Informeren gescheiden ouders
Informatieplicht school
Scholen hebben regelmatig te maken met gescheiden ouders van leerlingen. In de meeste
gevallen zal er qua informatieverstrekking door de school, en betrokkenheid van de ouders
bij hun kind(eren) en de school niet veel veranderen. Wanneer er sprake is van een conflict
tussen beide ouders, kan dit echter problemen opleveren voor de school. Hoe kan de school
hiermee omgaan? Waar is de school wettelijk toe verplicht? Hoe voorkom je als school dat je
alle gesprekken na een scheiding dubbel moet voeren?
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de vorderingen van leerlingen aan hun ouders,
voogden of verzorgers (art. 1:377 BW)1. Ook na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk
behandeld door de school. Dit betekent dat beide ouders informatie behoren te ontvangen
over belangrijke feiten en omstandigheden, die hun kind aangaan. Dus ook de ouder bij wie
het kind niet (hoofdzakelijk) woont of die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op
informatie. Deze verplichting geldt overigens ook wanneer de ouders nooit getrouwd zijn
geweest of als er geen omgangsregeling is (WPO art. 11).
Naast de verplichting van scholen hebben ouders een eigen verantwoordelijkheid om
informatie te ‘halen’.

Twee ouders met gezag
In de wet is als hoofdregel vastgelegd dat beide ouders na een echtscheiding het ouderlijk
gezag over hun kind(eren) blijven uitoefenen (art. 251 BW). Dit betekent dat de rechten en
plichten ten opzichte van hun kind voor beide ouders gelijk blijven. Voor scholen is onder
andere van belang dat beide ouders de beslissingsbevoegdheid over hun kind(eren)
behouden. Beide ouders moeten dus bij belangrijke beslissingen betrokken worden en
hebben het recht om dezelfde informatie over hun kind te ontvangen.
Bovenstaande verplichting vervalt alleen als het geven van informatie strijdig is met de
belangen van het kind. Dit moet aangetoond worden met een gerechtelijke uitspraak. Het
feit dat de ene ouder niet wil dat de andere ouder wordt geïnformeerd, is geen geldig
argument. De school heeft een zelfstandige informatieplicht, waar alleen van afgeweken
kan worden met een gerechtelijke beschikking.

Een ouder met gezag
Wanneer ouders niet getrouwd zijn (geweest) of geen geregistreerd partnerschap hebben,
heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag (art. 253b BW). Ook kunnen ouders na een
scheiding de rechtbank verzoeken het gezag aan een van de ouders toe te kennen. Als een
ouder het gezag heeft, zijn de rechten van de ouder zonder gezag beperkter.
De ouder met gezag heeft de wettelijke plicht de andere ouder te informeren en te
consulteren over gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Gegevens over
bijvoorbeeld schoolresultaten behoren dan ook door de ouder met het ouderlijk gezag
verstrekt te worden aan de andere ouder. Als er echter communicatieproblemen zijn tussen
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de ouders, kunnen die voor de school problemen veroorzaken. Hoe kan een school dan
handelen?
De wet stelt (art. 1:377c BW) dat derden, die beroepsmatig over belangrijke informatie
beschikken over een kind, deze informatie desgevraagd kunnen verstrekken aan de ouder
die niet met het gezag belast is. Onder derden kan in een schoolsituatie gedacht worden
aan bijvoorbeeld leerkrachten of de directie. Van belang is dat een derde deze informatie
niet uit eigen beweging hoeft te verstrekken. De niet met het gezag belaste ouder moet de
leerkracht of directeur hier nadrukkelijk en specifiek om vragen. Daarbij moeten het concrete
vragen betreffen, die gaan over belangrijke feiten en omstandigheden, die betrekking
hebben op de persoon van het kind (bijv. schoolresultaten).
De school hoeft de niet met het gezag belaste ouder niet méér informatie te verstrekken dan
het aan de andere ouder geeft.

Melding van wijzigingen in gegevens
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in adresgegevens, van
gezag, e.d. aan de school. Het is van belang dat de directie van de school (schriftelijk) op de
hoogte wordt gebracht van een scheiding. Ouders kunnen daarbij aangeven wie de
eerstverantwoordelijke ouder wordt, op welk adres het kind (de meeste tijd) woont, hoe de
omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt (eerste contactadres) is in geval van
ziekte.
Informatie vanuit school kan aan beide ouders toegezonden worden, wanneer de school
over beide adressen beschikt. Als de adresgegevens niet ontvangen zijn, onderneemt de
school geen actie.

Handelwijze Fedra school
Informatieverstrekking is van belang om beide ouders betrokken te houden bij het leven en
de ontwikkeling van hun kind. Het belang van het kind is het beste gediend wanneer de
school zich volledig neutraal opstelt. De school geeft uitvoering aan de wet en regelgeving
ten aanzien van informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders tegelijk
gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en rapportgesprekken. Beide ouders
worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders bij de gesprekken
aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder
de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Dat geldt ook
voor de situatie dat een van de twee ouders niet met het ouderlijk gezag is belast. Die ouder
zal in principe de informatie moeten krijgen van zijn/haar voormalige partner. Bij hoge
uitzondering informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk. De school maakt
dan een andere afspraak met de ouder die bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van de
ex-partner. Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport, schoolgids of andere
documenten willen ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de
directie.
Alleen wanneer er voor een school zwaarwegende redenen zijn, kan een school een ouder
informatie onthouden. Daarvan kan sprake zijn als het belang van het kind wordt geschaad
door de informatieverstrekking. Een school moet die afweging zelf maken. Ze kan zich niet
beroepen op bijvoorbeeld de opvatting van een gezinsvoogdij-instelling, of op de wens van
de ene ouder of het kind om geen contact meer te houden met de andere ouder. De
school dient zich wel te houden aan een uitspraak van een rechter.

Informeren
Ouder(informatie)avond
Groepsinformatie avonden en algemene ouderavonden worden jaarlijks eenmalig
gehouden, zodat alle ouders dezelfde informatie krijgen. De leerlingen krijgen hiervoor een
brief mee naar huis. De uitnodiging geldt voor beide ouders en ook hier geldt dat de school
in eerste instantie verwacht dat de ene ouder de andere informeert, wanneer een van de
ouders niet aanwezig kan zijn.
Veel algemene informatie kan ‘gehaald’ worden. De website van de school is de eerste
informatiebron voor alle ouders. Via de website kunnen ouders (en andere belangstellenden)
zich aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief.
Informatie over het kind die van belang is voor beide ouders, zoals ziekte, verlof aanvragen
etc., dient door de ouder, die op dat moment de feitelijke verantwoordelijkheid heeft
(omdat het kind daar op dat moment verblijft) te worden doorgegeven aan de school en
aan de andere ouder.
Rapporten
Het rapport wordt meegegeven naar het eerste contactadres van het kind. Wij gaan ervan
uit dat de andere ouder het rapport te zien krijgt. Op verzoek kan een kopie worden
geleverd.
10-minuten gesprekken e.d.
Voor de rapportgesprekken, adviesgesprekken en andere contact momenten geldt dat
beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan hiervan worden afgeweken en wordt een andere afspraak gemaakt met de
ouder die bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van de ex-partner.
Buiten deze georganiseerde mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben
beide ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek
aan te vragen met de groepsleerkracht, de zorgcoördinator/intern begeleider en de
directie.

