Echtscheidingsprotocol
Als u gaat scheiden breekt er voor u en de kinderen vaak een moeilijke tijd aan. Een
echtscheiding is voor ouders en kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Het is vaak een periode
van verdriet, spanning en onzekerheid. Naast verdriet moet er veel geregeld worden en
kunnen er grote veranderingen zijn, zoals een verhuizing. Door de contacten met uw kind en u
als ouders, krijgt het Christelijk Kindcentrum Bunschoten (CKCB) ook te maken met de
gevolgen van een echtscheiding. In dit echtscheidingsprotocol staat beschreven wat het beleid
van het CKCB is bij echtscheiding.
Algemeen
Voor het CKCB is het van belang om te weten dat u gaat scheiden. De situatie thuis heeft
invloed op het gedrag en de prestaties van uw kind. Als de pedagogisch medewerker (pm-er)
weet dat er sprake is van een echtscheiding kan zij hier rekening mee houden en uw kind
ondersteunen.
Als u gaat scheiden kunt u dit doorgeven aan de pm-er of op kantoor van het CKCB. Wij zullen
u als ouders uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt een vragenlijst met u
ingevuld zodat het CKCB praktische informatie krijgt over het woonadres van de ouders en
over de manier waarop u het ouderschap na de scheiding gaat regelen. Wie heeft het gezag,
hoe ziet de omgangsregeling eruit en wie is de eerste contactpersoon voor uw kind/kinderen?
Als ouders krijgt u informatie hoe we op het CKCB omgaan met een scheiding van ouders.
Wij gaan in het geval van echtscheiding geen partij kiezen voor of tegen één van beide ouders,
maar altijd de belangen van het kind voorop stellen. Wij moeten voor zowel ouders als kind
een neutrale en veilige plaats blijven.
Informatievoorziening.
Het CKCB is wettelijk verplicht (art. 377c Burgerlijk Wetboek) aan beide ouders met gezag
informatie te verschaffen over hun kind. Ouders hebben beiden het recht op informatie over:
-

de ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind -verzuim van het
kind -eventuele onderzoeken van het kind.

-

Wij gaan ervan uit dat het in principe de verantwoordelijkheid is van de ouders zelf om
de informatie aan elkaar door te geven. De ouders blijven immers samen
verantwoordelijk voor de zorg van het kind.

-

De niet-verzorgende ouder kan in de app van de Peuterhof de nieuwsbrieven of andere
informatie, die voor het kind van belang is, lezen. Deze informatie is ook op de website
te lezen.

-

Als één van de ouders geen gezag heeft, dan moet deze ouder zelf verzoeken om
informatie. Wij zijn niet verplicht informatie aan deze ouder te verstrekken als door de
rechtbank is vastgesteld dat het geven van informatie in strijd is met het belang van
het kind.

-

Oudergesprekken: De pm-er heeft een aantal keer op vaste leeftijd momenten een
gesprek over de ontwikkeling van de kinderen met de ouders. Als kinderen bijzondere
begeleiding nodig hebben of als het belangrijk is om de aanpak thuis en op het
kinderdagverblijf op elkaar af te stemmen wordt soms ook buiten de vaste momenten

-

een gesprek gearrangeerd. De verzorgende ouder is daarbij voor ons het eerste
aanspreekpunt, die deelt immers de zorg met ons voor het kind op de dagen dat het
kind naar het kinderdagverblijf gaat. In geval van co-ouderschap gaan wij ervan uit dat
we met beide ouders samen in gesprek kunnen. Is er sprake van een omgangsregeling,
dan kunnen beide ouders aan de gesprekken deelnemen. Komt alleen de verzorgende
ouder, dan gaan wij ervan uit dat die de andere ouder op de hoogte stelt.

-

Eventuele nieuwe partners zijn in principe welkom bij de besprekingen, maar de ouders
(die immers het gezag hebben) zijn onze voornaamste gesprekspartners. Als beide
ouders komen zijn nieuwe partners alleen welkom als de andere ouder daar geen
bezwaar tegen heeft.

-

Het CKCB verstrekt geen informatie als wij hierdoor onze neutraliteit verliezen.
Bijvoorbeeld: een ouder vraagt of de leerprestaties ook anders zijn als het kind bij de
andere ouder is.

-

Wij gaan ervan uit dat de ouder die de kinderopvangtoeslag ontvangt van de belasting
ook de factuur van het CKCB betaald. Mocht dit anders zijn dan graag overleg hierover
op kantoor.

-

De mentor (pm-er): Bij een echtscheiding verandert er veel voor uw kind. Het
kinderdagverblijf kan dan voor uw kind een veilige, vertrouwde plek zijn waar alles bij
het oude blijft. De mentor kent uw kind en zal veranderingen in het gedrag van uw kind
vaak snel opmerken. De mentor zal kijken op welke manier zij uw kind het beste kan
ondersteunen.

-

Als een kind aangeeft bang te zijn voor de ouder mogen wij terughoudend zijn in het
verstrekken van informatie.

Vragenlijst voor gescheiden ouders

Naam van uw kind:_________________________________________________________
Gegevens moeder
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Emailadres

Gegevens vader
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Emailadres
De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld:
Ο het gezag berust bij beide ouders
Ο alleen de moeder heeft het gezag
Ο alleen de vader heeft het gezag
Ο anders, namelijk:

Opm: “Indien er sprake is van één met het gezag belaste ouder, wordt deze tevens als verzorgende
ouder, en dus eerste aanspreekpunt voor de school, aangemerkt.”
De kinderen hebben een vast verblijfplaats bij:
(de “vaste verblijfplaats” is het adres waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie is
ingeschreven).
Ο de moeder
Ο de vader
Ο anders, namelijk:

Een omgangsregeling tussen het kind en de ‘andere ouder’ kan na onderling overleg van de ouders
geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter
één van de ouders het recht op omgang.
Wij hebben de zorg voor ons kind/onze kinderen als volgt verdeeld:
Ο wij zorgen als co-ouders voor onze kinderen
Ο de moeder zorgt hoofdzakelijk voor de kinderen
Ο de vader zorgt hoofdzakelijk voor de kinderen
Ο anders, namelijk:
Is er sprake van een omgangsregel van het kind/ de kinderen met de ouder waar het kind niet woont?
Ο ja
Ο nee
De omgangsregel is:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
De omgangsregeling is:
o Bepaald door de rechter
o Onderling afgesproken
o Anders,
namelijk:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Heeft de rechter een 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
Afspraken over halen en brengen naar het CKCB:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Gesprekken met de pm-er over de ontwikkeling van uw kind/kinderen worden bij voorkeur met beide
ouders gemaakt. U zult daarvoor gezamenlijk worden uitgenodigd.
Kunt u aangeven wie bij de oudergesprekken aanwezig zijn:
o
o
o

Beide ouders, zover dat organisatorisch lukt
Alleen vader / moeder
Anders, namelijk

Heeft u er bezwaar tegen dat een eventuele nieuwe partner aanwezig is bij de oudergesprekken?
o Ja
o Nee
o Niet van toepassing
Bijzonderheden:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Naam:

Naam:

Handtekening moeder:

Handtekening vader:

