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INVENTARISATIEFORMULIER GEGEVENS VOOR NIET-SAMENWONENDE OUDERS TEN 

BEHOEVE VAN DE SCHOOL 

Dit inventarisatieformulier is ingevuld door: 

___________________________________________________________________________ 

VOOR- EN ACHTERNAAM KIND 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ADRESGEGEVENS 

DE (HOOFD)VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND IS : 

Straat: _____________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________ 

ADRES VAN MOEDER:  

Straat: ______________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________ 

ADRES VAN VADER:  

Straat: ______________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________  
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OVERIGE VRAGEN 

1. Het adres waarop het kind bij de gemeente is ingeschreven, volgens Basisregistratie 

Personen (BRP): 

 De moeder 

 De vader 

 Anders, namelijk: ___________________________________________________________ 

De facturen van de school worden gestuurd aan degene waarbij het kind staat ingeschreven. 

Alle informatie wordt aan beide ouders gestuurd. 

2. De gezag situatie over ons kind/onze 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 beiden het gezag, dan 

graag een kopie van het uittreksel uit het gezagsregister, van het convenant of van de 

gerechtelijke uitspraak aan de leerjaarcoördinator van het betreffende leerjaar geven). 

3. Indien er sprake is van verzuim, ziekte of een calamiteit wordt er contact opgenomen 

met: 

1e contactpersoon ____________________________________________________________ 

2e contactpersoon ____________________________________________________________ 

3e contactpersoon ____________________________________________________________ 

4. Is er sprake van een zorg- of omgangsregeling van het kind met de ouder bij wie ze 

volgens de Basisregistratie Personen ("BRP", voorheen: Gemeentelijke 

Basisadministratie) niet wonen? 

 Ja, ga verder naar vraag 5 

 Nee, ga verder naar vraag 7  
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5. Indien ja, de zorg- of omgangsregeling is: 

 Bepaald door de rechter 

 Onderling afgesproken 

 Anders, namelijk ___________________________________________________________ 

6. Omschrijf hieronder de zorg- of omgangsregeling (co-ouderschap, omgang met 

weekendregeling) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. 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: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Is er bij u een belangrijke reden om afzonderlijke gesprekken met de school te 

voeren, dus zonder dat de andere ouder daarbij aanwezig is? 

 Nee 

 Ja 
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Datum ondertekening: ____ - ____ - ____ 

Naam moeder: Naam vader: 

____________________________________ ____________________________________ 

Ik heb het protocol ontvangen en ben op de 

hoogte van de inhoud ervan. 

Ik heb het protocol ontvangen en ben op de 

hoogte van de inhoud ervan. 

Ondertekening: Ondertekening: 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Dit inventarisatieformulier dient te worden ingeleverd bij de administratie van de school. 

Voor elk kind dient een apart inventarisatieformulier te worden ingeleverd. 

 


