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Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders: vragenlijst   

Het doel van de vragenlijst is praktische informatie verkrijgen over het woonadres van u en 
uw kinderen en over de wijze waarop u het ouderschap na de scheiding heeft geregeld.  
Indien de situatie voor één van de leerlingen anders is, graag een aparte vragenlijst invullen. 
Zodra onderstaande gegevens wijzigen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?  

  

Naam leerling(en)    

Naam ouder 1     

Relatie tot de leerling    

1e Aanspreekpunt      Ja   Nee  
Adres    

Straat    

Postcode en plaats    

Telefoonnummer mobiel    

Telefoonnummer    

E-mailadres    

Naam ouder 2    

Relatie tot de leerling    

2e aanspreekpunt    Ja    Nee  

Adres    

Straat    

Postcode en plaats    

Telefoonnummer mobiel    

Telefoonnummer    

E-mailadres    

Naam eventuele 
verzorger  

  

Relatie tot de leerling    

Relatie tot ouder  
  Ouder 1    Ouder 2  

  

Adres    

Straat    

Postcode en plaats    

Telefoonnummer mobiel    

Telefoonnummer    

E-mailadres    
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Naam eventuele 
verzorger  

  

Relatie tot de leerling    

Relatie tot ouder  
  Ouder 1    Ouder 2  

  

Adres    

Straat    

Postcode en plaats    

Telefoonnummer mobiel    

Telefoonnummer    

E-mailadres    

Eventueel ander verblijfadres:  

Relatie tot de leerling    

Straat    

Postcode en plaats    

Telefoonnummer    

Telefoonnummer mobiel    

E-mailadres    

Op welke adres is de 
leerling (zijn de 
leerlingen) ingeschreven 
bij de gemeente?   

  ouder 1  

  ouder 2  

  ander verblijfadres  

  anders, namelijk  

Factuuradres (voor 
vrijwillige ouderbijdrage 
e.d.)   

  ouder 1  

  ouder 2  

  anders, namelijk  

  

1. De gezag-situatie over het kind is als volgt geregeld:  
Ouders wordt verzocht een kopie van het document m.b.t. ouderlijk gezag aan de school te 
verstrekken.  

  Het gezag berust bij beide ouders  

  Alleen ouder 1 heeft het gezag  

  Alleen ouder 2 heeft het gezag  

  Anders, namelijk:  

2. Is er sprake van een omgangsregeling?  

  Ja  

  Nee  

Indien ja, is er sprake van een omgangsregeling die:   

  Bepaald is door de rechter  

  Onderling is afgesproken middels een ouderschapsplan/convenant?  

  Anders, namelijk;   

Daarin zijn de volgende belangrijk afspraken opgenomen:  
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3. Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van de leerling 
van en naar de school?  

  Ja, zie toelichting  

  Nee  

Toelichting:  
  
  
  
  

4. Is er bij een van u een belangrijke reden om afzonderlijke gesprekken met de leerkracht 
te voeren, dus zonder dat de andere ouder daarbij aanwezig is?  

  Ja, zie toelichting  

  Nee  

Toelichting:  
  
  
  
  

5. Heeft één van beide ouders bezwaar tegen de aanwezigheid van eventuele nieuwe 
partner bij gezamenlijke gesprekken?   

  Ja, zie toelichting  

  Nee  

  N.v.t.  

Toelichting:  
  
  
  
  

  

6. Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind / de kinderen 
ontzegd?  

Ouders wordt verzocht een kopie van het document m.b.t. ouderlijk gezag aan de school te 
verstrekken.  

  Ja, namelijk met ouder 1  

  Ja, namelijk met ouder 2  

  Nee  

Eventuele toelichting:  
  
  
  
  

  

  

Noodnummers  
Indien de ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn, gebruiken we onderstaande noodnummers:  
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1e noodnummer    

Relatie tot de leerling    

2e noodnummer    

Relatie tot de leerling    

3e noodnummer    

Relatie tot de leerling    

  

Opmerkingen/aanvullingen die van belang zijn voor de school in de begeleiding van de 
leerling (bijvoorbeeld informatievoorziening, samengesteld gezin, enz.)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam ouder 1    

Handtekening ouder 1  
  
  
  

Datum:    

Heeft ouder / wettelijk 
vertegenwoordiger 1 alleen het 
ouderlijk gezag over de leerling(en)?  

  Ja  

  Nee  

Als beide ouders tekenen: Naam 
ouder / verzorger 2    

Handtekening ouder 2  
  
  
  

Datum:    
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Deze vragenlijst is ingeleverd bij:  

Naam     

Functie    

  


