
 

 Bijlage 5   

 

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 
 

Schoolbestuur: 

Sint-Paulus vzw 

Stationsstraat 16 

3440 ZOUTLEEUW 

School: 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Bron” 

Linterseweg 10 

3440 ZOUTLEEUW – BUDINGEN 

 

Ondergetekende(n), ouders(s) (1) van: .............................................................................................................  

verkla(ren)art hierbij dat 

 

 (2) hij/zij (3) het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en wederzijds instemmen om autonoom rechtshandelingen te 

stellen betreffende het kind. 

 

(2) hij/zij (3) exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen betreffende het 

kind. 

 In bijlage bij dit document geeft hij/zij een kopie van de rechterlijke beslissing terzake. 

 De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent behoudt het recht toezicht uit te oefenen op de opvoeding.  Dit houdt 

in dat hij/zij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten (schoolrapport) en de schoolverrichtingen 

(mededelingen over de leerling, mededelingen van school naar thuis, leerlingenwerkjes van het kind).  Dit zal als 

volgt gebeuren: 

 

 .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(2) hij/zij (3) exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen betreffende het 

kind. 

 In bijlage bij dit document geeft hij/zij een kopie van de rechterlijke beslissing terzake. 

 De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent behoudt het recht over bepaalde aspecten i.v.m. de  

 opvoeding van het kind (door de rechter bepaald) en instemmingsbevoegdheid over volgende  

 aspecten: 

 .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................... 

(2) hij/zij (3) exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen betreffende het 

kind. 

 In bijlage bij dit document geeft hij/zij een kopie van de rechterlijke beslissing terzake. 

 De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent is ontzet uit het ouderlijk gezag. Dit houdt in dat hij/zij noch 

beslissingsrecht noch recht op informatie heeft betreffende de opvoeding van het kind. 

 

(2) hij/zij (3) voogd is en bevoegd is om alle rechtshandelingen te stellen betreffende het kind. 

 In bijlage bij dit document geeft hij/zij een kopie van de rechterlijke beslissing terzake. 

 

Te …………………………………………………..  de …………………………………………. 

 

De ouders: 

 

 

 (1) Ouders = de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring 

hebben. 

(2) Aankruisen wat past.      (3) Schrappen wat niet past.  



 


