Protocol: Informatieverstrekking aan (niet-gezagdragende) ouders
Bij gescheiden ouders geldt het volgende beleid voor wat betreft informatieverstrekking.
1. De school verstrekt alle schriftelijke informatie aan beide ouders.
2. Gescheiden ouders worden gelijktijdig uitgenodigd voor een kind- of
rapportbespreking op school, behalve als één van de ouders aangeeft dit niet te
willen.
Ouders nemen zelf het initiatief om dit aan te geven op school en om een andere
afspraak te maken. Indien om een andere afspraak gevraagd wordt, geeft de school
daar gehoor aan.
3. Gescheiden ouders worden beiden uitgenodigd voor overige bijeenkomsten van de
school. Hiervoor kunnen geen andere afspraken worden gemaakt. Het is aan de
ouders zelf om onderling afspraken te maken wanneer hier problemen mee zijn.

Toelichting:
Als algemeen uitgangspunt geldt dat scholen ouders (waaronder begrepen voogden en
verzorgers) informeren over de ontwikkelingen van hun kind(eren) op de school. Ouders
hebben daar recht op. Welke informatie wordt verstrekt en aan wie, wordt bepaald door de
wet en door het beleid van de school, respectievelijk het bevoegd gezag.
Wat schrijft de wet voor wanneer een ouder niet met het gezag is belast?
Art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag
belaste ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie
inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens
verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de
informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over
het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het
belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.
2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid
van dit artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te
geven wijze moet worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af,
indien het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.

Als ouders gescheiden zijn en één van de ouders heeft het wettelijk gezag, dan heeft ook de
ouder zonder het wettelijk gezag recht op informatie, zoals bijvoorbeeld het rapport van het
kind. De toets is of die informatie ook aan de met het gezag belaste ouder zou worden
verstrekt.
Een gerechtelijke uitspraak kan ook het overdragen van informatie belemmeren. Voorwaarde
is wel dat de school een document heeft ontvangen van de ouder / verzorger waarin deze
uitspraak is opgenomen.
Aan de hand van een uitspraak van de rechter kan de school de afweging maken of het
belang van het kind zich tegen het verstrekken van informatie verzet. Ook zelfstandig, dus
zonder een uitspraak van de rechter, kan de school deze afweging maken.
Op voorhand zijn niet alle situaties in een protocol te ondervangen. De school handelt met
inachtneming van het bovenstaande en neemt bij twijfel en onvoorziene vragen of
gebeurtenissen, eerst contact op met het bestuurskantoor. De Haagse Scholen wenst inzake
informatieverstrekking een helder en eenduidig beleid te voeren.
De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, 31 oktober 2012
(het eerder in 2011 vastgestelde “Protocol informatieverstrekking aan (niet-gezagdragende) ouders”
komt hiermee te vervallen)

