Ouderschapsplan
DE ONDERGETEKENDEN

Sanne Antonia Johanna Sewalt , wonende te 6917 AV, Spijk aan de Steenstraat 20, geboren te
Huissen op 14-06-1987, hierna te noemen "de moeder"

en

Ben Hendrikus Bernardus Koenders , wonende te 6917 AV, Spijk aan de Steenstraat 20, geboren te
Zevenaar op 11-12-1980, hierna te noemen "de vader",

gezamenlijk te noemen "de ouders",

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
De ouders hebben een affectieve relatie gehad;

Uit deze relatie is het volgende kind geboren:
•

Hendrikus Johannes Koenders (roepnaam: Jack) geboren op 07-11-2016 te Arnhem ;

De ouders hebben samen het ouderlijk gezag over Jack;

De ouders hebben overlegd over de manier waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken
verdelen, over de manier waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over belangrijke zaken
die betrekking hebben op Jack en over de wijze waarop zij in de kosten zullen voorzien van de
verzorging en opvoeding van Jack;
Zij wensen hun afspraken in dit ouderschapsplan neer te leggen;
De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van de ouder
om de ontwikkeling van de banden van Jack met de andere ouder te bevorderen;
De ouders zijn zich er ook van bewust dat Jack volgens de wet recht heeft op een gelijkwaardige
verzorging en opvoeding door beide ouders;
De ouders hebben de afspraken uit dit ouderschapsplan met Jack besproken en hebben Jack voor
zover mogelijk en passend bij de leeftijd van Jack betrokken bij dit ouderschapsplan. De ouders
hebben Jack op volgende manier betrokken bij het ouderschapsplan: Jack is 3 jaar, we hebben hem
de situatie zo goed mogelijk uitgelegd. Van de gemaakte afspraken hebben we alleen het hoog
nodige benoemd zoals: in het weekend slaap je bij papa in je tractor bed. En door de weeks slaap je
bij mama. De ouders hebben dit ouderschapsplan in hoofdlijnen met Jack doorgenomen.

