Vragenlijst ouders;
School en echtscheiding

Vragenlijst gescheiden ouders
(in te vullen bij aanmelding leerling(en))
Gegevens van de leerling(en):
Naam:___________________________________________________________________
Groep:___________________________________________________________________
Naam:___________________________________________________________________
Groep:___________________________________________________________________
Naam:___________________________________________________________________
Groep:___________________________________________________________________

NAW gegevens moeder:
Naam moeder: _____________________________________________________________
Adres moeder: _____________________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________________
Mobiel: ___________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________

NAW gegevens vader:
Naam vader: _______________________________________________________________
Adres vader: _______________________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________________
Mobiel: ____________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
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Het ouderlijk gezag berust bij:

o
o
o

Beide ouders

o

Anders, namelijk:

Alleen moeder
Alleen vader

Is er sprake van co-ouderschap?

o
o

Ja
nee

Ontzegging recht op omgang:
Heeft de rechter één van de beide ouders het recht op omgang met het/de kind(eren) ontzegd?

o
o
o

Nee
Ja, namelijk de moeder (kopie rechtelijke uitspraak bijvoegen)
o Ja, namelijk de vader (kopie rechtelijke uitspraak bijvoegen)

Eventuele bijzonderheden:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vaste verblijfplaats:
Het/De kind(eren) zijn volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven bij:

o
o
o

moeder
vader
anders, namelijk:________________________________________

Omgangsregeling:
Er is een omgangsregeling van het /de kind(eren) met de ouder bij wie het/de kind(eren)
volgens de gemeentelijke basisadministratie niet woont/wonen.

o
o
o
o

onderling afgesproken, niet bekrachtigd door de rechter;
onderling afgesproken en bekrachtigd door de rechter;
bepaald door de rechter;
anders, namelijk….

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Afspraken over brengen naar/halen van school:
Zijn er tussen de beide ouders afspraken gemaakt over het halen en brengen van het/de
kind(eren) van en naar school?

o
o

Ja
Nee

Zo ja, welke?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Contactvolgorde in geval van calamiteiten (ziekte/ongeval, etc. tijdens schooltijd):
1.

Naam ______________________________ telefoon _________________________

2.

Naam ______________________________ telefoon _________________________

3.

Naam ______________________________ telefoon _________________________

Betaling vrijwillige ouderbijdrage:
Verantwoordelijk voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage:

o
o

moeder
vader

Schoolactiviteiten:

o

De ouders hebben er geen probleem mee tegelijk bij eenzelfde schoolactiviteit te worden
ingezet

o

De ouders willen niet beiden bij eenzelfde activiteit worden ingezet

Eventueel aanvullende afspraken:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wijzigingen:
Beide ouders conformeren zich aan de hierboven vastgelegde afspraken en stellen de school zo
spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er vrijwillige of opgelegde wijzigingen worden gemaakt
in afspraken.
Wijzigingen (bij voorkeur door beide ouders ondertekend) graag schriftelijk indienen op school.

Deze vragenlijst, inclusief gevraagde kopieën, inleveren bij de directie van de school.

__________________________

__________________________

Plaats en datum:

Plaats en datum:

__________________________
Handtekening moeder:

__________________________
Handtekening vader:

Bijlage 2 – Stroomschema: School en communicatie met
gescheiden ouders

