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Informatieverstrekking aan gescheiden ouders  
 
Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen.  
Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op 
informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of 
informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. 
 
De school ziet alleen af van informatieverstrekking aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, 
indien daaraan een gerechtelijke uitspraak, waarin een contactverbod of een beperking van de 
informatieplicht is opgenomen, ten grondslag ligt. 
 
Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft het 
schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders. 
 

1. De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder vraagt de schoolleiding 
specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten en omstandigheden die het kind 
of diens verzorging op opvoeding betreffen).  
 

2. De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich 
daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is).  
 

3. Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet met gezag belaste 
ouder/een niet-verzorgende ouder wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet 
te verstrekken.  
 

4. De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder die verzoekt om informatie 
dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen.  
 

5. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven 
dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden 
ingebracht.  
 

6. Als de niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder de school heeft verzocht 
om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in ieder geval bepaalde 
bescheiden (of een kopie daarvan) op verzoek zonder meer gegeven!  Bijvoorbeeld de 
rapporten en een (schriftelijke) toelichting daarop. 

 
 
 
Gescheiden ouders dienen  het formulier  ‘vragenlijst gescheiden ouders’ in te  vullen. 
 
 
 

 
  



 

 
  2|3 

 

Vragenlijst gescheiden ouders 
 

Naam van de leerling(en)  

 

Gegevens moeder 

Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiele nummer  

E-mail  

 

Gegevens vader 

Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiele nummer  

E-mail  

 

De gezagssituatie over ons kind / kinderen is als volgt geregeld: 

❑ het gezag berust bij beide ouders 

❑ alleen de moeder heeft het gezag 

❑ alleen de vader heeft het gezag 

❑ anders, namelijk: 

 

De kinderen hebben de vaste verblijfplaats bij: 
(de vaste verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie is 
ingeschreven) 

❑ de moeder 

❑ de vader 

❑ anders, namelijk: 
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Wij hebben de zorg voor ons kind/kinderen als volgt verdeeld: 

❑ wij zorgen als co-ouders voor onze kinderen (er is een regeling aanwezig) 

❑ de moeder zorgt hoofdzakelijk voor de kinderen 

❑ de vader zorgt hoofdzakelijk voor de kinderen 

❑ anders, namelijk: 

• Maandag: 

• Dinsdag: 

• Woensdag: 

• Donderdag: 

• Vrijdag: 
 

 

Is er sprake van een contact/zorgregeling (omgangsregeling) van het kind/kinderen met de ouder 
waar het kind niet woont: 

❑ ja 

❑ nee 

Zo ja: de omgangsregeling luidt als volgt: 
 

 

Afspraken over het halen en brengen naar school: 

 
 

 

Oudergesprekken: 

❑ gezamenlijk 

❑ alleen met de ouder die hoofdzakelijk voor het kind zorgt 

❑ anders, namelijk:  

 

Bijzonderheden: 

 

 

Handtekening moeder Handtekening vader 

Naam: Naam: 

Datum: Datum: 

Plaats: Plaats: 
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