Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De school hanteert voor een leerling één ouder als contactpersoon. Dit is de ouder die als ouder 1 op
het aanmeldformulier is opgegeven. Als ouders zijn gescheiden gaan wij er van uit dat de informatie
die naar deze eerste contactpersoon wordt gestuurd (inloggegevens Magister, e-mails, post), wordt
gedeeld met de tweede ouder. Voor de ouderavonden geldt dat er per leerling één gesprek per
docent wordt gehouden. U heeft zelf de keus of u samen op het gesprek komt of dat de ene ouder de
andere ouder informeert.
Er zijn omstandigheden waardoor de informatie niet wordt of kan worden gedeeld. In dat geval kan
de tweede ouder met gezag de administratie verzoeken inloggegevens van Magister te ontvangen en
om opgenomen te worden in het e-mailbestand van ouders. De eerste ouder wordt van het verzoek
van de tweede ouder in kennis gesteld.
De school zal een niet-gezaghebbende ouder van informatie voorzien wanneer die daar zelf om
vraagt. School verstrekt dan informatie over voortgang, cijfers/rapporten en medische kwesties.
Hieronder vallen niet een magister toegangscode of uitnodigingen voor oudergesprekken.
De school is verplicht de tweede ouder informatie te verstrekken. Er zijn twee gronden waarop een
dergelijk verzoek niet wordt gehonoreerd:
- Als het belang van het kind zich hiertegen verzet.
- Als het recht op informatie van de tweede ouder is beperkt middels een rechterlijke
beslissing. De eerste ouder informeert de school hierover schriftelijk met een afschrift van de
rechterlijke uitspraak.

Achtergrond informatie

Informatievoorziening aan gescheiden

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders. Het TCV en MCIJ dragen
zorg voor de leerling in partnerschap met ouders. De school is neutraal en hoort zich onpartijdig op
te stellen bij het voldoen aan de informatieplicht.

Inschrijving en uitschrijving:

Om het partnerschap zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij bij aanmelding van een leerling
de namen en adressen van beide ouders/verzorgers en de juridische status voor wat betreft gezag,
omgang en informatievoorziening tussen ouders ten opzichte van elkaar en hun kind.
Ouders die gezamenlijk het gezag dragen over het kind, moeten samen overeenstemming over de
inschrijving bereiken. Wanneer er sprake is van scheiding of een verbroken relatie waar beide ouders
het gezag hebben, vragen wij van beide ouders dat zij de aanmelding ondertekenen. Indien school
weet of behoort te weten dat de andere met het gezag belaste ouder niet op de hoogte is van deze
inschrijving of het daar niet mee eens is, mag het bevoegd gezag de inschrijving niet accepteren. De

ouder moet dan eerst zorgen voor (vervangende) instemming van de andere ouder om de leerling in
of uit te kunnen schrijven.
Als de ouders het samen niet eens worden over een inschrijving, zullen zij zelf stappen moeten
ondernemen om dit verschil van mening te beslechten. Tot het moment dat er door de ouders
overeenstemming is bereikt over de inschrijving op een school of een rechter dit geschil heeft
beslecht, kan het bevoegd gezag de inschrijving niet accepteren. Indien een dergelijke patstelling
ertoe leidt dat een kind onnodig thuis komt te zitten, zal de school de leerplichtambtenaar in te
schakelen.
Indien slechts een van de ouders is belast met het ouderlijke gezag, kan het bevoegd gezag volstaan
met de handtekening van de ouder die belast is met het gezag. Het bevoegd gezag kan de inschrijving
van de leerling in dit geval ook accepteren als de ouder zonder gezag niet instemt met de inschrijving

Informatievoorziening:

De rechten rondom het leerlingdossier zijn in beginsel rechten van de leerling zelf. Voor kinderen
onder de 16 jaar treden ouders op als wettelijk vertegenwoordiger. Bij het bereiken van de leeftijd
van 16 jaar, beslist een leerling zelf over zijn privacy. Daarmee dus ook wie zijn gegevens mag inzien.
Voor het voortgezet onderwijs is er een speciale regeling opgenomen die regelt dat ouders van een
vo-leerling die 16 jaar of ouder is, tóch inzage hebben in diens schoolvorderingen. School is verplicht
te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen. Dit artikel doorkruist dus de 16-jaarsgrens die
bij privacy wordt gehanteerd. Ook al wil een 16-jarige leerling in het vo dat niet, diens ouders hebben
recht om op de hoogte te worden gesteld over de vorderingen.
Beide ouders hebben gezag
In de gevallen waarin beide ouders het gezag hebben, mag de school er in beginsel op vertrouwen
dat indien een van hen als contactpersoon fungeert, deze ouder de andere informeert over de
voortgang van het kind.
De school nodigt de ouder die als contact persoon bekend is uit, tenzij anders aangegeven. De school
heeft als stelregel dat oudergesprekken worden gevoerd met beide ouders tegelijkertijd. Indien
beide ouders deze gesprekken of informatievoorziening niet in goede harmonie (kunnen) regelen,
komt de school zijn wettelijke verplichting na en zal de school de ouder die geen gezag heeft over het
kind, informatie verschaffen over schoolvorderingen en eventuele sociaal- pedagogische
ontwikkelingen op school, indien betreffende ouder ons daar om vraagt. De school geeft mondelinge
en schriftelijke informatie in gelijke mate aan beide ouders.
Eén ouder heeft gezag:
De school nodigt de met het gezag belaste ouder via het bij school bekende e-mailadres uit voor
ouderavonden of voor gesprekken over het kind (bijvoorbeeld rapportbesprekingen)
School gaat ervan uit dat de met het gezag belaste ouder zich aan zijn/ haar wettelijke plicht houdt
en de andere ouder op de hoogte houdt van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen en
de ontwikkeling op school.
Ouder zonder ouderlijk gezag:
In beginsel moet de ouder mét ouderlijk gezag de ouder zónder ouderlijk gezag op de hoogte houden
van belangrijke zaken over het kind, zoals rapporten, informatie over extra begeleiding of medische

kwesties. Indien dit niet gebeurt, kan de ouder zonder gezag zelf om informatie omtrent de
voortgang van zijn of haar kind verzoeken.
De school heeft een informatieplicht naar beide juridische ouders (met of zonder gezag). Hierop kan
een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich hier mee geschaad wordt.
Wanneer een ouder zonder gezag informatie opvraagt bij school, zal de school de met het gezag
belaste ouder hier over informeren.
De school is niet verplicht om een magister inlogcode te verstrekken aan of een rapportgesprek te
voeren met de ouder die niet met het gezag is belast. De school kan dan volstaan met het toezenden
van het rapport en een eventuele toelichting.
De mogelijke biologische vader van een leerling is niet gelijk te stellen met een ouder zonder gezag
en heeft daarom geen wettelijke aanspraak op informatie.
Nieuwe partner
Als een van de ouders een nieuwe partner heeft, zal school alleen informatie over de voortgang van
het kind aan de nieuwe partner verstrekken wanneer daar toestemming van de andere ouder (met
gezag) voor is. De nieuwe partner is immers een derde en de school mag zonder instemming van
beide ouders met gezag geen informatie over de leerling verstrekken aan derden.
School voert in principe alleen gesprekken met de gezaghebbende en niet gezaghebbende ouders.
Nieuwe partners kunnen aanwezig zijn, indien met toestemming van alle partijen. School is niet
verplicht de nieuwe partners toe te laten tot de oudergesprekken, tenzij de nieuwe ouder gezien
wordt als de verzorger (of voogd) van het kind. Nieuwe partners van ouders die tevens verzorger zijn
in de zin van de WPO en WVO, hebben ook recht op informatie over de voortgang van het kind en
mogen dus deelnemen aan ouderavonden (mits de leerling de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft
bereikt). De school hoeft hier geen instemming van de andere ouder voor te vragen.
Bronnen:
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders
https://www.vosabb.nl/gescheiden-ouders-school-toelichting/ “Hoe gaat de school om met
gescheiden ouders?” Gepubliceerd op 30 oktober 2017 door Drs. Martin van den Bogaerdt
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/leerlinggegevens/inzageleerlingdossier-en-andere-rechten/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting:
Boek 1 Burgerlijk Wetboek
Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag belaste
ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijv. schoolrapporten
en informatie over extra begeleiding).

Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als hij of
zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en
omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Er zijn op deze regel twee
uitzonderingen:
-

de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met
het ouderlijk gezag zou verstrekken;

-

de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van
de informatie verzet.

Artikel 23b. Rapportage vorderingen van leerlingen Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de
leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en
handelingsbekwaam zijn.

AtB

