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Inleiding 

Dit document beschrijft de uitgangspunten en afspraken binnen SPON ten aanzien van de 

wijze van communiceren met en het informeren van gescheiden ouders. 

 

 

Uitgangspunten 

- De school neemt een neutrale positie in ten opzichte van beide ouders en verwacht 

van beide ouders dat zij deze neutrale positie respecteren (wij informeren de ene 

ouder niet over de andere ouder). 

- Het is de verantwoordelijkheid van ouders elkaar te informeren over gewichtige 

aangelegenheden betreffende hun kind (informatierecht en informatieplicht). Wij 

verwachten dat ouders samen afspraken maken over de communicatie met school en 

dat zij elkaar informeren over schoolse zaken. 

- Positieve ouderbetrokkenheid is ook bij gescheiden ouders van belang. Wij stellen 

beide ouders in de gelegenheid om geïnformeerd te worden over de vorderingen en 

de ontwikkeling van hun kind en (relevante) schoolse zaken en activiteiten.  

- Wij zullen beide (gezags)ouders, met inachtneming van de geldende wettelijke 

kaders, dezelfde informatie verstrekken over de vorderingen van de leerling. 

- Zonder schriftelijk bewijs van het tegendeel, gaat de school ervan uit dat beide 

ouders het ouderlijk gezag hebben.  

- Zonder schriftelijk bewijs van het tegendeel, gaat school ervan uit dat beide ouders 

informatie mogen ontvangen over de leerling. 

- De school gaat ervan uit dat beide ouders het belang van de leerling voorop stellen 

bij het maken van afspraken en contacten met de school. 

- De school gaat ervan uit dat ouders die gaan scheiden, de school over de scheiding 

en gemaakte afspraken informeren.  

- Het belang van de leerling staat voorop in het handelen van de school. 

 

 

Informatievoorziening 

- De school gaat ervan uit dat de verzorgende ouder1 alle relevante informatie aan de 

ander doorgeeft (informatieplicht). Indien dit niet gebeurt, dient de ouder die deze 

informatie niet krijgt contact op te nemen met de school.  

- Algemene informatie betreffende de school (schoolgids, kalender, nieuwsbrieven, 

enz.) zijn voor beide ouders toegankelijk via de website.  

- Algemene informatie en uitnodigingen voor ouderavonden en schoolactiviteiten 

worden per e-mail verzonden. Op verzoek kunnen beide ouders worden opgenomen 

in de maillijst. 

- Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben, beschouwen wij de verzorgende 

ouder als eerste aanspreekpunt.  

- De school stelt het op prijs als ouders relevante informatie uit het ouderschapsplan 

(en eventuele aanpassingen) aan de school doorgeven. 

- De school verwacht dat beide ouders tijdig relevante informatie over wijzigingen in de 

thuissituatie doorgeven. 

- De school verstrekt geen informatie die redelijkerwijs ook niet (op gelijke wijze) aan 

de andere ouder of aan andere ouders verstrekt zou worden. 

- Indien de informatievoorziening tussen beide ouders niet goed verloopt, kan in 

zwaarwegende omstandigheden in overleg met school (groepsleiding) gekozen 

worden voor extra oudercontacten (telefonisch of op school) om de ouder te 

informeren over de voortgang en ontwikkeling van de leerling.  

- Informatie wordt niet verstrekt wanneer het belang van de leerling zich hiertegen 

verzet. 

- De niet-gezagsouder neemt zelf het initiatief de school om (specifieke) informatie te 

vragen.  

 

 
1 De verzorgende ouder is de ouder bij wie de leerling in huis woont. Dit is het adres waarop de leerling woont 

zoals aangegeven op het aanmeldformulier (dit is van toepassing op de gehele tekst daar waar gesproken 
wordt over ‘de verzorgende ouder’).  
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Oudergesprekken en oudercontacten 

 

- In het belang van de leerling, nodigen wij ouders samen uit voor geplande 

oudergesprekken. Wanneer door zwaarwegende omstandigheden dit onmogelijk is, 

verwachten wij dat ouders hier met elkaar afspraken over maken.  

Indien noodzakelijk kunnen er (indien organisatorisch mogelijk) afzonderlijke 

afspraken worden gemaakt. Ouders kunnen dit aangeven bij de groepsleiding. 

- Op verzoek worden uitnodigingen voor geplande oudergesprekken naar beide ouders 

verzonden.  

- Indien één van de ouders bezwaar heeft tegen gelijktijdige aanwezigheid van beide 

ouders, wordt (indien mogelijk) een aparte afspraak gemaakt met de bezwaar 

makende ouder. 

- Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben, beschouwen wij de verzorgende 

ouder als eerste aanspreekpunt bij calamiteiten en noodgevallen. 

- Wanneer één van de (gezaghebbende) ouders bezwaar heeft tegen het aanwezig zijn 

van een nieuwe partner van de andere ouder bij oudergesprekken, dan kan deze 

ouder dit bezwaar aangeven bij de groepsleiding. De school zal deze nieuwe partner 

vervolgens niet toelaten tot het oudergesprek. 

 

Bijwonen van schoolactiviteiten 

 

- Uitnodigingen voor schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn (feesten, projecten, 

enz.), gelden voor beide ouders. Wij verzoeken ouders om hier samen duidelijke 

afspraken over te maken.  

- Indien dit niet wenselijk, kunnen ouders ervoor kiezen om niet gelijktijdig aanwezig 

te zijn. Het belang van de leerling staat hierbij voorop. 

 

Toestemming 

- Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, moeten ook beide ouders 

toestemming verlenen bij gewichtige zaken (zoals onderzoeken, schoolkeuze, enz.). 

Indien ouders van mening verschillen, beschouwt de school dit als het ontbreken van 

toestemming. 

- Indien het niet verlenen van toestemming ernstige nadelige gevolgen kan hebben 

voor de leerling en zijn/haar ontwikkeling, dan kan de school besluiten dit te melden 

bij de daartoe bevoegde instanties (bijv. Veilig Thuis). 

- Bij ‘kleine alledaagse beslissingen’ (het meedoen aan schoolactiviteiten, het meegaan 

op excursie, e.d.) gaat de school uit van de goedkeuring van de verzorgende ouder. 

 

Aanmelding 

- Bij aanmelding door één ouder gaat school ervan uit dat beide ouders instemmen met 

aanmelding en de binnen de school geldende afspraken. 

- Bij aanmelding vraagt school of er sprake is van een echtscheiding. 

- Indien ouders gescheiden zijn, vraagt school naar gemaakte afspraken en (indien van 

toepassing) schriftelijke bewijsstukken. 

- De school legt vast wat het hoofdverblijf is van de leerling (de verzorgende ouder). 

- Indien ouders gescheiden zijn, vraagt school naar de contactgegevens van beide 

ouders. 

- Indien één van beide (gescheiden) gezagsouders afwezig is, wordt deze geïnformeerd 

over het beleid van school t.a.v. gescheiden ouders.  

 

Verlof 

- Verlof kan in principe door beide ouders worden aangevraagd. Indien één van beide 

gezagsouders aan de school kenbaar heeft gemaakt hier bezwaar tegen te hebben, 

moet overeenstemming worden bereikt voordat de directeur de verlofaanvraag in 

behandeling kan nemen. 

 

De school en haar medewerkers trachten bovenstaande afspraken zo zorgvuldig mogelijk 

toe te passen, maar in de praktijk kan het gebeuren dat zaken over het hoofd worden 

gezien. Wij vragen ouders in dat geval zelf contact op te nemen met de groeps- of 

schoolleiding. 
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Bijlage 

 

 

Relevante wettelijke bepalingen: 

 

- Artikel 1:377b BW. (informatierecht en informatieplicht) De met het gezag belaste 

ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de 

andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind 

betreffen. 

 

- Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk 

gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over 

belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van 

het kind betreffen.  

Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie.  

De informatie wordt niet verstrekt als: 

- de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk 

gezag zou verschaffen;  

- het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. 

 

- Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en Artikel 23b van de Wet op 

het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de 

leerlingen rapporteert aan hun ouders. 

 

 


