Aanvraagformulier leerlingenvervoer
voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs,
(voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.
Schooljaar 2020-2021
Gemeente
Adres
Postadres

: Woensdrecht
: Huijbergseweg 3, afdeling dienstverlening
: Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Vraag 1 Gegevens aanvrager
Achternaam, voorvoegsel, voorletters aanvrager: ……………………………………….
Adres: ………………………………………………..
Postcode: …………………………………………….
Woonplaats: ………………………………………….
Telefoonnummer:………………………...…………..e-mailadres:…………………….
Vraag 2 Gegevens leerling
Achternaam, voorvoegsel, voorletters leerling ……………………………………………
e
Geboortedatum:………………………………
Adres:……………………….………………..
Postcode: .……………………………………
Woonplaats:…………………………………..
Vraag 3 Aanvraag betreft:
dagelijks vervoer
weekeinde- en vakantievervoer:
eigen vervoer
Vraag 4 Gewenste datum ingang
vervoersvoorziening:………………………………………….

Vraag 5 Gegevens school
Naam: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………
Locatie: ………………………………………………….
Gemeente waar de school gehuisvest is: ………………..
De enkele afstand tussen huis en school bedraagt …..…...kilometer.
Schoolsoort:
(Voortgezet) speciaal onderwijs (evt. weekeinde- en vakantievervoer)

Vraag 6 Fietsvergoeding
Kan de leerling met de fiets naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school.
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school,
omdat………….
(→ vraag 12)
Nee, verklaar hieronder waarom niet (→ vraag 7)
………………………………………………………………………………………………………
…
Vraag 7 Openbaar vervoer
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja (→ vraag 12)
Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer
bedraagt meer dan 1,5 uur en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder
van de reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
(→ vraag 9)
Nee, vanwege
(→ vraag 9)

(→ vraag 8)
Vraag 8 Openbaar vervoer met begeleiding
Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja, de leerling heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap
waardoor begeleiding noodzakelijk is. Het vervoersadvies van de school hierbij
inleveren.
Ja, begeleiding is noodzakelijk vanwege de leeftijd van de leerling.
(→ vraag 12)
Nee, de leerling kan vanwege de handicap niet met het openbaar vervoer reizen, ook niet
onder begeleiding (→ vraag 9)

Vraag 9 Aangepast vervoer
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen:
De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer.
Het vervoersadvies van de school hierbij inleveren.
De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan
1,5 uur onderweg en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de
reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
Een overzicht van de reistijden hierbij inleveren.
Openbaar vervoer ontbreekt.
(→ vraag 10)
Vraag 10 Eigen vervoer
Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren:
–
–

wijze van vervoer: …….
aantal te vervoeren leerlingen: …....
(→ vraag 11)
→ vraag 11)

Vraag 11 Eigen bijdrage (indien van toepassing anders doorgaan naar vraag 12)
Een eigen bijdrage wordt gevraagd voor een leerling die een reguliere basisschool bezoekt b.v. de
Rudolf Steinerschool, de Montessorischool, openbare school of christelijk gereformeerde school.
Het gecorrigeerde verzamelinkomen (op te vragen via Belastingdienst door middel van IB 60formulier) van beide ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2018:
Meer dan € 26.550,00. U dient een drempelbedrag te betalen van € 531,00.
Minder dan 26.550,00. U dient een IB 60-formulier bij te voegen (van beide
ouders/verzorgers). Dit formulier is op te vragen bij de Belastingdienst.
(→ vraag 12)
Vraag 12 Ondertekening
De aanvraag is naar waarheid ingevuld:
Datum: ……………………..
Plaats: ……………………..
Handtekening: ……………………..
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

