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Protocol 
informatieverstrekking 
en gesprekvoering met 

gescheiden ouders 



1. Informatieplicht aan (gescheiden) ouders 
Er zijn leerlingen bij ons op school waarvan de biologische ouders niet (meer) bij elkaar wonen. De 
KMS vindt het van belang om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. 
Voorwaarde is dat beide ouders zelf hun verschillende woonadressen (en e-mailadressen) kenbaar 
hebben gemaakt aan de leerlingenadministratie (administratie@kmsbussum.nl). 
De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de wettelijke verplichting om de andere ouder 
(niet belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van zaken die hun kind betreffen. Dat 
geldt dus ook voor gegevens over schoolresultaten. De KMS hanteert het volgende beleid met 
betrekking tot het informatierecht van ouders. 

2. De hoofdregel 
De hoofdregel is dat de school in het belang van het kind een absoluut onafhankelijke positie 
inneemt ten opzichte van beide ouders. 

3. Volledig informatierecht 
3.1 Alle ouders/verzorgers hebben in principe recht op alle informatie van de school over hun kind.  
Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. 
3.2 Voor ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar wel beiden het ouderlijk 
gezag hebben, geldt dat zij allebei recht hebben op alle informatie over hun kind. 
3.3 Aan beide ouders wordt de volgende informatie verstrekt: leerprestaties, verslagen 
(rapporten), uitnodigingen voor oudergesprekken en algemene ouderavonden, (nieuws)brieven en 
schoolgids. De informatie wordt per e-mail opgestuurd. Hierbij wordt aangetekend dat voor een 
oudergesprek beide ouders initieel worden uitgenodigd voor één gezamenlijk gesprek. Alleen in 
bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. 

4. Ouders apart / geen onderlinge afspraken 
4.1 Indien de gescheiden ouders niet tot een afspraak voor een gezamenlijk gesprek kunnen 
komen, dienen wij beide ouders identiek te informeren. De leerkracht wijst de ouders er in dat 
geval op dat het onwenselijk is een Ontwikkelingsgesprek of ander oudergesprek met iedere ouder 
apart te voeren.   
2. Indien ouders volharden in het standpunt niet gezamenlijk het gesprek te kunnen voeren, 

voeren 
wij tweemaal (één met elke ouder) een identiek gesprek qua vorm én inhoud. In het geval van het 
Ontwikkelingsgesprek is hier in beide gevallen de leerling bij aanwezig; het is immers een gesprek 
met de leerling in aanwezigheid van de ouder(s). 
4.3 De leerkracht, of indien noodzakelijk IB en/of directie, voeren met ouders in bovenstaand geval 
(4.2) een gesprek over de onwenselijkheid van deze twee gesprekken. Doel van dat gesprek is de 
ouders samen met de leerling in één gesprek aan tafel te krijgen. 
4.4 In overleg met- en met instemming van beide ouders kan worden afgesproken dat bij een 
gescheiden gespreksvoering de ene ouder bij het gesprek met de leerling aanwezig is terwijl de 
andere ouder van de leerkracht een samenvatting krijgt.  
4.5 Het is de verantwoordelijkheid van gescheiden ouders om school te informeren over de manier 
waarop zij voor oudergesprekken kunnen worden uitgenodigd. 

5. Beperkt informatierecht  
5.1 Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben beperkt recht op informatie over 
hun kind. De ouder zal daar zelf om moeten vragen; de school hoeft uit zichzelf geen informatie te 
verstrekken aan deze ouder. 
5.2 De gescheiden ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag moet daarnaast het kind erkend 
hebben. Indien dit niet zo is bestaat er geen recht op informatie; ook niet indien daar specifiek om 
wordt verzocht.  
5.3 Ouders met een beperkt recht op informatie krijgen van school uitsluitend informatie over de 
schoolvorderingen en eventuele sociaal-emotionele ontwikkelingen van hun kind. 
5.4 Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, vervalt het recht op 
informatie. Dit is het geval zijn indien een rechter heeft geoordeeld dat het geven van informatie 
door de school aan een specifieke ouder het kind zal schaden. 
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