Kind, School & Scheiding
Info-formulier gezin n.a.v. scheiding, overzicht voor ouders & leerkracht
Kind
Broer en/of Zus
Voor- achternaam
Groep leerling
Adres
Postcode en woonplaats
Moeder
Voor- achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel
E-mail
Vader
Voor- achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel
E-mail
1. Indien de scheiding nog niet is uitgesproken, hoe is dan nu ………………. (maand/jaar), het
ouderlijk gezag geregeld?
0 Beide ouders hebben het gezag
0 Alleen de moeder heeft het gezag
0 Alleen de vader heeft het gezag
0 Anders, namelijk
2. Indien de scheiding al is uitgesproken, hoe is dan het ouderlijk gezag geregeld?
0 Beide ouders hebben het gezag
0 Alleen de moeder heeft het gezag
0 Alleen de vader heeft het gezag
0 Anders, namelijk
3. Uw kind is volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ingeschreven bij:
0 Moeder
0 Vader
0 Anders, namelijk …..
4. Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind ontzegd?
0 Nee
0 Ja, namelijk moeder
0 Ja, namelijk vader
Eventuele toelichting:
5. Heeft de rechter een van de ouders het recht op informatie betreffende het kind ontzegd?
0 Nee
0 Ja, namelijk moeder
0 Ja, namelijk vader
Eventuele toelichting:

6. Het weekschema van uw kind
Vul in met: vader, moeder, BSO, anders bijv. Oma etc.
Oneven week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Even week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Voor school

Tussen de middag

Na school

Voor school

Tussen de middag

Na school

Gesprekken op school
Gesprekken over de schoolontwikkeling van uw kind vinden in principe met beide ouders
plaats. U wordt daarvoor beiden uitgenodigd en dient onderling af te stemmen op welk
moment het gesprek met de leerkracht plaatsvindt.
Wanneer u in zwaarwegende omstandigheden niet gezamenlijk een gesprek met de leerkracht
kunt voeren, kunt u een verzoek bij de schooldirecteur indienen, om een afzonderlijke
afspraak te maken.
In de gesprekken met de leerkracht staat te allen tijde de ontwikkeling van uw kind centraal.
Bijwonen van schoolactiviteiten
De uitnodiging voor schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn, geldt voor beide ouders.
We verzoeken u hierover als ouders samen duidelijke afspraken over te maken. Enige
uitzondering hierop is als er een rechtelijke uitspraak is over het ontzeggen van omgang met
het kind.
Nieuwe partner en informatie
De school geeft geen informatie over het kind aan een nieuwe partner zonder toestemming
van de gezaghebbende ouder(s).
Andere informatie die van belang kan zijn voor school:
Doorgeven wijzigingen
De school verwacht van ouders dat ze tijdig relevante informatie over veranderingen in de
thuissituatie doorgeven aan de leerkracht.
Datum invullen:
Naam moeder:
Handtekening moeder

Naam vader:
Handtekening vader

