
Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van de 
school. 
Deze vragenlijst is ingevuld door: 
 
……………………………………………………………………… 
 
Voor- achternaam kind(eren) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Adresgegevens: 
 
Adres bij moeder 
Straat ……………………………………………………………………………………... 
Postcode en plaats ……………………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………... 
E-mailadres ……………………………………………………………………………………... 
 
Adres bij vader 
Straat ……………………………………………………………………………………... 
Postcode en plaats ……………………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………... 
E-mailadres ……………………………………………………………………………………... 
 
1. Het adres waarop het kind bij de gemeente is ingeschreven 
(hoofdverblijfplaats): 
  De moeder 
  De vader 
  Anders, namelijk: ………………………………………………………………………… 
 
2. De facturen van de school kunnen gestuurd worden naar: 
  Moeder op bovenstaand adres 
  Vader op bovenstaand adres 
  beiden 
 
3. De gezagsituatie van het kind/de kinderen is als volgt geregeld: 
  Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 
  Alleen de moeder heeft het gezag 
  Alleen de vader heeft het gezag 
  Anders, namelijk: ………………………………………………………………………… 
(Indien u het 2e, 3e of 4e vakje aankruist, en u had voor de 
scheiding beide het gezag, dan graag een kopie van het convenant 
of de gerechtelijke uitspraak aan de directie geven). 
4. Bij calamiteiten wordt er contact opgenomen met: 
1e contactpersoon………………………………………………………………………………………… 
2e contactpersoon……………………………………………………………………………………….. 
 
5. Is er sprake van een zorg- of omgangsregeling van het kind met de 



ouder bij wie ze volgens de gemeentelijke basisadministratie niet 
wonen? 
  Ja ga verder naar vraag 6 
  Nee ga verder naar vraag 8 
 
6. Indien ja, die zorg- of omgangsregeling is: 
  Bepaald door de rechter 
  Onderling afgesproken 
  Anders, namelijk ………………………………………………………………………................ 
 
7. Omschrijf hieronder de zorg- of omgangsregeling (co-ouderschap, 
omgang met weekendregeling) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het 
kind / de kinderen ontzegd? 
  Nee 
  Ja, namelijk de moeder 
  Ja, namelijk de vader 
Eventuele toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op 
informatie betreffende de ontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van 
de ouders niet is belast met het gezag, en om die informatie vraagt. 
 
9. Zijn er volgens u in het belang van uw kind/kinderen redenen om 
vanuit de school één van de ouders informatie te onthouden? 
  Nee 
  Ja, namelijk……………………………………………………………………………………………………. 
 
10. Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en 
brengen van uw kind van en naar de school? 
  Ja, ga verder naar vraag 11 
  Nee / niet van toepassing, ga verder naar vraag 12. 
 
11. Zo ja, welke? Beschrijf hieronder het schema van halen en 
brengen. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gesprekken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind 
zullen met beide ouders tegelijk gevoerd worden. U zult daarvoor 
gezamenlijk worden uitgenodigd. We voeren deze gesprekken in principe niet 
met stiefouders erbij. We vinden het belangrijk dat we beide ouders op hetzelfde 
moment, dezelfde informatie geven over hun kind. In uitzonderlijke gevallen 
zullen wij gesprekken apart voeren. 
 
12. Is er bij u een belangrijke reden om afzonderlijke gesprekken 
met de leerkracht te voeren, dus zonder dat de andere ouder daarbij 
aanwezig is? 
  Nee 
  Ja 
 
 
Heeft u er bezwaar tegen als er informatie met de stiefouder gedeeld wordt in 
het belang van het kind? 
Antwoord vader:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Antwoord moeder:…...................................................................................  
 
 
In onze ondersteuning zijn kindgesprekjes met de Intern Begeleider opgenomen. 
Als wij merken dat uw kind hier behoefte aan heeft zullen deze plaatsvinden, we 
zullen u hiervan dan op de hoogte brengen.  
 
 
Datum ondertekening:…………………………………………………………………………………. 
 
Naam moeder:                                    Naam vader: 
 
………………………………………….                 
 …………………………………………………… 
Ik heb het protocol ontvangen en       Ik heb het protocol ontvangen en 
ben op de hoogte van de inhoud        ben op de hoogte van de inhoud 
 
Ondertekening:                               Ondertekening: 
 
 
……………………………………………           
 …………………………………………………… 
 
Zijn er veranderingen in bovenstaande gegevens, graag een nieuwe 
vragenlijst downloaden en invullen. 
 
De ondertekende vragenlijst inleveren bij Jaqueline Reijs (balie) 
of mailen naar j.reijs@skpo.nl 
 
 
 


