
 
 
 

 Utrechtseweg 174 

 6812 AL Arnhem 

 026-3209830 

  

 montessori@montessoriarnhem.nl 

 www.montessoriarnhem.nl 

 

Informatievoorziening naar en contact met ouders / verzorgers. 
 
Inleiding 
De medewerkers van het Montessori College Arnhem hechten veel waarde aan een goed 
contact met de ouders van onze leerlingen. Hieronder geven wij aan hoe wij als school 
omgaan met informatievoorziening naar en contact met ouder(s) en verzorger(s) van onze 
leerlingen. 
 
Informatieplicht van de school 
De school heeft informatieplicht aan de ouder(s) of verzorger(s) die het ouderlijk gezag 
hebben. Beide ouders ontvangen eigen inloggegevens voor Magister. In Magister zijn o.a. de 
schoolvorderingen van de leerling te volgen.  E-mails en brieven die namens de school door 
de administratie worden verstuurd, worden standaard, indien bekend, naar beide ouder(e-
mail)adressen gestuurd.  
 
De praktijk leert dat het contact tussen mentor en thuis veelal via één van de ouders verloopt. 
Als school gaan we er van uit dat alle relevante informatie ook met de andere ouder gedeeld 
wordt. Dit geldt ook voor situaties waarin ouders niet op één adres wonen.  
Bij grote beslissingen, bijvoorbeeld als het gaat om de ouderlijke instemming voor een door 
de school voorgesteld onderzoek naar leer- of gedragsproblemen van het kind, moeten beide 
gezagouders toestemming geven. 
 
Het heeft de voorkeur van school dat beide ouders gezamenlijk naar oudergesprekken 
komen. In die situaties waarbij het in het belang van het kind is dat ouders niet gezamenlijk 
op gesprek komen, bijv. bij een ‘vechtscheiding’, hebben ouders het recht om twee 
afzonderlijke (telefonische) gesprekken aan te vragen.  
 
Bij gescheiden ouders is het beginsel dat beide ouders het ouderlijk gezag behouden. Mocht 
het zo zijn dat de rechter heeft beslist dat een of beide ouders geen ouderlijk gezag meer 
heeft, dan moet de school verplicht kopieën van het gerechtelijk besluit ontvangen, waaruit 
blijkt dat een van de ouders geen gezag meer heeft. Zolang de school deze papieren niet heeft, 
zal de school handelen alsof ouders gezamenlijk gezag hebben. In het geval dat een ouder 
geen ouderlijk gezag heeft, zal per situatie bekeken worden of aan een verzoek om informatie 
voldaan kan worden.   
 
De school verstrekt geen informatie aan nieuwe partners van de ouders. Nieuwe partners zijn 
welkom bij ouderavonden en oudergesprekken als de andere ouder hiervan op de hoogte is 
en hiermee instemt. 
 
Informatieplicht van ouders  
Op het aanmeldformulier heeft u als ouder(s)/verzorger(s) aangegeven bij wie uw 
zoon/dochter woont. Als er gedurende de schoolloopbaan van de leerling belangrijke 
veranderingen zijn in de gezinssituatie, bijv. een scheiding of de leerling gaat bij de andere 
ouder wonen, heeft u als ouder(s)/verzorger(s) de plicht de school hiervan te informeren. 
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Verkorte versie 

• Beide ouders ontvangen eigen inloggegevens voor magister.   

• E-mails en brieven die namens de school door de administratie worden verstuurd, 
worden standaard naar beide ouder(e-mail)adressen gestuurd. 

• Wij zien graag beide ouders gezamenlijk bij oudergesprekken. Komt u alleen, dan gaan 
we er van uit dat alle relevante informatie ook met de andere ouder gedeeld wordt.  

• Als een van de ouders geen ouderlijk gezag meer heeft, dient de school hier bewijsstukken 
van te ontvangen. Per situatie wordt dan bekeken of aan een verzoek om informatie 
voldaan mag en kan worden. 

• Ouders informeren de school over (wijzigingen in) de gezinssituatie. 
 


