
Afspraken betreffende de informatievoorziening aan gescheiden ouders 

  

Basisschool Los Hoes vindt het belangrijk dat alle ouders goed geïnformeerd worden over 

hun kind(eren). We doen dat door in gesprek te gaan met ouders op verschillende 

manieren. Dit kan tussendoor zijn, een oudergesprek, maar ook via een uitnodiging. 

Verder informeren wij de ouders onder andere door middel van de schoolgids, website en 

brieven die mee naar huis gaan (b.v. de Nieuwsbrief). 

  

Bij gescheiden ouders gaan we ervan uit dat ouders samen kiezen voor een school en 

afspraken maken over wie het kind aanmeldt. Na aanmelding zal de ene ouder verslag 

doen aan de andere ouder. Als school informeren wij in principe die ouder waar het kind 

in de week woont en dat als huisadres is opgenomen in de leerlingenadministratie. We 

verwachten dan dat deze ouder de andere ouder informeert. Indien mogelijk is het 

wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken waarvoor de ouders zijn 

uitgenodigd. Dit zal in het aanmeldingsgesprek aan de ouders verteld worden. Voor 

ouders die gaan scheiden tijdens de tijd dat het kind op school staat ingeschreven, 

gelden dezelfde afspraken. 

Als de informatieoverdracht tussen de ouders niet mogelijk is dan kunnen de ouders de 

school hiervoor niet verantwoordelijk maken. 

  

Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. Indien de communicatie 

tussen de beide ouders niet goed verloopt en de niet geïnformeerde ouder wenst 

geïnformeerd te worden, dan kan deze ouder een afspraak maken met de directie van de 

school. Samen zal gekeken worden hoe de betreffende ouder het beste geïnformeerd kan 

worden. 

  

Een niet verzorgende ouder heeft in principe recht op dezelfde informatie. Echter deze 

ouder moet daar wel zelf om vragen! Deze ouder dient dan een schriftelijk verzoek in te 

dienen bij de directie van de school waarin hij/zij om deze informatie vraagt. Indien 

noodzakelijk zal de school vragen naar een kopie van een identiteitsbewijs. Dit heeft te 

maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor scholen aan strikte regels 

gebonden zijn met betrekking tot informatieverstrekking over leerlingen. Als de ouder 

deze formaliteiten afhandelt, zullen wij de ouder, op dezelfde wijze informeren als de 

andere ouder van het kind. 

  

Via de rechter is er een vonnis waarin staat dat ook al heeft de rechter de 

omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind verboden, dan nog heeft deze 

ouder recht op informatie. Deze ouder dient dan wel een verzoek tot informatie in te 

dienen. 
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