
 
 
 

Informatieformulier gescheiden ouders  
 

 
Wanneer de ouders van onze leerling(en) niet (meer) samenwonen, vragen wij hen om dit formulier in te 
vullen. Dit doen wij om uw kind(eren) optimaal te kunnen begeleiden op school. Wij zetten het belang en 
welzijn van uw kind(eren) altijd voorop. Hoe we dit doen, leest u in ons protocol ‘Kind, school en scheiding’ 
(te vinden op: www.jl.nu/ouders).  
 
Het is belangrijk dat u ons correct en compleet informeert over uw situatie. Hiermee kunnen wij tijdig 
inspelen op eventuele veranderingen of problemen voorkomen. Wij vragen u om dit formulier separaat in 
te vullen en na ondertekening aan de school retour te sturen.  
 
Bij tussentijdse wijzigingen wordt de school graag schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de wijziging door beide ouders wordt doorgeven (b.v. door een c.c. aan de 
andere ouder in de mail) om eventuele misverstanden te voorkomen.  
 
Invuldatum: _____________________ 

Naam:  _____________________ 

Voor- en achternaam leerling(en):  

______________________________________________ _________________________________________________  

______________________________________________ _________________________________________________ 

 
Relatie tot de leerling(en):  

Vader/moeder/anders, namelijk:  ___________________________________  

Adres ___________________________________________________  

Postcode en plaats  ___________________________________________________  

Telefoon mobiel  ___________________________________________________  

Telefoon anders ___________________________________________________ 

Mailadres ___________________________________________________  

 
GEGEVENS LEERLING(EN) 
 
Vaste verblijfplaats kind(eren): (1) 
O Bij moeder  
O Bij vader  
O Anders namelijk:  

Straat  ___________________________________________________  

Postcode en plaats  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer  ___________________________________________________ 

E-mailadres ouder  ___________________________________________________  

(1) 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. 
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De gezag situatie over het kind / de kinderen is als volgt geregeld: (2) 
O Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk  
O Alleen moeder heeft het gezag  
O Alleen vader heeft het gezag 
O Anders, namelijk: __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
(2) Als ouders getrouwd zijn geweest, behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het 
gezag over hun kind. Als ouders ongehuwd hebben samengewoond heeft de moeder automatisch 
(‘van rechtswege’) het gezag over het kind. De vader die het kind heeft erkend kan samen met de 
moeder bij het gezagsregister van de rechtbank gezamenlijk gezag over het kind laten registreren.  

 
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: ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Is er sprake van een zorg- of omgangsregeling van het kind / de kinderen met de ouder bij wie ze 
volgens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen? (3)  
O Ja (zie volgende bladzijde) 
O Nee  
O Bepaald door de rechter  
O Onderling afgesproken  
O Anders, namelijk: __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
(3) 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 de omgang vastgelegd in ouderschapsplan? ja / nee 
 
Is er (nog) sprake van voorlopige voorzieningen? ja / nee 
 
Is de afspraak voor alle kinderen identiek? ja / nee / n.v.t. 
Graag op aparte bijlage zo volledig mogelijk toelichten 
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Eventuele omgangsregeling - vul in: V (vader) M (moeder) of A (anders) 
 

Even weken:   Oneven weken: 

  ochtend  middag  avond    ochtend   middag   avond 

maandag               

dinsdag               

woensdag               

donderdag               

vrijdag               

zaterdag               

zondag               

 
Eventuele toelichting (co-ouderschap, weekendregeling, anders): 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
FORMELE OMGANG MET SCHOOL 
 
Communicatie 

● Papieren documentatie, informatie en anderszins (bijv. schoolfoto’s) worden meegegeven aan de 
leerling op de dag dat deze informatie met de groep wordt meegegeven. Individuele berichten die 
per post worden verstuurd, gaan naar het adres waar het kind is ingeschreven. De ouders die deze 
schriftelijke documenten ontvangt, deelt deze met de ouder die de documentatie niet ontvangt. 

● Mailberichten van school zullen altijd gestuurd worden naar beide ouders, mits hun correcte 
mailadres op school bekend is. 

● Wij verwachten van u bij het sturen van een persoonlijke mail aan school of leerkracht dat u deze 
middels de c.c. ook verstuurt aan de andere ouder. 

 
Hoe staat u tegenover het bezoeken van (groeps)informatieavonden? 
O Beide ouders aanwezig geen bezwaar 
O Alleen de verzorgende ouder 
O Regelen de ouders in onderling overleg 
O Eventuele nieuwe partners / verzorgers ook welkom 
 
Hoe staat u tegenover het bezoeken of deelnemen aan niet-groepsgebonden schoolactiviteiten? 
O Ik heb er geen bezwaar tegen de andere ouder op dergelijke activiteiten te ontmoeten 
O Ik wil niet bij dezelfde activiteit worden ingezet of ingedeeld worden als de ander ouder 
O Bij unieke schoolactiviteiten (bv. eindmusical) heb ik geen probleem met de aanwezigheid  
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van de andere ouder 
O Bij (unieke) schoolactiviteiten zijn ook eventuele nieuwe partners / verzorgers welkom 
O Bij (unieke) schoolactiviteiten maak ik met de andere ouder zelf een afspraak over  

de aanwezigheid en breng de leerkracht daarvan op de hoogte 
 
Bij calamiteiten wordt er contact opgenomen met (eventueel o.v.v. welke dagen):  

O 1e contactpersoon: _______________________________________________________________________________________  

O 2e contactpersoon: _______________________________________________________________________________________  

 
De facturen van de school kunnen gestuurd worden naar:  
O Moeder (op bovenstaand adres) 
O Vader (op bovenstaand adres)  
O Beiden  
 
Zijn er in het belang van uw kind/kinderen redenen om vanuit school één van de ouders die 
informatie te onthouden? (4)  
O Nee  
O Ja, namelijk conform: _____________________________________________________________________________________  
 

(4) Volgens art. 1:377 c 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.  

 
Is er bij u een belangrijke reden om afzonderlijke gesprekken met de leerkracht/pedagogisch 
medewerker te voeren, dus zonder dat de andere ouder daarbij aanwezig is? (5)  
O Ja  
O Nee  
 

(5) Gesprekken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind zullen in principe met beide  
ouders plaatsvinden. U zult daarvoor gezamenlijk worden uitgenodigd. In uitzonderlijke gevallen 
zijn wij bereid om individuele gesprekken met ouders aan te gaan.  

 
Ik conformeer me aan de hierboven vastgelegde afspraken en stel de school (in c.c. aan de andere 
ouder) zo spoedig mogelijk op de hoogte, wanneer er vrijwillige of opgelegde wijzigingen worden 
gemaakt in de afspraken. Wijzigingen graag schriftelijk indienen bij de zorgcoördinator, intern 
begeleider of directie. 
 
 
Plaats & datum: _______________________________  
 
Naam & handtekening:  
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