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Inleiding 
Regelmatig komen er vragen van personeelsleden hoe om te gaan met het informeren van ouders van 
leerlingen waarvan de ouders gescheiden leven. Deze vraag wordt dan meestal door een van de ouders 
gesteld aan de mentor of de teamleider van de vestiging. Met deze korte beleidsnotitie wil de schoolleiding 
inzicht geven in hoe te handelen. 
 
Uitgangspunt van het Bornego College is dat te doen wat goed is voor de leerling en het nakomen van 
wettelijke bepalingen die voor de school gelden. Belangrijk in deze situatie is dat voor kinderen de 
loyaliteitskwestie speelt. Kinderen willen in beginsel loyaal zijn aan beide ouders. De school dient en wil daar 
rekening mee houden. De school wil in de eventuele problematische relatie die er tussen de beide ouders is 
ontstaan geen partij kiezen. Hierdoor treedt de school niet in het loyaliteitsconflict en geeft voor het kind het 
juiste voorbeeld. Toch zijn er nog een aantal dilemma’s. Er kan een situatie zijn dat een van de ouders de 
voogdij heeft en de ander uit de ouderlijke macht is ontzet. Het kan zijn dat een van de ouders een door de 
rechter opgelegd contactverbod heeft. Er kan een situatie zijn waarin een van de ouders het adres en/of het 
telefoonnummer van de leerling niet heeft en die graag wil ontvangen. En heel soms geeft het kind zelf aan 
geen contact op prijs te stellen met de andere ouder. Met al deze situaties kunnen we als school in 
aanraking komen. Deze dilemma’s maken het nodig dat de school een standpunt moet innemen en er beleid 
op moet formuleren. 
 
Wetgeving 
In deze situatie geldt het artikel 377c in het Burgerlijk Wetboek (BW1, Boek 1 titel 15): 
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.  
Dat betekent dat de school geen informatie hoeft te verstrekken als ze die niet ook aan de andere ouder zou 
verstrekken of niet in gevallen dat die informatie niet in het belang van het kind is. 
Vooral dat laatste is moeilijk te bepalen. Wanneer er echter een gerechtelijke uitspraak is gedaan die 
aangeeft dat de andere ouder geen informatie meer hoeft of mag ontvangen dan kan de school zich op de 
laatste zin van dit wetsartikel beroepen. 
 
Beleid 
De school kiest ervoor beide ouders op de hoogte te stellen van relevante informatie. Dat doen we door de 
documenten die we verspreiden beschikbaar te stellen op internet, materiaal naar beide adressen te sturen 
en door beide ouders toegang te geven tot het ouderportaal. Dat kan alleen indien de ouders ons beide 
adressen beschikbaar stellen, omdat dan van beide ouders de adressen in de administratie worden 
opgenomen. Informatie als adres en telefoonnummer wordt niet beschikbaar gesteld. Op het ouderportaal 
hebben beide ouders geen toegang tot de adresgegevens. Daar kan echter wel algemene informatie en kind 
gebonden informatie zoals het rooster, de resultaten, etc. worden ingezien. Indien er een gerechtelijke 
beschikking is die aangeeft dat een van de ouders geen recht op de eerder genoemde informatie heeft dan 
houden we ons aan de gerechtelijke uitspraak. De ouder met het ouderlijk gezag dient de school daar wel 
schriftelijk van op de hoogte te brengen. 
 
Communicatie 
Van dit beleid worden beide ouders op de hoogte gesteld door middel van een brief. Deze brief wordt ook 
beschikbaar gesteld op de website bij publicaties. Daar kunnen ouders het ook dit beleid van het Bornego 
College inzien. Personeel kan dit beleid inzien op het personeelsportaal waar deze beleidsnotitie en de 
conceptbrief ter beschikking wordt gesteld. 
 


