Ouderschapsplan

De ondergetekenden zijn:

NAAM, geboren op DATUM te PLAATS, hierna te noemen “vader”
en NAAM, geboren op DATUM te PLAATS, hierna te noemen “moeder”
tezamen te noemen “de ouders”. 

De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de volgende kinderen/ het volgende kind:

	NAAM, geboren op  DATUM  te  PLAATS
	NAAM, geboren op  DATUM  te  PLAATS

NAAM, geboren op  DATUM  te  PLAATS

Vader en moeder hebben de kinderen/het kind betrokken bij de vaststelling van dit ouderschapsplan. Hierbij hebben ze rekening gehouden met de leeftijd van het kind/de kinderen. 

De ouders verklaren het volgende te hebben afgesproken:

Artikel 1: Hoofdverblijf kind/kinderen
	Het kind/de kinderen is/zijn ingeschreven bij vader/moeder en heeft/hebben hier de hoofdverblijfplaats.
	In het geval van een verhuizing zullen de ouders hier vooraf met elkaar over overleggen.
	De ouder bij wie het kind/de kinderen staan ingeschreven zal de kinderbijslag ontvangen.


Artikel 2: De omgang
	De ouders hebben de volgende afspraken gemaakt over de zorg en omgang: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	De ouder bij wie het kind/de kinderen het laatst verbleven brengt het kind/de kinderen naar de andere ouder. De eerst genoemde ouder draagt deze kosten zelf.
	Op de dagen dat het kind/de kinderen bij een ouder verblijft/verblijven is die ouder verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg.
	De kosten van dagelijkse zorg en inwoning komen voor de rekening van de persoon bij wie het kind/de kinderen die dag verblijft/verblijven. Deze kosten worden niet in mindering gebracht op de kinderalimentatie.
	Indien het kind/de kinderen op het adres van de ene ouder verblijft/verblijven krijgt het/krijgen zij wel/niet de gelegenheid om contact op te nemen met de andere ouder. 


Artikel 3: Kinderalimentatie
Met ingang van DATUM betaalt vader/moeder aan vader/moeder een bedrag in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind/de kinderen ad. € … per kind per maand telkens bij vooruitbetaling te voldoen.
Deze kinderalimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 20...

Artikel 4:  Informatie omtrent gewichtige aangelegenheden
De ouders zullen elkaar over en weer informatie verschaffen en raadplegen omtrent  gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind/de kinderen. 
	Hiertoe zullen zij iedere week/2weken/maand/2 maanden/kwartaal/half jaar….. buiten de aanwezigheid van het kind/de kinderen mondeling/schriftelijk/per e-mail/telefonisch in contact treden met elkaar.

Artikel 5: Respectvolle omgang 
De ouders achten het in belang van het kind/de kinderen dat er een goede band met beide ouders ontstaat. Om die reden zullen zij zich in bijzijn van het kind/de kinderen niet negatief over elkaar uitlaten.
De termen vader, moeder en papa en mama blijven gereserveerd voor de ouders tenzij de ouder uitdrukkelijk instemt met deze termen voor een nieuwe partner van de andere ouder.
	De ouders proberen ervoor te waken dat derden zich in negatieve zin mengen in de relatie tussen de ouders en het kind/de kinderen en de ouders onderling.
	De communicatie tussen de ouders zal zo min mogelijk via het kind/de kinderen verlopen.



Artikel 6: School
De ouders komen overeen dat de keuze voor een school door hen gezamenlijk/de vader/de moeder wordt gemaakt.
Het contact met school verloopt via de vader/ de moeder. Hij/zij ontvangt tevens de rapporten, het rooster en andere informatie. Hij/zij zal de andere ouder direct informeren over de contacten en ontvangen informatie. 
	Vader en moeder bezoeken de ouder- en informatieavonden en vieringen gezamenlijk/apart van elkaar. 
	Nieuwe partners mogen alleen met toestemming van de andere ouder/zonder toestemming van de andere ouder deelnemen aan de ouderavonden. 
	De ouders zullen er allebei op toezien dat het kind/de kinderen voldoende tijd besteed/besteden aan het huiswerk.
Indien nodig zullen beide ouders het kind/de kinderen helpen bij het maken van het huiswerk.
	De vader/de moeder/ouders gezamenlijk dragen zorg voor traktaties op school.


Artikel 7: Medische Zorg
Belangrijke beslissingen omtrent medische zaken worden in principe door de ouders in onderling overleg genomen.
	In het geval van een acute medische situatie neemt de ouder onder wiens hoede het kind is deze beslissing. Deze ouder zal de andere ouder vervolgens zo spoedig mogelijk informeren. 
De vader/moeder draagt zorg voor een halfjaarlijks tandartsbezoek van het kind/de kinderen.
	Indien het kind verpleegd wordt of opgenomen is in het ziekenhuis hebben beide ouders recht op toegang tot het kind.

Artikel 8: Verzekeringen
Het kind/de kinderen zal/zullen op de polis van de vader/moeder verzekerd zijn tegen ziektekosten.
Het kind/de kinderen zal/zullen bij de vader/moeder verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

Artikel 9: Paspoort
Vader/moeder beheert het paspoort van het kind/de kinderen. 
	Indien nodig zal vader/moeder het paspoort afgeven aan de andere ouder. 

Artikel 10: Wijzigingen
De ouders realiseren zich dat dit plan op maat is gemaakt rekening houdend met de leeftijd van het kind/de kinderen en dat eventuele wijziging in de toekomst noodzakelijk is.
Kleine en incidentele wijzigingen komen de ouders mondeling overeen.
Ingrijpende en structurele wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend.


Handtekening vader							Handtekening moeder 





……………………...							……………………...

Datum:……………...							Datum:……………...

Plaats:………………							Plaats:………………




