
 

INFORMATIEVOORZIENING  

KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS 

 
 

Naam kind ________________________________________ groep _____________ 

 

Naam kind ________________________________________ groep _____________ 

 

Naam kind ________________________________________ groep _____________ 

 

 

Contactgegevens moeder 
Naam _____________________________________________________________ 

Adres _____________________________________________________________ 

Telefoon thuis __________________________ Mobiel______________________ 

E-mailadres ________________________________________________________ 

 

 

Contactgegevens vader 
Naam ______________________________________________________________ 

Adres ______________________________________________________________ 

Telefoon thuis __________________________ Mobiel ________________________ 

E-mailadres _________________________________________________________ 

 

 

Postadres 
Als postadres geldt het adres                                            van vader / moeder/beide* 

 

 

De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld: 
O Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk. 

O Alleen de moeder heeft het gezag. 

O Alleen vader heeft het gezag. 

O Anders, namelijk:_________________________________________________. 

 
 
De rechter kan bepalen (ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de ouders ‘de gewone verblijfplaats’ van het 
kind is. De gewone verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de Gemeentelijke Basisadministratie is ingeschreven. 

 

Hoofdverblijf 
Op welk adres is het/zijn de kind(eren) ingeschreven        vader / moeder/beide * 
 
 
Een zorg-omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders geregeld worden. 
Meestal wordt de regeling vastgelegd in een ouderschapsplan. In andere gevallen bepaalt de rechter de zorg- of 
omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter één van de ouders het recht op omgang. 

 

Is er een omgangsregeling?  Ja / nee* 

 

Indien ja, die zorg- of omgangsregeling is:  bepaald door de rechter / onderling afgesproken* 

Kinderen zijn bij moeder: ma-di-wo-do-vr-za-zo * 

Kinderen zijn bij vader:    ma-di-wo-do-vr-za-zo * 

 



 
 
 
De school verlangt van elke juridische regeling inzake echtscheiding en gezag c.q. omgang met de kinderen, een afschrift 
voor in het dossier, om in de informatievoorziening hiermee rekening te kunnen houden. Dit afschrift als bijlage 
toevoegen aan dit formulier s.v.p. 

 

Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/ 

de kinderen ontzegd? 
      0 Nee 

      0 Ja, namelijk de moeder 

      0 ja, namelijk de vader  

 

Eventueel toelichting:________________________________________________________ 

 

 
 
Volgens art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op informatie betreffende de 
schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van de ouders niet is belast met het gezag, en om die informatie 
vraagt.  
 

 

Zijn er in het belang van het kind/kinderen redenen om vanuit school één van de 

ouders die informatie te onthouden?   0 Nee  

        0 Ja, namelijk: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Gesprekken met de leerkracht 
 
Gesprekken met de leerkracht over de schoolontwikkeling zullen in principe met beide ouders plaatsvinden. De uitnodiging 
gaat met de kinderen mee. Bij hoge uitzondering plannen wij afzonderlijke gesprekken met de leerkracht, dus zonder dat 
de andere ouder daarbij aanwezig is. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij de schoolleiding. 

 

 

 

Betaling ouderbijdrage, schoolreis en/of zwemles 
Verantwoordelijk voor betaling van de ouderbijdrage:           vader / moeder/beide * 

 

 

Ondertekening 
Plaats:       Datum:   

 

 

 

Handtekening beide ouders 
 

Naam:       Naam:  

 
 
 
 
 
* svp doorhalen wat niet van toepassing is. 


