Inventarisatie ten behoeve van de ouderschapsregeling.
Hoe zorg je nu voor je kinderen?
Wat wens je in de toekomst voor je kinderen?
Wat zou je willen dat je kinderen later over de scheiding gaan vertellen?
Wat is je bijdrage hieraan? Hoe kun je dit bereiken?
Is er iets ten aanzien van de gezamenlijke opvoeding waar je je zorgen over maakt?
Heb je ideeën over de omgangsregeling? Wat past het beste bij jullie kinderen en bij jullie?

Praktisch
Wie gaat straks kleding voor de kinderen kopen?
Wie doet bezoek aan tandarts, dokter?
Wat zijn je ideeën over de vakanties?
Hoe zie je de omgangsregeling rond de feestdagen?
Op welke wijze wil je met elkaar communiceren over de kinderen?
In welke frequentie?
Over welke zaken wil je geïnformeerd worden met betrekking tot de kinderen?
Hoe ga je om met situaties mbt jullie kinderen waar jullie beide voor uitgenodigd worden?
Wie onderhoudt de contacten met school?
Hoe informeer je elkaar in geval van bijzondere situaties?(doktersbezoek, ziekte, familiebijeenkomst?
Wat zijn je ideeën over de kinderkosten (alimentatie)?
Wanneer vind je het belangrijk om de afspraken met betrekking tot de ouderschapsregeling in het
belang van de kinderen te evalueren?
In welke situatie zou je de kinderkostenrekening of kinderalimentatie willen wijzigen?
Wie beheert de paspoorten?
Wie zorgt voor de kinderen als de ouder afwezig is waar het kinderen eigenlijk op dat moment
zouden verblijven?

Hoe stellen jullie de hoogte van het zakgeld vast?
Wat als een kind een tatoeages/piercing etc. wil? Overleg?
Wat wil je afspreken ten aanzien van het volgen van een eventuele studie en de financiering
daarvan?
Overig
Bij wie worden jullie kinderen bijgeschreven op de polis voor wettelijke aansprakelijkheid?
Bij wie worden jullie kinderen bijgeschreven op de ziektekostenverzekering?
Wat wil je eventueel testamentair regelen/aanpassen?
Wat vind je verder belangrijk en wil je bespreken en/of vastleggen?

