VRAGENLIJST
Voor niet samenwonende ouders
Status : voorstel
Datum : 10 april 2012

Geachte ouders,
Hoe meer informatie de school heeft over kinderen en hun gescheiden ouders, des te
beter kunnen leerkrachten en andere betrokkenen inspelen op eventuele problemen
of veranderingen. U kunt ons daarbij helpen door onderstaande vragenlijst in te
vullen. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.

A. Het gezag over de kinderen
Ik ben de vader/moeder van ………………………………… (voor- en achternaam
kind)
De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld:
o
o
o
o

Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
Alleen de moeder heeft het gezag
Alleen de vader heeft het gezag
Anders, namelijk ………………………………………………………………………

B. De gewone verblijfplaats van het kind
De rechter kan bepalen (de 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 (gba) is ingeschreven.
De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke
basisadministratie is bij:
o
o
o

De moeder
De vader
Anders, namelijk ……………………………………………………………………….

C. Zorg- of omgangsregeling
Een zorg- of 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 sprake van een zorg- of omgangsregeling van het kind/de kinderen met de
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ouder bij wie ze volgens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen?
o Ja
o Nee
Indien ja, die zorg- of omgangsregeling is:
o Bepaald door de rechter
o Onderling afgesproken
o Anders, namelijk ……………………………………………………………………….
U geeft als ouders uitvoering aan de volgende zorg- of omgangsregeling:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

D. Recht op omgang
Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de
kinderen ontzegd?
o Nee
o Ja, namelijk de moeder
o Ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

E. Informatievoorziening
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 volgens u in het belang van uw kind/kinderen redenen om vanuit school
één van de ouders die informatie te onthouden?
o Nee
o Ja, namelijk ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

F. Contact met school
Gesprekken met de leerkracht(en) over de schoolontwikkeling van uw
kind/kinderen zullen in principe met beide ouders plaatsvinden. U zult daarvoor
gezamenlijk worden uitgenodigd. U hoeft natuurlijk niet samen te komen. In dat
geval verwachten we als school dat u met elkaar overlegt wie aanwezig zal zijn.
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