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Een scheiding is voor niemand gemakkelijk. Voor zowel jou als je kind verandert er veel. Om je zoon of 
dochter zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces, maken we graag duidelijke afspraken met beide 
ouders. 
  
Ouderschapsplan als uitgangspunt als je er samen niet uit komt 
Bij een scheiding maak je samen met je ex-partner een ouderschapsplan. Hierin zijn zaken geregeld zoals 
het ouderlijk gezag, recht op omgang en het recht op informatie. Zijn er problemen of onduidelijkheden, 
bijvoorbeeld rond de informatieverstrekking of het brengen en halen, dan is voor ons het ouderschapsplan 
het uitgangspunt. We ontvangen in die situaties daarom graag een kopie van het ouderschapsplan en 
eventueel van een gerechtelijke uitspraak. Uiteraard gaat het hierbij alleen om een kopie van de informatie 
die van belang is voor Ska Kinderopvang. Is er (nog) geen ouderschapsplan? Dan ontvangen we graag door 
beide ouders schriftelijk geaccordeerde afspraken. We registreren de informatie in de map met 
kindgegevens en in het ouderportaal. 
  
Gesprekken over uw kind 
Na de scheiding hebben beide ouders recht op informatie over hun kind. Wij nodigen jou en je ex-partner 
dan ook allebei uit voor een oudergesprek. We plannen geen afzonderlijke gesprekken. Kun je niet samen 
op gesprek komen? Dan gaan we ervan uit dat je elkaar informeert. Tijdens het oudergesprek geven we je 
alleen informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van je kind bij Ska Kinderopvang. 
  
Tot slot 
Bij Ska Kinderopvang staat het belang van je kind voorop. We hechten veel waarde aan open communicatie 
met ouders. Samen met jou willen we zorgen voor een optimale opvoedingssituatie. In het geval van een 
scheiding blijven we objectief en kiezen geen partij. Heb je vragen of zorgen over je kind? Stel deze dan 
gerust op de locatie. Het liefst op een rustig moment, niet in het bijzijn van de kinderen. Wil je meer 
informatie over kinderen en scheiden? Kijk dan eens 
op: www.kiesvoorhetkind.nl en www.oudersonline.nl 
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