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Procedure:  Gezinssituatie 
 
1. Doel / Omschrijving: 
Het duidelijk in beeld hebben van de situatie rondom een gezin met niet-samenwonende 
ouders. 
 
2. Verantwoordelijk persoon 
De directeur 
 
3. Betrokken personen 
Alle leerkrachten van de Startbaan en betreffende ouders. 
 
4. Tijdpad / Acties 
Wanneer er op school een kind wordt aangemeld waarvan de ouders niet meer samenwo-
nen, wordt behalve het inschrijfformulier ook het formulier niet-samenwonende ouders in-
gevuld. 
 
Wanneer de situatie zich voordoet dat ouders van een (of meerdere) leerling(en) van onze 
school uit elkaar gaan, zorgt de groepsleerkracht van het oudste kind uit het betreffende 
gezin er voor dat de ouders het formulier niet-samenwonende ouders ontvangen en zien er 
op toe dat dit formulier ingevuld binnen twee weken terug op school wordt bezorgd. 
 
Indien er zich wijzigingen voordoen in de bestaande situaties, dienen ouders dat door te ge-
ven op school, zodat de vragenlijst kan worden aangepast en opnieuw ondertekend. 
 
De ingevulde formulieren niet-samenwonende ouders worden opgeborgen in de dossiers 
van de betreffende kinderen. Bij meer kinderen uit één gezin zorgen de deelteamleiders er 
voor dat er van het ingevulde formulier dat door het oudste kind is ingeleverd een kopie 
wordt gemaakt zodat de kopie kan worden opgeborgen in het dossier van de overige kin-
deren uit het betreffende gezin. 
 
5. Bijbehorende documenten 

o Vragenlijst niet-samenwonende ouders 
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Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders  
 
Naam vader:     ________________________________________________________ 
 
Naam moeder:  ________________________________________________________ 
 
Naam kind(eren) (voornaam en achternaam kind)  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
  
De gezagsituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld:  

o Het gezag berust bij beide ouders  
o Alleen de moeder heeft het gezag  
o Alleen de vader heeft het gezag  
o Anders namelijk: ____________________________________________________  

 
De verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke  
basisadministratie is bij:  

o De moeder  
o De vader  
o Anders namelijk: ____________________________________________________ 

 
Is er sprake van een omgangsregeling van het kind/de kinderen met de ouder bij wie ze vol-
gens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen:  

o Ja  
o Nee  

 
Indien ja, is er sprake van een omgangsregeling die:  

o Bepaald is door de rechter  
o Onderling is afgesproken  
o Anders namelijk: _____________________________________________________  

 
A.u.b. een kopie van de opgestelde omgangsregeling (indien aanwezig) toevoegen aan deze 
vragenlijst. 
U geeft als ouders uitvoerig op hoe de omgangsregeling opgebouwd is:  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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Beide ouders hebben volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatie betreffende de  
schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook al is er maar één ouder belast met het  
gezag. Zijn er volgens u in het belang van uw kind/kinderen redenen om vanuit school één  
van de ouders van informatie te onthouden:  

o Nee  
o Ja, namelijk ________________________________________________________  

 
Indien ja: een kopie van het wettelijke document toevoegen aan deze vragenlijst. 
 
Zijn er specifieke afspraken gemaakt tussen u beiden over het halen en brengen van en  
naar school? Zo ja, welke afspraken zijn dat:  

o Nee  
o Ja  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Gesprekken met leerkrachten over de schoolontwikkeling vinden met beide ouders plaats.  
U wordt hiervoor gezamenlijk uitgenodigd. Is er een gegronde reden om van deze afspraak  
af te wijken:  

o Nee  
o Ja, namelijk ________________________________________________________  

 
 
Ondertekening: 
 
Schooljaar:  _________________  Datum:  _________________ 
 
Gezien  en akkoord: 
 
Vader  ___________________________  Directeur  ___________________________ 
 
Moeder  ___________________________ Leerkracht  ___________________________ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
Schooljaar:  _________________  Datum:  _________________ 
 
Gezien  en akkoord: 
 
Vader  ___________________________  Directeur  ___________________________ 
 
Moeder  ___________________________ Leerkracht  ___________________________ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Schooljaar:  _________________  Datum:  _________________ 
 
Gezien  en akkoord: 
 
Vader  ___________________________  Directeur  ___________________________ 
 
Moeder  ___________________________ Leerkracht  ___________________________ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
 
Schooljaar:  _________________  Datum:  _________________ 
 
Gezien  en akkoord: 
 
Vader  ___________________________  Directeur  ___________________________ 
 
Moeder  ___________________________ Leerkracht  ___________________________ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 

 
Schooljaar:  _________________  Datum:  _________________ 
 
Gezien  en akkoord: 
 
Vader  ___________________________  Directeur  ___________________________ 
 
Moeder  ___________________________ Leerkracht  ___________________________ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
Schooljaar:  _________________  Datum:  _________________ 
 
Gezien  en akkoord: 
 
Vader  ___________________________  Directeur  ___________________________ 
 
Moeder  ___________________________ Leerkracht  ___________________________ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 


