
Beleid omtrent informatieverschaffing en gescheiden ouders

De Vorsenpoel heeft net als iedere andere school in Nederland een zelfstandige informatieplicht
tegenover ouders. Uitgangspunt bij deze informatieplicht is de wettelijke verplichting die in het
Burgerlijk Wetboek is vastgelegd in artikel 1:377c. (bron basisschool management 01-2012)

In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben
de ouders samen het ‘ouderlijk gezag’. Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en
een niet-ouder samen (bijvoorbeeld de partner van een vader of  moeder). Dit wordt ‘gezamenlijk
gezag’ genoemd. Als ouders scheiden behouden zij in principe beiden het gezag over het kind.
Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent wordt dit ‘voogdij’ genoemd.

Wij onderscheiden op de Vorsenpoel twee situaties bij de informatievoorziening aan gescheiden
ouders:

1. Ouders die beiden met het ouderlijk gezag zijn belast met één verzorgende ouder.

De Vorsenpoel heeft in dit geval de wettelijke plicht beide ouders gelijk te behandelen. In
principe worden beide ouders uitgenodigd voor ouderavonden. Correspondentie en informatie
(schriftelijk, website, klassenbord etc.) is gericht aan beide met gezag belaste ouders. Dus niet
slechts aan de ouder bij wie het kind volgens de Gemeentelijke Basisadministratie of  volgens de
door de ouder verstrekte gegevens staat ingeschreven. Dit geldt niet indien daarmee naar de
mening van de school zwaarwegende belangen van het kind geschaad zouden kunnen worden.
De niet verzorgende ouder hoeft hier niet om te vragen. Dit geldt voor alle gevallen waarin de
school het noodzakelijk vindt de verzorgende ouder op de hoogte te brengen over voorvallen op
school die het kind betreffen.

2. Een van de ouders heeft na de scheiding het ouderlijk gezag.

Op grond van artikel 1:377b van het Burgerlijk Wetboek is de gezaghebbende ouder verplicht de
niet-gezaghebbende ouder te informeren over het kind. De school heeft een informatieplicht aan
de niet-gezaghebbende ouder voor zover deze hierom verzoekt (artikel 1:37c BW).

Op het bovenstaande zijn twee uitzonderingen mogelijk:

1. Geen plicht om informatie te verschaffen voor de school wanneer de school de
informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan de ouder die met het
ouderlijke gezag is belast.

Indien het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van de informatie.

De Vorsenpoel moet onderzoeken of het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken
van informatie. Deze situatie kan zich voordoen wanneer de andere ouder een contactverbod is
opgelegd en de orde en rust op school verstoort.

De rechtspraak geeft dus aan dat de school goede argumenten moet hebben om de niet met het
gezag belaste ouder de algemene informatie over het kind te onthouden.
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De informatie die verschaft moet worden
In algemene zin gaat het erom ‘een beeld te geven van hoe het kind op de Vorsenpoel
functioneert’. Doet het kind goed zijn best? Voelt het zich prettig in de klas? Kan het meekomen
met de anderen? De niet verzorgende ouder mag, zodra die zelf  om informatie heeft gevraagd
verwachten dat de school de rapporten mailt en de schoolgids op de website plaatst. In principe
nodigt de school beide ouders uit voor ouderavonden of  voor gesprekken over het kind
(rapportbesprekingen). Indien een van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of  zij om
een individueel gesprek vragen. Bij de dagelijkse zorg is het in principe voldoende om de
verzorger in te lichten, dat kan ook een oma of  een oppas zijn. Bijvoorbeeld dat het kind ziek is
geworden op school, dat er hoofdluis heerst of  waar de school heen gaat met schoolreisje.

Belang van het kind
De Vorsenpoel is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer de veiligheid en rust van het
kind gewaarborgd dienen te worden. Om die redenen is het niet toegestaan dat ouders hun
onderlinge relationele problemen of  conflicten op school of  via school beslechten. Een verzoek
om informatie kan de Vorsenpoel tussen twee vuren plaatsen. Om deze pijnlijke situaties te
voorkomen zal de directie van de Vorsenpoel op basis van dit beleidsstuk een regeling treffen en
de afspraken op papier zetten. Het belang van het kind is ermee gediend dat de school zich
buiten de strijd van de ouders houdt. Dat is dan ook de reden dat de Vorsenpoel bewust omgaat
met de informatieplicht, met name door onze leerkrachten goed te informeren en het
informatiebeleid in de schoolgids te vermelden. De Vorsenpoel heeft primair het belang van het
kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding te maken
heeft.
De school kan weigeren om informatie te geven
De Vorsenpoel kan dus weigeren om informatie te geven als dat ingaat tegen het belang van het
kind. Weigeren kan alleen als de situatie is onderzocht en de weigering schriftelijk is gemotiveerd.
Dat het kind niet wil dat er informatie gegeven wordt is niet per definitie een doorslaggevend
argument, het kind kan immers onder invloed staan van de andere ouder. Verzet van één ouder
mag nooit een reden zijn om geen informatie meer te geven aan de andere ouder. Soms verklaren
advocaten of  therapeuten dat het geven van informatie strijdig is met het belang van het kind.
Dat mag de school niet simpelweg voor waar aannemen. De school moet dat eerst onderzoeken
door na te vragen wat de deskundige zegt. Daarnaast kan de school een contra-expertise
uitvoeren bijvoorbeeld door een schoolarts in te schakelen die vast kan stellen of  het verstrekken
van informatie inderdaad schadelijk is voor het kind.
Procedure bij informatieverschaffing en gescheiden ouders

∙ De school formuleert het beleid en neemt dat op in de schoolgids
∙ De ouder die verzoekt om informatie moet een kopie overleggen van zijn

legitimatiebewijs.
∙ 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.

∙ Als een ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar,
worden nadien in ieder geval de rapporten en een schriftelijke toelichting daarop zonder  meer

afgegeven. Er hoeft dan niet steeds opnieuw te worden verzocht om die informatie.



∙ Informatie wordt niet verstrekt, wanneer de school gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat dit in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld als de veiligheid in het
geding is.

∙ Voor het behandelen van een verzoek om informatie staat de termijn van een maand.
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