
1 

 
 
Informatieplicht bij gescheiden ouders 
 
Voor de communicatie over leerlingen met ouders die gescheiden zijn, hanteert het Isendoorn 
College de onderstaande uitgangspunten. Deze zijn gebaseerd op uitgangspunten die de Stichting 
Onderwijsgeschillen hanteert. 
 
Ouderlijk gezag:  
Voor de beantwoording van deze vraag maken we onderscheid tussen ouders met ouderlijk gezag en 
ouders zonder ouderlijk gezag. In de situatie waarin ouders gescheiden zijn, is het goed mogelijk dat 
beide ouders het ouderlijk gezag delen. Het kan ook zijn dat slechts één van de ouders het gezag 
heeft.  
 
Ouder met ouderlijk gezag: 

A. De school heeft een actieve informatieplicht. De ouders krijgen dezelfde mondelinge en 
schriftelijke informatie. 

B. De school mag van ouders verwachten dat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van 
hun kind en gebruik maken van de gebruikelijke informatie mogelijkheden, zoals 
informatieavonden, oudernieuwsbrieven, periodieke gesprekken met de mentor en het 
webportaal. Als een ouder hiervan geen gebruik maakt, hoeft de school niet op eigen 
initiatief voor extra informatie te zorgen. 

C. Als de school weet dat er geen omgang is tussen een van de ouders en het kind, zal de school 
geen genoegen nemen met de mededeling van de ene ouder dat hij/zij de andere ouder wel 
zal informeren. De school stuurt over bij B) vermelde punten informatie naar beide ouders. 

D. De school communiceert voornamelijk langs elektronische weg maar als de school informatie 
in tweevoud meegeeft aan het kind, voldoet de school in principe aan haar informatieplicht. 
Als vervolgens blijkt dat de informatie niet bij een van de ouders aankomt, zal de school een 
andere manier zoeken om dergelijke informatie te verstrekken. 

E. Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, zal de school de mogelijkheid 
bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders. 

F. De school geeft een ouder geen informatie over de inhoud van gesprekken die de andere 
ouder met de school heeft. Dat geldt ook voor verlofverzoeken die de andere ouder doet. 

G. De school zal geen beschuldigingen van de ene ouder over de andere ouder zonder eigen 
afwegingen opnemen in het leerlingdossier. 
 
 

Ouder zonder ouderlijk gezag: 
H. De school geeft de ouder zonder gezag informatie over belangrijke zaken over het kind met 

betrekking tot schoolvorderingen en welzijn binnen de school. De ouder moet daar zelf om 
vragen, de school hoeft dit niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de 
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zoals leerprestaties en de 
aansluiting bij klasgenoten. Hieronder valt het schoolrapport maar bijvoorbeeld niet de 
schoolfoto of de uitnodiging voor een algemene ouderavond. 

I. De school maakt zelf een belangenafweging over een verzoek om informatie te verstrekken 
en is niet gebonden aan een uitspraak van een rechtbank tenzij een dergelijke uitspraak 
specifiek gaat over informatievoorziening van een school aan een ouder. De school kan zich 
wel laten leiden in haar beslissing door een uitspraak van de rechtbank. De school zal haar 
beslissing motiveren. 
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J. Er is geen wettelijke bepaling die de school verplicht om een kennismakings- of 
rapportgesprek te voeren met de niet-gezaghebbende ouder. 

K. De school zal de gezaghebbende ouder informeren over een verzoek tot 
informatieverstrekking van de ouder zonder gezag. 

L. Op de informatieplicht aan de ouder zonder gezag kan een uitzondering worden gemaakt als 
het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet 
een eigen afweging maken over dat belang.  

M. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de ouder 
zonder gezag of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal 
dat moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin beperking 
van de informatieplicht is opgenomen.  

N. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie verstrekt. Als 
een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder, mag de school terughoudend zijn in 
het verstrekken van informatie. 

O. De school zal niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder gezag om 
informatie vraagt. 
 

Stiefouder 
P. Een stiefouder heeft veelal niet het ouderlijk gezag en wordt niet apart geïnformeerd. Als de 

stiefouder kan onderbouwen - bijvoorkeur met een gerechtelijke uitspraak - dat deze wel het 
ouderlijk gezag heeft, zal deze stiefouder geïnformeerd worden zoals een ouder met 
ouderlijk gezag.  

Q. Als een leerling uit zichzelf aangeeft dat hij/zij graag wil dat de stiefouder wordt 
geïnformeerd alsof het een ouder met ouderlijk gezag is, zal de school daarin een afweging 
maken en de leerling in kennis stellen van het besluit.  
 

Pleegouder 
R. Als een leerling inwoont bij een pleegouder omdat zijn/haar eigen ouders niet in staat zijn 

om de normale ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind te dragen, zal de pleegouder 
geïnformeerd worden zoals een ouder met ouderlijk gezag tenzij er een aanwijzing vanuit 
een verantwoordelijke instantie ligt dit anders te regelen. 

S. Als een leerling (al dan niet tijdelijk) inwoont bij een pleegouder terwijl de ouders van de 
leerling de normale ouderlijke verantwoordelijkheid wel dragen, mag de school van de 
ouders verwachten dat zij doorgeven hoe zij de communicatie geregeld willen hebben. 

 
Mogelijk biologische ouder 

T. Een mogelijk biologische ouder van een leerling is niet gelijk te stellen met een ouder zonder 
gezag en heeft geen wettelijke aanspraak op informatie. 
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