Aanvraagformulier Leerlingenvervoer

Schooljaar 2020|2021

Algemene informatie
-

-

Leerlingenvervoer moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd;
De toekenning van een vergoeding voor vervoer gebeurt op grond van de gemeentelijke
Verordening Leerlingenvervoer;
Het formulier moet volledig ingevuld met de bijbehorende bijlagen worden ingeleverd;
anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Zie hiervoor de toelichting op
het aanvraagformulier;
Let op: wilt u ook stagevervoer aanvragen? Dit moet u apart aanvragen. Op de website van
uw gemeente vindt u in april hiervoor het ‘Aanvraagformulier Stage’;
I.v.m. de situatie rondom het Coronavirus, beperken wij verzending van stukken per post. Dit
formulier met eventueel bijbehorende stukken kunt u bij voorkeur via de website invullen
met DigiD of het pdf invullen en naar ons mailen: leerlingenvervoer@achtkarspelen.nl. Lukt
dat niet dan bestaat er nog de mogelijkheid om dit formulier met eventueel bijbehorende
stukken per post naar ons toe te sturen.

Vraag 1 Gegevens leerling
Achter- en voornaam
Roepnaam
Geboortedatum
Geslacht
Straat en huisnummer
(verblijfplaats)
Postcode en woonplaats

Vraag 2 Gegevens aanvrager
Achternaam en voorletters
Relatie tot de leerling

⃝ moeder ⃝ vader ⃝ voogd

⃝ verzorger

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
IBAN nummer*
Naam rekeninghouder*
* vul dit alleen in als u een bijdrage vraagt voor het eigen vervoer of het OV voor uw kind.

Co-ouderschap
Is er sprake van co-ouderschap?

⃝ ja ⃝ nee

Let op! Beide ouders moeten afzonderlijk een aanvraag in de eigen woongemeente doen.

Ander vast ophaal/brengadres
De gemeente biedt de mogelijkheid om een extra adres als ophaal- en/of brengadres aan te vragen.
Dit adres is van een erkende kinderopvanginstelling, gastouder, familielid of ander geschikt adres. Dit
adres moet binnen een straal van 10 kilometer van het opgegeven woonadres liggen (bij vraag 1). Let
op, dit adres kan alleen gebruikt worden als het op vaste dagen een ophaal- en/of brengadres is.

Alleen controleren / invullen als u gebruik wilt maken van deze optie.
Achternaam en voorletters
Relatie tot de leerling

⃝ familielid

⃝ kinderopvang ⃝ gastouder

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Gebruik hulpmiddelen
Maakt uw kind gebruik van een hulpmiddel?
⃝ nee
⃝ ja, namelijk:

⃝ standaard rolstoel
⃝ opklapbare rolstoel
⃝ elektrische rolstoel
⃝ niet vastzetbare rolstoel
⃝ afwijkende rolstoel
⃝ rollator/looprek
⃝ anders, namelijk ….

Gegevens school
Naam school
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Soort onderwijs

⃝ basisonderwijs (BO)
⃝ speciaal basisonderwijs (SBO)
⃝ speciaal onderwijs (SO) namelijk
□ Cluster 1 - blinde, slechtziende kinderen
□ Cluster 2 - dove, slechthorende kinderen en kinderen met
een taal-spraakontwikkelingsstoornis
□ Cluster 3 - motorisch beperkte, verstandelijk beperkte en
langdurig zieke kinderen
□ Cluster 4 - kinderen met psychische stoornissen en
gedragsproblemen
⃝ voortgezet onderwijs (VO)
⃝ voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
□ Cluster 1 - blinde, slechtziende kinderen
□ Cluster 2 - dove, slechthorende kinderen en kinderen met
een taal-spraakontwikkelingsstoornis
□ Cluster 3 - motorisch beperkte, verstandelijk beperkte en
langdurig zieke kinderen
□ Cluster 4 - kinderen met psychische stoornissen en
gedragsproblemen
⃝ anders, namelijk ….

Schoolkeuze i.v.m.

Voor leerlingenvervoer wordt er gekeken naar de dichtstbijzijnde

openbaar onderwijs,

toegankelijke school bij uw woning. Kiest u voor een school die

godsdienstige of

verder ligt? Geef hier aan wat de reden is waarom u voor deze

levensbeschouwelijke

school kiest:

richting

o

Ik heb bezwaar tegen het openbaar onderwijs, de
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van alle
dichterbij gelegen scholen.

o

Groep / klas

Anders, namelijk

……

Maakte de leerling het vorige schooljaar gebruik van het leerlingenvervoer?
⃝ ja ⃝ nee

Wat voor soort leerlingenvervoer wilt u aanvragen?


Fiets



Openbaar vervoer (met begeleiding)
o

Begeleiding met persoon, omdat …
Wie neemt de begeleiding op zich?
Naam

…..

Adres

…..

Geboortedatum

..…

o

Begeleiding met app, omdat ….

o

Geen begeleiding nodig.



Eigen vervoer



Aangepast vervoer met de taxi(bus)*, omdat:
o

De verstandelijke, zintuigelijke en/of lichamelijke handicap, aangepast vervoer
vereist. Stuur zo mogelijk bewijsstukken mee, bijvoorbeeld een verklaring van een
behandelend specialist.

o

De reistijd met het openbaar vervoer (huis-school) is meer dan anderhalf uur. Met
aangepast vervoer wordt deze reistijd tot 50% teruggebracht.

o


Het openbaar vervoer ontbreekt.

Andere reden, namelijk …..

* Let op: vraagt u aangepast vervoer met de taxi(bus) aan? Dan moet u een Vervoersadvies van de
school meesturen bij de aanvraag.
Ingangsdatum
Per wanneer is vervoer gewenst?

…..

(een vergoeding wordt nooit met terugwerkende kracht verstrekt)

Schooldagen en schooltijden
Jobinder verzorgt vervoer op de vaste schooltijden, zoals vermeld in de schoolgids. Vermeld hieronder
op welke dagen u leerlingenvervoer wenst.

Dag

Vervoer gewenst op

Maandag

□ heenreis

□ terugreis

□ beide

Dinsdag

□ heenreis

□ terugreis

□ beide

Woensdag

□ heenreis

□ terugreis

□ beide

Donderdag

□ heenreis

□ terugreis

□ beide

Vrijdag

□ heenreis

□ terugreis

□ beide

Let op: Heeft uw (pleeg)kind een verklaring van de school waarbij sprake is van Passend Onderwijs?
Voeg deze verklaring toe, en vul onderstaand schema in.

Dag

Schooltijden

Maandag

van …..

tot …..

Dinsdag

van …..

tot …..

Woensdag

van …..

tot …..

Donderdag

van …..

tot …..

Vrijdag

van …..

tot …..

Maakt u gebruik van een ander vast haal- of brengadres?
Vul hieronder duidelijk in op welke dagen de leerling van of naar het andere vaste adres moet
worden gehaald/gebracht.
Maandag

□ ophalen

□ brengen

□ beide

Dinsdag

□ ophalen

□ brengen

□ beide

Woensdag

□ ophalen

□ brengen

□ beide

Donderdag

□ ophalen

□ brengen

□ beide

Vrijdag

□ ophalen

□ brengen

□ beide

Bijzonderheden / noodmedicatie
Zijn er specifieke omstandigheden die van belang zijn voor het beoordelen van deze aanvraag of
voor de uitvoering? (bijvoorbeeld epilepsie, gebruik sondevoeding etc.) Geef hier uw nadere
toelichting:

….

Let op: de chauffeur mag wettelijk geen medische handelingen verrichten. De gemeente stelt een
stoel beschikbaar voor een eventuele begeleider. U dient zelf te zorgen voor een begeleider.

Eigen bijdrage
Alleen invullen als uw kind naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat.
Wat is uw gezamenlijke inkomen in het jaar 2018?
□

Minder dan € 27.000,-. U betaalt geen eigen bijdrage. Beide ouders/verzorgers moeten een
inkomensverklaring toevoegen over het jaar 2018, dit is op te vragen bij Belastingdienst
(IB60 of aanslag van belastingaangifte).

□

Meer dan € 27.000,-. U betaalt een eigen bijdrage van € 354,00 (SBO) of € 571,00 (BO)

Andere bijdrage
Ontvangt u nog een andere bijdrage in de reiskosten van de leerling (bijv. vergoeding
leerlingenvervoer uit PGB of vergoeding van zorgverzekeraar)?
□ nee

□ ja, namelijk:

Gegevensverstrekking en ondertekening
De ingevulde persoonsgegeven van dit formulier kunnen gedeeld worden met deskundigen voor
advies (voor zover noodzakelijk) en met Jobinder voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

De aanvraag en de bijgevoegde verklaring(en) zijn naar waarheid ingevuld

Naam

:……………………………………………………………………………………………………….

Datum

:……………………………………………………………………………………………………….

Plaats

: ………………………..…………………………………………………………………………….

Handtekening

: ……………………………………………………………………………………………………...

