Bijlage bij aanmeldingsformulier 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. Indien u
gescheiden bent, vragen wij u om samen onderstaand formulier in te vullen en ondertekend terug te
sturen naar school. Indien het door omstandigheden niet mogelijk is om het formulier samen in te
vullen, verzoeken we de ouders om afzonderlijk van elkaar het formulier in te vullen en te voorzien van
een handtekening alvorens het terug te sturen naar school.
NB: In het document Schoolprotocol School en Scheiding, inclusief definities van de gehanteerde
termen, leest u hoe het Ichthus College omgaat met het verstrekken van informatie aan ouders die
gaan scheiden of gescheiden zijn.
Wij zijn/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 basisadministratie Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven.
De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke basisadministratie is bij:
o De moeder
o De vader
o Anders, namelijk:
Een zorg- of omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van de
ouders geregeld worden. Meestal wordt de regeling vastgelegd in een ouderschapsplan. In andere
gevallen bepaalt de rechter de zorg- of omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter één van de ouders
het recht op omgang. Is er sprake van een zorg- of 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, die zorg- of omgangsregeling is:
o Bepaald door de rechter
o Onderling afgesproken

Anders, namelijk:
U geeft als ouders uitvoering aan de volgende zorg- of omgangsregeling:
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 Ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting:
Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op informatie betreffende
de schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van de ouders niet is belast met het gezag,
en om die informatie vraagt. Zijn er volgens u in het belang van uw kind/kinderen redenen om vanuit
school één van de ouders die informatie te onthouden?
o Nee
o Ja, namelijk:

ONDERTEKENING
Datum:

Plaats:

Naam ouder 1:

Naam ouder 2:

Handtekening:

Handtekening:

(indien formulier door ouders gezamenlijk is ingevuld)

