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Kwaliteitskaart informatieverstrekking gescheiden ouders. 
 
 
Doel: Het managen van wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de rechten en 
plichten van ouders en leerkrachten van De Boemerang. 
 
 

Wie?  Wat?  Hoe?  Wanneer?  

Administratie Informeren beide 

ouders 

Boemeratel 

Schoolgids 

Jaarkalender 

Beide ouders hebben bevoegd 

gezag. 

Groepsleerkracht Informeren beide 

ouders 

Mail 

Klasbord 

Beide ouders hebben bevoegd 

gezag. 

 Uitnodigen beide 

ouders voor de 

informatieavond. 

Mail 

Klasbord 

Beide ouders hebben bevoegd 

gezag. 

 Uitnodigen beide 

ouders voortgangs- of 

rapportgesprek. 

Boemeratel 

Klasbord 

Beide ouders hebben bevoegd 

gezag. 

 Verzoeken om 

toestemming voor 

onderzoek of 

begeleiding aan beide 

ouders. 

Mail Beide ouders hebben bevoegd 

gezag. 

 Informeren op 

verzoek. 

Mail 

Klasbord 

Op verzoek van de ouder die niet 

belast is met het bevoegd gezag 

Ouder belast met 

het bevoegd gezag 

Informeren  De ouder die belast is met het 

gezag moet de andere ouder die 

niet met het gezag belast is, op de 

hoogte stellen van gewichtige 

aangelegenheden met betrekking 

tot het kind en deze te raadplegen 

over daaromtrent te nemen 

beslissingen.   

Ouder niet belast 

met het bevoegd 

gezag 

Kan de school 

verzoeken informatie 

te delen over 

belangrijke feiten en 

omstandigheden. 
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1. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de 

school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers. Uitgangspunt 

hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd worden. 

2. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In 

bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. In overleg met de 

leerkracht kan gekozen worden voor 2 gesprekken. Partners van ex-echtgenoten worden 

alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.  

3. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat 

informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie voorleggen 

aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel 

377c, is een onafhankelijk advies een vereiste.  

4. De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen 

informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt 

van het gezin waarin de leerling opgroeit.   
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