
Afspraken i.v.m. informatievoorziening  aan gescheiden ouders binnen SKOT 
 
Tekst schoolgids: 
Binnen onze stichting zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan 
gescheiden ouders. U kunt deze afspraken opvragen bij de directie 
 
 
Informatie aan gescheiden ouders 
Ons land kent de wet ouders met gezag en ouders zonder gezag. 
 
Ouders met gezag.  
Deze ouders hebben recht op alle informatie over hun kind, ook als ze gescheiden zijn. 
De school moet informatie aan beide ouders verstrekken. 
 
Ouders zonder gezag.  
Deze ouders hebben recht op beperkte informatie. Dit houdt in dat zij alleen recht 
hebben op informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van 
het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. Zij hebben alleen recht op 
informatie als zij erom vragen. Uit zichzelf hoeft de school die informatie niet te geven. 
De school kan de informatie weigeren als ook de met het gezag belaste ouder er geen 
recht op heeft of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie 
verzet. 
De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere 
ouder(niet belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige 
aangelegenheden die het kind betreffen.  
 
Dit gebeurt echter niet altijd en daarom houden wij ons aan de volgende 
richtlijnen. 
Ouders die zijn gescheiden, blijven recht houden op informatie over hun kind. Ook als u 
niet het wettelijk gezag hebt. U blijft als ouders welkom op de informatieavonden, de 10 
minuten gesprekken en andere door de school geplande informatieavonden. We plannen 
echter in principe geen dubbele avonden en gesprekken in.  
De wet kent als hoofdregel de situatie dat de rechter na ontbinding van het huwelijk het 
ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. In dat geval hebben beide ouders een zelfde 
recht op informatie en hieraan doet niet af of de ene ouder wel is belast met de 
verzorging van het kind en de andere niet. In dit geval gaat bij ons op school de 
(schriftelijke) informatie naar de ouder die belast is met de verzorging van het kind. Deze 
kan de informatie doorgeven en als dat niet gebeurt dan moet de andere ouder zelf 
contact opnemen met de leerkracht of de school. Dan zal de informatie alsnog worden 
gegeven aan de ouder die erom vraagt. 
 
Tenslotte: Op bovenstaande kunnen uitzonderingen worden gemaakt. De belangrijkste 
daarvan is dat de leerkracht of de school geen informatie hoeft te geven die in strijd is 
met de belangen van het kind. 
 
 
 
 


