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Informatie aan gescheiden ouders 

De school verstrekt aan beide ouders dezelfde informatie (op basis van artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair 

Onderwijs). Het gaat hierbij om informatie over het functioneren van het kind (belangrijke feiten en omstandigheden 

die het kind of de opvoeding van het kind betreffen). De ouders op hun beurt hebben de plicht het de school 

mogelijk te maken om dit te doen. Daarvoor  heeft de school van beide ouders nodig: het adres, het 

telefoonnummer, het e-mailadres (indien aanwezig).  

Als er iets verandert in het ouderlijk gezag van (één van beide) ouders, dan is het de verantwoordelijkheid van de 

ouders om de directie van de school hiervan in kennis te stellen. Indien één van de ouders geen recht heeft op 

informatie (bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak), dan heeft de directie het schriftelijk bewijs nodig om 

hiernaar te kunnen handelen. De verantwoordelijkheid om de school een kopie van de beschikking te geven ligt bij 

de ouder(s) van de leerling.  

De schoolgids staat op de website van de school. Ouders die geen internet tot hun beschikking hebben kunnen een 

papieren versie krijgen. Deze ouders moeten de schoolgids zelf aanvragen. 

De nieuwsflits staat op de website van de school. De ouders krijgen bovendien een nieuwsflits via de mail 

toegestuurd. Ouders die hier geen prijs op stellen kunnen deze mail blokkeren. Ouders die geen e-mail tot hun 

beschikking hebben kunnen een papieren versie toegestuurd krijgen (zelf aanvragen). 

Algemene schoolresultaten staan op de website van de school.  

Ouders hebben het recht om het leerlingdossier van de school in te zien. Ouders kunnen daarvoor een verzoek 

indienen. Ze krijgen de gelegenheid om op school, onder begeleiding, de informatie in te zien.  

Informatie over bijzondere activiteiten wordt via de nieuwsflits bekend gemaakt (denk hierbij aan informatie over 

vieringen zoals kerstviering, kennismakingsavonden en afscheidsavonden en dergelijke). 

Een uitnodiging voor ouderavonden en/of contactavonden gaat met de leerling mee naar het postadres. De andere 

ouder krijgt deze uitnodiging via de mail. Ouders die geen e-mail tot hun beschikking hebben kunnen een uitnodiging 

toegestuurd krijgen (zelf aanvragen). De school heeft de voorkeur dat beide ouders samen op de ouderavonden 

en/contactavonden verschijnen. Als dit niet gewenst wordt, dan kan de betreffende ouder, in specifieke gevallen, 

een andere afspraak maken (de ouder vraagt aan). 

Jaarlijks komen de leerkrachten op huisbezoek. Het postadres van de leerling is het adres voor het huisbezoek. De 

voorkeur van de school gaat ernaar uit dat beide ouders op dat huisbezoek aanwezig zijn. Als dit niet gewenst wordt, 

dan kan de ouder die niet op het postadres woont een afspraak maken om op school de informatie te ontvangen (de 

ouder vraagt aan). 

Rapporten en toetsresultaten worden besproken op de rapportenavonden. De school heeft de voorkeur dat beide 

ouders samen op de rapportenavond verschijnen. Als dit niet gewenst wordt, dan kan de betreffende ouder een 

andere afspraak maken (de ouder vraagt aan). De ouders kunnen de rapporten inzien. De volgende dag (tenzij er 

omstandigheden zijn die dit verhinderen) krijgt de leerling het rapport mee naar huis. De ouder die niet op het 

postadres woont krijgt een kopie van het rapport per post toegestuurd.  


