
INFORMATIEPLICHT AAN OUDERS 
 
Op basis van het Burgerlijk Wetboek heeft de school informatieplicht aan ouders. Het maakt daarbij niet uit of 
ouders op één adres wonen of op meerdere adressen. De wetgever (en de rechtelijke macht) gaan ervan uit dat 
de opvoeding in handen is van beide ouders, los van de vraag of zij op hetzelfde adres wonen. De enige reden 
om een ouder niet te informeren is wanneer een ouder uit het ouderlijk gezag is ontheven, of bij twijfel aan het 
welzijn van een kind. Formeel geldt dat de school alleen gehouden is informatie te leveren aan de ‘tweede ouder’ 
als deze daarom vraagt. Het Veurs Lyceum heeft op dit punt de volgende procedure geformuleerd: 
 

1. Thuisadres van de leerling is standaard postadres. Daarheen gaan alle post en uitnodigingen.  
2. Digitale nieuwsbrieven worden aan beide ouders gestuurd, mits beide e-mailadressen zijn geregistreerd 

in ons administratiesysteem Magister. Ouders kunnen hun e-mailadres zelf controleren. 
3. De ‘tweede ouder’ die verzoekt om informatie, naast de digitale nieuwsbrief, doet dit schriftelijk, voorzien 

van een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs. 
4. De ‘eerste ouder’, de ouder die op het thuisadres van de leerling woont, wordt van het verzoek op de 

hoogte gesteld door de school. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het 
kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht. De ‘eerste ouder’ heeft veertien dagen de 
tijd om te reageren op het verzoek van de ‘tweede ouder’. Reageert de ‘eerste ouder’ niet binnen deze 
tijd, dan gaat de school er vanuit dat deze ouder geen bezwaar heeft. 

5. Als een ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, wordt deze 
ouder na automatisch opgenomen in het adressenbestand. 

6. Informatie wordt niet (meer) verstrekt, wanneer de school gegronde redenen heeft om aan te nemen dat 
dit in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is.  

 
Als ouders gescheiden zijn, worden beide ouders tegelijkertijd uitgenodigd voor ouderavonden en gesprekken 
met mentor of vakdocenten. Het is niet mogelijk om ouders apart in te plannen tijdens een ouderavond. Wij gaan 
ervan uit dat beide ouders, als zij verschijnen, het belang van hun kind voorop stellen. 

 

 


