
 
  
 
Naam Ouder A                 ............................................................  

Naam Ouder B                 ............................................................ 
 
Na(a)m(en) kind(eren)     ............................................................ 
 
 
Dagelijkse zorg 
Waar verblijven de kinderen. Eten + drinken, etc... 
                  
    ochtend   middag   avond   nacht 
                  
Zondag  Om de week A/B  Om de week A/B  Ouder A  Ouder A 
                  
Maandag   Ouder A   Ouder A   Ouder A   Ouder A 
                  
Dinsdag   Ouder A   Ouder A   Ouder A   Ouder A 
                  
Woensdag   Ouder A   Ouder B   Ouder B   Ouder B 
                  
Donderdag   Ouder B   Ouder A   Ouder A   Ouder A 
                  
Vrijdag   Ouder A   Ouder A   Om de week A/B   Om de week A/B 
                  
Zaterdag   Om de week A/B   Om de week A/B   Om de week A/B   Om de week A/B 

  

Vakanties  Ouder A  Ouder B 
          
Zomervakantie   50 % van de vakantie heeft 1e keus van 

de periode in de even jaren Deze periode 
in januari van ieder jaar aan de andere 
ouder doorgeven 

  50 % van de vakantie heeft 1e keus van 
de periode in de oneven jaren Deze 
periode in januari van ieder jaar aan de 
andere ouder doorgeven 

          
Herfstvakantie   in de even jaren   in de oneven jaren 
          
Kerstvakantie   kerstdagen in de even jaren 

oud/nieuwjaarsdag in de oneven jaren 
  kerstdagen in de oneven jaren 

oud/nieuwjaarsdag in de even jaren 
          
Voorjaarsvakantie    in de oneven jaren   in de even jaren 
          
Mei vakantie   in de even jaren   in de oneven jaren 
          
Goede Vrijdag / Pasen   in de oneven jaren   in de even jaren 
          
Hemelvaartdag / Pinksteren   in de even jaren   in de oneven jaren 
          
Dagen als: Koninginnedag 
Sinterklaas, etc 

  de feestdagen 50/50 verdelen heeft 1e 
keus in de even jaren Deze periode in 
januari van ieder jaar aan de andere 
ouder doorgeven 

  de feestdagen 50/50 verdelen heeft 1e 
keus in de oneven jaren Deze periode in 
januari van ieder jaar aan de andere 
ouder doorgeven 
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Bijzondere dagen 
          
Vaderdag   niet   bij ouder B 
          
Moederdag   bij ouder A   niet 
          
Verjaardagen kinderen   in de even jaren op de verjaardag zelf    in de oneven jaren op de verjaardag zelf  
          
Verjaardagen ouders   bij de betreffende ouder   bij de betreffende ouder 
          
Verjaardagen broers, 
zusters, grootouders 

  in overleg   in overleg 

          
          
Diversen 
          
Verhuizen ouders   Zal tot de kinderen ouder zijn dan 18 jaar 

niet verder dan 100 km verhuizen. 
Streven is een voor de kinderen goede 
bereikbaarheid van beide ouders Met 
instemming van de andere ouder kan hier 
van worden afgeweken.  

  Zal tot de kinderen ouder zijn dan 18 jaar 
niet verder dan 100 km verhuizen. 
Streven is een voor de kinderen goede 
bereikbaarheid van beide ouders Met 
instemming van de andere ouder kan hier 
van worden afgeweken.  

          
Achternamen   Laat de kinderen hun huidige achternaam 

van ouder B behouden 
  Laat de kinderen zijn huidige achternaam 

behouden 
          
huisdieren   de nu levende huisdieren zullen bijven bij 

ouder A Nieuwe huisdieren blijven op het 
adres waar deze zijn aangeschaft 

  de nu levende huisdieren zullen bijven bij 
ouder A Nieuwe huisdieren blijven op het 
adres waar deze zijn aangeschaft 

  

Huisregels 
Wie beslist? en met of zonder overleg? 
          
    Ouder A, Ouder B, 

kind 
  Met of zonder 

overleg? 
          
Kapper Ouder A Zonder overleg 
          
Kleding   Ouder A   Zonder overleg 
          
Lichamelijke verzorging (Piercings, tatoeages)   Anders   In overleg vooraf 
          
          
School 
          
Huiswerkcontrole   Ouder A   Zonder overleg 
          
Schoolkeuze   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Ouderavonden   Anders   In overleg vooraf 
          
          
Sport 
          
Sportkeuze en wisselingen   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Regelingen m.b.t. sporten   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Aanschaf benodigdheden   Ouder A   In overleg vooraf 
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Medische zorg 
          
Bijzondere en belangrijke besluiten   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Kleine besluiten (tandarts, dokter, inentingen, verkoudheid, 
kinderziekten) 

  Ouder A   In overleg achteraf 

          
Toediening medicijnen   Ouder A   Zonder overleg 
          
          
Muziek (-les)  
          
Keuze   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Begeleiding   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Aanschaf benodigdheden   Ouder A   In overleg vooraf 
          
          
Bijzondere vakanties 
          
Kampen (b.v. tournooi)   Ouder A   In overleg vooraf 
          
Met anderen dan ouders   Anders   In overleg vooraf 
          
          
Diversen 
          
Betaling studiekosten   Ouder B   In overleg vooraf 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getekend in tweevoud te ……………………….   
 
Datum ………………… 
 
Handtekening ouder A 
 
……………………………………. 
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Handtekening ouder B 
 
……………………………………. 
 

  

 


