hierin niet mengen. De school zal nooit tussen de beide ouders instaan. In 
dergelijke situaties vraagt de school de niet gezaghebbende ouder te adviseren zijn gelijk bij een rechter te 
halen. 
 
Hoe gaan de Fluenta scholen om met de informatievoorziening aan gescheiden ouders?  
 
Informatievoorziening naar gescheiden ouders.  
Over de informatievoorziening naar gescheiden ouders bestaan er afspraken. Het gaat dan met name om de 
positie van de ouder die niet is belast met het ouderlijk gezag. Het belang van het kind staat voor de school 
altijd voorop. De school wil geen partij zijn in eventuele verschillen van mening tussen de gescheiden 
ouders.  
 
De school geeft informatie mee aan het kind dat woont bij de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Het 
betreft o.a. de schoolgids, de schoolkrant, de nieuwsbrief, andere brieven en de rapporten.  
De ouder die met het gezag is belast, dient de niet gezaghebbende ouder op de hoogte te stellen omtrent 
gewichtige aangelegenheden m.b.t. het kind. Ook dient de gezaghebbende ouder de niet gezaghebbende 
ouder te raadplegen over te nemen beslissingen. Hierbij kan gedacht worden aan kwesties als schoolkeuze, 
leerprestaties of zaken op medisch of financieel terrein. Daarnaast informeert hij/zij de ander over praktische 
zaken, bijv. de data van ouderavonden, 10 minutengesprekken en andere activiteiten in het belang van het 
kind. 
Een huisbezoek wordt door de leerkracht afgelegd bij de gezaghebbende ouder. Op de spreekavonden is er 
per kind in principe 1x 10 minuten beschikbaar. De school gaat ervan uit, dat ouders onderling afspreken wie 
van beiden (of beiden tegelijk) de spreekavond bezoekt.  
 
De school gaat er van uit, dat de niet gezaghebbende ouder zelf ook initiatief neemt om zich op de hoogte te 
stellen van de gewenste informatie via de gezaghebbende ouder. Daarnaast is praktische informatie altijd 
beschikbaar op de website van de school.       
 
In de meeste situaties houden ouders zich goed aan deze afspraken. Het komt helaas voor dat dit niet het 
geval is. Wat dan? In de wet is vastgelegd dat derden die beroepshalve beschikken over informatie over het 
kind, wettelijk verplicht zijn deze informatie aan te verstrekken aan beide ouders. Dit recht geldt dus ook voor 
de niet gezaghebbende ouder. Andere personen hebben dit recht niet (b.v. andere familieleden).  
 
De school hoeft de informatie over het kind overigens niet uit zichzelf te verstrekken. De niet 
gezaghebbende ouder moet er nadrukkelijk om vragen. Ook niet iedere informatie hoeft te worden verschaft. 
Het moet gaan om belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de persoon van het kind 
of diens verzorging en opvoeding (schoolrapporten, informatie m.b.t. het gedrag of verslagen van 
oudergesprekken). De informatie hoeft alleen aan de niet gezaghebbende ouder te worden gegeven als de 
andere ouder die ook gekregen zou hebben.  
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Het kan voorkomen dat de school van mening is dat de informatie niet verstrekt wordt. Het moet dan gaan 
om ‘zwaarwegende belangen’ (‘het belang van het kind staat voorop’). De niet gezaghebbende ouder kan 
dan een klacht indienen. Uiteindelijk zou de rechter kunnen beslissen dat de school de informatie alsnog 
moet geven. De rechter zal het verzoek van de niet gezaghebbende ouder in ieder geval afwijzen indien het 
belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Daarbij moet worden gedacht aan 
situaties waarbij het recht op omgang aan de niet gezaghebbende ouder is ontzegd.  

 
In de schoolgids staat de procedure informatievoorziening aan gescheiden ouders. De tekst 
is als volgt: 
 

Na een echtscheiding houden in het algemeen beide ouders het gezag over het kind, 
tenzij de rechter anders heeft beslist. In de praktijk is het vrijwel altijd zo, dat het kind bij 
één van de ouders woont. 
 
Onze school hanteert in dit verband drie belangrijke uitgangspunten: 
• het belang van het kind moet gediend worden; 
• de school gaat er vanuit, dat de ouder waar het kind woont, alle informatie over het 

kind doorgeeft aan de andere ouder; 
• de school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders. 
 
Deze uitgangspunten leiden tot de volgende praktische uitwerkingen: 
• alle schoolinformatie gaat in principe naar de ouder bij wie het kind woont; 
• op verzoek kunnen ook beide ouders alle schoolinformatie ontvangen; 
• een huisbezoek wordt door de leerkracht afgelegd bij het gezin waar het kind 

woont. Ouders kunnen eventueel onderling afspreken dat de andere ouder daarbij 
ook aanwezig is; 

• op de ouderavonden is er per kind in principe één keer tien minuten beschikbaar. 
De school gaat ervan uit, dat de ouders onderling afspreken wie van de beide 
ouders (of beiden tegelijk) de ouderavond bezoekt; 

• indien het kind opgehaald wordt van school door de niet met het gezag belaste 
ouder, geeft de school het kind alleen mee als toestemming van de met het gezag 
belaste ouder gegeven is. 

  


