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Verstrekking leerlingspecifieke informatie  
 

Onze leerlingen vragen om eenduidigheid. Goede contacten tussen school, thuis en 

hulpverlening zijn hierbij onmisbaar. Het is voor de leerlingen belangrijk dat er wordt 

samengewerkt op basis van wederzijds vertrouwen. Als school en ouders staan we 

gezamenlijk voor hetzelfde doel: kinderen en jongeren steunen in hun ontwikkeling en ze 

zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij.  

 

Informatie vanuit school 

 

De Leo Kanner Onderwijsgroep vindt het belangrijk om ouders en wettelijk 

vertegenwoordigers goed te informeren. Andersom is het voor ons van belang dat ouders 

ons voorzien van up-to-date informatie.  

 

Deze toelichting heeft betrekking op de leerlingspecifieke informatie. Het gaat in ieder 

geval om de volgende informatie: 

• ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

• leerlingrapporten en/of voortgangsrapportages  

• onderzoeksverslagen   

• uitnodigingen voor ouderavonden  

 

In onze communicatie streven we er steeds naar om beide ouders van een leerling te 

informeren, ongeacht de huwelijkse staat of woonvorm. Als er een rechterlijke uitspraak 

is die dit geheel of ten dele verbiedt, dan nemen we die uitspraak vanzelfsprekend zo 

goed mogelijk in acht. 

 

Dit betekent: 

• De niet met het gezag belaste ouder ontvangt van school dezelfde informatie als de 

ouder met gezag. Tenzij:  

a. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou 

worden verstrekt of  

b. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek 

om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 

verzoeker/verzoekster  

• De verzorger die niet met het gezag belast is, ontvangt van de school geen 

leerlingspecifieke informatie. 

 

Inzage in het dossier  

 

Ouders kunnen om inzage vragen in het schooldossier van hun kind. Zij kunnen hiervoor 

een schriftelijk verzoek indienen bij de locatiedirecteur. Binnen zes weken krijgen zij een 

schriftelijke reactie op dit verzoek. Inzage in het schooldossier door de ouder zonder 

gezag gebeurt in overleg met de ouder met gezag. Het gaat hier om de volgende 

situaties: 

o In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, maar vader is niet 

ingeschreven in gezagsregister 

o Stel heeft samengewoond, is nu uit elkaar, kind is erkend door vader, maar 

vader is niet ingeschreven in het gezagsregister 

o Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst 

 

Leerlingen kunnen vanaf zestien jaar ook een verzoek indienen om inzage in hun 

schooldossier te krijgen. 

 

 

Deze toelichting is onderdeel van ons Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP).  
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Bijlage. Gerelateerde wetgeving 
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

• Artikel 1: 377b 

1. De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag 

belaste ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden 

met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te 

raadplegen - zo nodig door tussenkomst van derden - over daaromtrent te 

nemen beslissingen. Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een 

regeling vaststellen.  

2. Indien het belang van het kind zulks vereist kan de rechter zowel op verzoek 

van de met het gezag belaste ouder als ambtshalve bepalen dat het eerste lid 

van dit artikel buiten toepassing blijft.  

3. Artikel 377e is van overeenkomstige toepassing. 

 

• Artikel 1:377c BW  

1. 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.  

2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het 

eerste lid van dit artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door 

hem aan te geven wijze moet worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek 

in ieder geval af, indien het belang van het kind zich tegen het verschaffen 

van de informatie verzet. 

 

 

 


