
Gescheiden ouders en informatieverstrekking door school 
 (volledige notitie ligt op school ter inzage) 
 
Vanaf 1998 is de hoofdregel dat beide ouders na scheiding in beginsel het gezamenlijk gezag 
behouden. Dat is alleen anders als de rechter op een uitdrukkelijk verzoek anders heeft beslist en het 
belang van de minderjarige dat vereist. 
 
In de situatie van gezamenlijk belang behoort de school beide ouders al dan niet gezamenlijk te 
informeren. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet ook aan de andere ouder 
gegeven worden. 
In de afwijkende situatie dat één van de ouders belast is met het gezag gelden er andere regels. Voor 
deze situatie heeft de wetgever een aparte regeling ontworpen, waarbij het uitgangspunt is dat de 
ouder, die niet met het gezag is belast, toch geïnformeerd moet worden.  
 
Beleid van onze school 
In principe geeft de school aan beide ouders de informatie die de school uitreikt. 
 
Schriftelijke informatie vanuit de school 
Beide ouders/verzorgers wonen bijna nooit op het zelfde adres en bijna alle schriftelijke informatie 
vanuit de school wordt via het kind aan de ouder/verzorger verstrekt, waar het kind woonachtig is. 
Het geeft veel organisatorisch problemen als de school er ook voor moet zorgen dat alle schriftelijk 
info ook nog bij de tweede ouder/verzorger bezorgd moet worden. 
 
In overleg met de ouders kan de school uit de volgende mogelijkheden een keuze maken: 

 Met beide ouders worden goede afspraken gemaakt dat de met gezag beklede ouder er voor 
zorgt dat alle schriftelijke informatie vanuit school ook bij de andere ouder/verzorger terecht 
komt. 

 De tweede ouder/verzorger kan bij de leerkracht op een vast wekelijks of tweewekelijks tijdstip 
de schriftelijke informatie ophalen. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het ophalen 
van de informatie. De school kan een extra geldbedrag op jaarbasis vragen voor de 
kopieerkosten. 

 De tweede ouder/verzorger zorgt ervoor dat bij de directie of administratie een aantal 
gefrankeerde enveloppen ligt waarmee de schriftelijke informatie verzonden kan worden. De 
ouder/verzorger is er zelf verantwoordelijk voor dat de voorraad gefrankeerde enveloppen 
voldoende is. De school kan een extra geldbedrag op jaarbasis vragen voor de kopieerkosten. 

 De tweede ouder/verzorger kan kenbaar maken de nieuwsbrief van de school digitaal te willen 
ontvangen. Dit moet schriftelijk gebeuren met opgave van het email-adres. Indien de nieuwsbrief 
niet digitaal aangeleverd kan worden, dan is bolletje 2 in deze van toepassing.  

 De schoolgids zal aan gescheiden ouders bij aanmelding van hun kind in tweevoud verstrekt 
worden, zodat beide ouders het schoolbeleid inzake informatieverstrekking bekend is. 

 
Mondelinge informatie vanuit de school 
De school heeft als uitgangspunt dat alle informatie, dus ook de mondelinge, aan beide ouders 
gegeven wordt. Dat is de verantwoordelijkheid van de school. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de school in de gelegenheid wordt gesteld die 
informatie op een zo verantwoord mogelijke en effectieve wijze te kunnen geven. 
Dit betekent dat de school bij mondelinge informatie in principe beide ouders op een gelijk tijdstip 
uitgenodigd worden om die mondelinge informatie te ontvangen. 



De met het gezag belaste ouder is er verantwoordelijk voor, dat de uitnodiging voor de mondelinge 
informatieoverdracht ook bij de andere ouder terecht komt. Als die uitnodiging schriftelijk gebeurt, 
dan kan dat ook via één van de bovengenoemde procedures. 
Ouders zullen altijd – hoe moeilijk dit soms is – een uiterste inspanning moeten plegen om samen de 
informatie te ontvangen. In een uiterste geval kan een leerkracht beslissen – na overleg met de 
directeur of IB-er – en in het belang van het kind en de school om beide ouders apart te spreken.  
De gesprekken worden in principe altijd op school gevoerd. 
 


