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VRAGENLIJST THUISSITUATIE 

2022 - 2023 
Beste ouder(s),  

 

Om de communicatie tussen ouders en de school optimaal te laten verlopen, vinden wij het als school 

belangrijk om over zoveel mogelijk informatie te beschikken betreft de thuissituatie van het kind.  

Hieronder vindt u een vragenlijst terug over het thema echtscheidingen.  Na het beantwoorden van de 

vragen, geeft u deze lijst met uw zoon/dochter mee terug naar school.  

 

Ik, _______________________________________________________ moeder/vader van _______________________ 
 

__________________________________________ uit klas ___________________________  verklaar dat de  

 

thuissituatie als volgt is:  

 

 2 oudergezin (Ga rechtstreeks naar punt 11 en onderteken dit document) 

OF 

 gescheiden (Ga naar punt 1, gelieve de volledige lijst in te vullen) 

 

1. Persoonlijke gegevens 

 

KIND 

Naam leerling: ___________________________________________________________________ 

Leerjaar: _________________________________________________________________________ 

 

MOEDER 

Naam: ___________________________________________________________________________ 

Voornaam: _______________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Postcode: ________________ Woonplaats: ___________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

 

VADER 

Naam: ___________________________________________________________________________ 

Voornaam: _______________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Postcode: ________________ Woonplaats: ___________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

 

2. Echtscheidingsprocedure* 

De echtscheidingsprocedure is verlopen op:  

- Eenzijdig verzoek  

- Gemeenschappelijk verzoek advocaat/bemiddelaar  

- Gemeenschappelijk verzoek (psycholoog-)mediator 
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3. Gezag na de scheiding* 

De gezagsituatie is als volgt geregeld:  

- Beide ouders hebben het gezag.  

- Alleen de moeder heeft het gezag.  

- Alleen de vader heeft het gezag.  

- Anders: _________________________________________________________________________ 

 

 

4. Hoofdverblijfplaats kind 

Het kind verblijft bij: ___________________________ (moeder, vader, andere, ….) 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

 

5. Omgangsregeling van het kind met de ouder bij wie het niet staat ingeschreven 

Het kind heeft nog contact met moeder/vader (bij wie het kind niet verblijft): Ja / Nee* 

Op welke basis: __________________________________________________________________ 

 

Heeft de rechter een van de ouders het recht op omgang met het kind ontzegd?*  

- Nee 

- Ja: moeder/vader 

 

6. Informatieverstrekking* 

Heeft de rechter een van de ouders het recht op informatie betreffende het kind ontzegd?  

- Nee 

- Ja: moeder/vader 

 

7. Gesprekken op school  

Gesprekken over de schoolontwikkeling van uw kind zullen in principe met beide ouders plaatsvinden. U 

zult daarvoor gezamenlijk worden uitgenodigd. Als u liever afzonderlijke gesprekken wilt, dus zonder de 

andere ouder erbij, dan meldt u dit telefonisch aan de directie.  

 

8. Bijzondere omstandigheden 

Als er bijzondere omstandigheden zijn waarvan de school volgens u op de hoogte moet zijn, kunt u 

deze melden aan de klasleerkracht of directie.  

 

9. Doorgeven van wijzigingen  

We verwachten dat u eventuele, toekomstige wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft aan de school. 

Neem in dit geval contact op met de leerkracht van uw kind.  

 

10. Dubbele post 

In principe geven wij één postmap mee met het kind. Indien er gegronde redenen zijn, kunt u hieronder 

aanduiden indien uw kind dubbele post moet ontvangen.  

 Wenst geen dubbele post 

 Wenst dubbele post om de volgende reden: _______________________________________ 

 

11. Handtekening 

 

Datum: ______________________________________________ 

 

 

Handtekening: _______________________________________ 


