Aanvraagformulier leerlingenvervoer
SCHOOLJAAR 2018/2019

Voor basisonderwijs, speciale school voor
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs
en voortgezet onderwijs

Vraag 1

BESTEMD VOOR DE GEMEENTE. NIET INVULLEN.

Ingangsdatum vervoer ………………………….
Einddatum vervoer ….……….…….……………
Soort vervoer .……..….…………………………
Soort onderwijs ……………………..…………..
Bijdrage …….…………………………..……….
Datum besluit …………………………………...

Gegevens leerling

Achternaam: ……………………………………………………………………
Voornamen: ……………………………………………………………
jongen

meisje

BSN (BurgerServiceNummer): ………..……………………….

Geboortedatum: ………………………………
Adres: ……………………………………Postcode: ………………… Woonplaats: .…………………………………

Vraag 2

Aanvraag betreft

dagelijks vervoer (ga verder met vraag 3)
weekeinde- en vakantievervoer (vul de gegevens hieronder ook in)
Indien weekeinde- en vakantievervoer gegevens internaat of pleeggezin:
Adres: ……………………………………………Postcode: ………………………Plaats: ………………………
Hoe vaak, welke weekenden/vakanties………………………………………………………….....…………………

Vraag 3

Ingangsdatum leerlingenvervoer: ……………………………

Maakte de leerling in het schooljaar 2017/2018 ook gebruik van het leerlingenvervoer?
ja
nee

Vraag 4

Gegevens school

Naam school: …………………………………………………………………………….....………………………
Adres: ………………………………………Postcode: ……………………Plaats: ……………………………..

Indien een vergoeding wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl één of meer scholen van
dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, dient door de aanvragers schriftelijk verklaard te
worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs, of richting van het onderwijs van
alle dichterbij de woning gelegen bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen. Hiervoor
moet u de schriftelijke verklaring (ondertekend) bij deze aanvraag voegen.

Vraag 5

Welk vervoer heeft de leerling nodig?

vervoer per fiets 

met begeleiding

zonder begeleiding

openbaar vervoer 

met begeleiding

zonder begeleiding

combinatie openbaar vervoer/fietsen (b.v. in de winterperiode openbaar vervoer en de rest fietsen)
aangepast (taxi) vervoer (8-persoons of 18-persoons taxibus)
Reden waarom aangepast vervoer:
verstandelijke, zintuiglijke, psychische of lichamelijke handicap;
de reistijd van huis naar school met gebruik van openbaar vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur en men
kan met aangepast vervoer de helft of meer van de reistijd verkorten;
andere redenen, namelijk ……………………………………………………………
combinatie taxivervoer/fietsen (b.v. in de winterperiode taxivervoer en de rest fietsen)
eigen autovervoer: hoeveel leerlingen ……………… indien in combinatie met andere ouders of in
combinatie met aangepast vervoer aangeven hoe, welke dagen/dagdelen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 6

Eigen bijdrage

Alleen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs (bijvoorbeeld:
Sjalom, it Heechhof, De Twine, Oranje Nassau) bezoekt.

Het inkomen van de ouders/verzorgers van de leerling bedroeg in 2016 meer dan € 26.100,- (U betaalt
een drempelbedrag van € 323,00 of € 530,00).
Het inkomen van de ouders/verzorgers van de leerling bedroeg in 2016 minder dan € 26.100,- (stuur de
inkomensverklaring 2016 van De Belastingdienst mee met dit formulier, zie uitleg hieronder)
Het inkomen van uw partner telt ook mee. Onder uw inkomen verstaan wij het verzamelinkomen, zoals op een inkomensverklaring bij
De Belastingdienst staat vermeld. Deze gegevens kunt u opvragen via www.belastingdienst.nl of telefonisch via de
BelastingTelefoon.

Vraag 7

Ondertekening

Naam aanvrager: .…………………………………………………………
Relatie tot leerling:

vader

moeder

pleegouder

anders, namelijk: ………………………………………

Adres: ……………………………………Postcode: ……………………Woonplaats: .……………………………
Telefoonnummer thuis: ………………….………werk: …………………………mobiel: ………………………….
e-mail adres: …………………………………………
Vergeet u niet:
- Een advies van de school over de soort van vervoer (alleen als u om aangepast (taxi) vervoer vraagt) bij te voegen?
- Een IB-60 formulier van de Belastingdienst bij te voegen, indien van toepassing?
- Een medische verklaring over de aard van handicap bij te voegen, indien van toepassing?

De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld:
Datum: ………………… Plaats: ………………………… Handtekening: ………………………………………

Ruimte voor aanvullende opmerkingen/aanmerkingen
(bijvoorbeeld: rolstoel, epilepsie, gebruik sondevoeding, autisme, PDD-NOS, ADHD etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………
Mocht u vragen hebben over eventuele opvangadressen, neemt u dan rechtstreeks contact op met de
medewerker leerlingenvervoer, via telefoonnummer 14-0511.

