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INFORMATIEPLICHT VAN SCHOOL AAN OUDERS 

 

Ouders/wettelijke verzorgers hebben in principe recht op informatie over hun kind op school; dat is ook 

het uitgangspunt van onze scholen.  

Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Welke informatie beide ouders ontvangen is afhankelijk 

van de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. 

 Ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben 

krijgen steeds alle informatie over hun kind. Deze verstrekte informatie is in alle gevallen voor 

beide ouders bestemd. 

 Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, is 

dit ook het geval. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. De informatie wordt aan 

één van hen of aan beide ouders gegeven maar is in alle gevallen voor beide ouders bestemd. 

 

Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. 

Aan beide ouders wordt dan in elk geval de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport 

en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind 

meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. 

Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders tegelijkertijd worden uitgenodigd 

voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle 

informatie die redelijkerwijs alleen praktisch belang heeft voor de ouder bij wie het kind woont, wordt 

aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder 

verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te 

verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. 

 Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun 

kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen 

informatie te geven aan deze ouders. 

 

De ouder die geen gezag meer heeft over het kind heeft een beperkt recht op informatie over hun 

kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen 

en eventueel sociaal- emotionele ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen 

informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval 

zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het 

kind zal schaden.  

 

Zie ook: Burgerlijk Wetboek, Artikel 1:377b en Artikel 1:377c. 

 


