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A. Onpartijdigheid school 
De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van 
problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. Wij wijzen ouders op de 
behoefte van het kind om van beide ouders evenveel te mogen houden. De school is primair 
gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind gewaarborgd dienen 
te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge relationele 
problemen of conflicten op school of via school beslechten. Een kind komt door conflicten 
tussen ouders in een loyaliteitsconflict waardoor zijn ontwikkeling in de knel komt. De school 
behoudt ook daarom zijn neutrale positie naar beide ouders. . 
 
B. Informatievoorziening 
Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens artikel 1:377c van het 
Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor 
instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts. Op de school 
rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. De  
informatievoorziening verloopt in principe via één van de ouders. Onder informatie in deze 
wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling op school èn de 
schoolorganisatie. Te denken valt aan: de het rapport, de rapportgesprekken, de sociaal 
emotionele ontwikkeling. De algemene informatieverstrekking zoals de nieuwsbrief, de 
schoolgids en andere algemene informatie is te vinden op de website van de school. 
 
C. Informatievoorziening aan gescheiden ouders met ouderlijk gezag 
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders 
dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. 
Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt 
verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven (wettelijke plicht). 
Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen 
initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere 
afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt. Ook wanneer 
er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan 
zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de 
registratie van de leerling zijn gemeld. 
 
 
 



 
D. Informatievoorziening bij een niet met het gezag belaste ouder 
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke 
macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast 
informeren. De ouder zal het besluit van de rechtbank in kopie aan school verstrekken. 
Op grond van de wet (artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) is de school verplicht om 
ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd te informeren, tenzij de 
informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het 
ouderlijk gezag is belast òf als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de 
informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk 
vonnis. 
 
Bijlage: Concrete voorbeelden hoe te handelen 
 
A. Ouderavond, gesprekken over het kind 
De school nodigt beide ouders uit voor ouderavonden en voor gesprekken over het kind (in 
principe middels één uitnodiging). Eén van de ouders geeft aan problemen te hebben, 
wanneer de andere ouder ook naar een ouderavond komt. De ouder die problemen heeft 
met de aanwezigheid van de ander zal vervolgens een aparte afspraak moeten maken met 
de school. De school zal hier welwillend op reageren. Het is daarbij niet aan de school om 
pro-actief in te acteren. Het is aan de ouders om aan te geven dat er een probleem ligt. 
Ouders worden dus niet op voorhand apart 
uitgenodigd. 
 
B. Verzet ouder 
Bij een verstoorde relatie tussen de ouders komt het nogal eens voor dat een ouder de 
eigen informatieplicht niet of nauwelijks nakomt en zich verzet tegen informatieverstrekking 
door school aan de andere ouder. Verzet van een ouder mag nooit een reden zijn voor 
weigering van informatie aan de andere ouder (bepaling Rotterdamse rechtbank).. De 
school heeft een zelfstandige informatieplicht. Indien duidelijk is dat ouders elkaar 
onvoldoende inlichten dan zal de school, na een verzoek van die ouder, over gaan tot 
dubbele informatieverstrekking. 
 
Een controle taak ligt hierbij de administratie. 
Alleen met een rechterlijke beschikking mag men afwijken van de informatieplicht. 
Verklaringen van bijvoorbeeld advocaten of van therapeuten die informatievoorziening in het 
belang van het kind ontraden worden door de school naast zich neergelegd. 
 
C. Communicatie richting nieuwe partner vanuit school 
Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school 
geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat 
de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken 
aanwezig is, dan kan hier gehoor aan gegeven worden. Het mag echter geen belemmering 
vormen voor de andere ouder om een zelfde avond te bezoeken. Indien dit wel het geval is 
en de ouder geeft dit tijdig en duidelijk aan, dan is het in eerste instantie aan de ouder met 
nieuwe partner hier een oplossing voor te zorgen. 
De school zal geen informatie verschaffen aan een nieuwe partner zonder de aanwezigheid 
van de ouder. 
 
 
 



 
 


