
Toestemming informatieverstrekking gezaghebbende ouder

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het kan voorkomen dat u en uw kinderen te maken krijgen met een scheiding. Als school kiezen wij geen partij
en stellen wij ons neutraal op. Dit houdt in dat wij ons als school niet mengen in een conflict tussen ouders. 
Het kan gebeuren dat één van de gezaghebbende ouders, of beide gezaghebbende ouders, een nieuwe relatie
krijgt. De nieuwe partner heeft volgens de wet geen wettelijk gezag over het kind. Daarom ontvangt deze
nieuwe partner geen informatie direct van de school zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders. 
Het kan wel zo zijn dat de nieuwe partner betrokken wordt bij de opvoeding van jullie kind of kinderen. 
Hij of zij kan bijvoorbeeld meekomen tijdens een rapportgesprek.

Wanneer u beide, als gezaghebbende ouders, akkoord gaat dat de nieuwe partner(s) ook informatie van school
mag/mogen ontvangen, vragen wij u hiervoor onderstaande in te vullen en beide te tekenen*.

Mocht u hier vragen over hebben, wilt u dan contact met de school opnemen?



Toestemming informatieverstrekking gezaghebbende ouder

Met dit formulier geeft u WEL of GEEN toestemming dat een nieuwe partner informatie van school ontvangt.
Wilt u dit per kind aangeven wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft?

Naam van het kind ........................................................................................................ in groep ......................................................

Nieuwe partner moeder: ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende vader geeft toestemming:                  ja              nee

Nieuwe partner vader:    ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende moeder geeft toestemming:               ja              nee

Handtekening moeder:                                           Handtekening vader:

Datum:  .............................................................................          Datum:   .........................................................................................

Plaats:    .............................................................................          Plaats:    .........................................................................................

Naam van het kind ........................................................................................................ in groep ......................................................

Nieuwe partner moeder: ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende vader geeft toestemming:                  ja              nee

Nieuwe partner vader:    ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende moeder geeft toestemming:               ja              nee

Handtekening moeder:                                           Handtekening vader:

Datum:  .............................................................................          Datum:   .........................................................................................

Plaats:    .............................................................................          Plaats:    .........................................................................................



Naam van het kind ........................................................................................................ in groep ......................................................

Nieuwe partner moeder: ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende vader geeft toestemming:                  ja              nee

Nieuwe partner vader:    ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende moeder geeft toestemming:               ja              nee

Handtekening moeder:                                           Handtekening vader:

Datum:  .............................................................................          Datum:   .........................................................................................

Plaats:    .............................................................................          Plaats:    .........................................................................................

Naam van het kind ........................................................................................................ in groep ......................................................

Nieuwe partner moeder: ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende vader geeft toestemming:                  ja              nee

Nieuwe partner vader:    ........................................................................................................................ 

Gezaghebbende moeder geeft toestemming:               ja              nee

Handtekening moeder:                                           Handtekening vader:

Datum:  .............................................................................          Datum:   .........................................................................................

Plaats:    .............................................................................          Plaats:    .........................................................................................

* De school behoudt zich het recht voor om een eigen afweging te maken om in weerwil van de verleende toestemming en mede 
in het belang van het kind en vermijding van het ontstaan van een conflictsituatie, een (nieuwe) partner zonder wettelijk gezag toch 
de aanwezigheid bij een ouderavond of gesprekken over het kind te ontzeggen, wanneer er bezwaren zijn geuit door de andere 
gezaghebbende ouder/verzorger van het kind.


