
 

Vragenlijst voor niet-samenwonende 
ouders ten behoeve van de school 
 

 
Als ouders getrouwd waren, behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het gezag over hun 
kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden, 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. 
 
Ik ben de vader/ moeder van (voor- en achternaam van het kind): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
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 de vader heeft het gezag 
O anders; namelijk …………………………………………………………………………………………… 
 
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 basis administratie is ingeschreven. 
 
De gewone verblijfplaats van het kind/ de kinderen volgens de gemeentelijke basis administratie is 
bij: 
O de moeder 
O de vader 
O anders: namelijk ……………………………………………………………………………………………. 
 
Een omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders 
geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms ontzegt de 
rechter één van de ouders het recht op omgang. 
 
Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/ het kind met de ouder bij wie ze volgens de 
gemeentelijke basis administratie niet wonen? 
 
O ja 
O nee 
 
Indien ja, de omgangsregeling is 
 
O bepaald door de rechter 
O onderling afgesproken 
O anders: namelijk……………………………………………………………………………………………… 
 
  



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 nee, namelijk de vader 
 
Eventuele toelichting:……………………………………………………………………………………………… 
 
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/ kinderen van en 
naar school? Zo ja welke? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het betalen van financiële bijdragen zoals 
ouderbijdrage, schoolkampgelden etc. ? Zo ja welke? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wanneer er iets verandert in de situatie wordt de school hiervan, door u, schriftelijk op de hoogte 
gesteld. 
 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 

 


