AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2018/2019
Vul het formulier volledig in en vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te
sturen. Onvolledige aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Voor vragen kunt u ons bellen: (0599) 32 02 20.
1. Gegevens aanvrager
Naam aanvrager:
…………………………………………………………………………………
vader moeder pleegouder anders, nl…………………………………………………………………
Telefoonnummers:
…………………………………………………………………………...…….
E-mailadres:
………………………………………………………………….....................
IBAN / bankrekeningnummer: ………………...………………………………………….……………………
ten name van ……………………………………………………………...................
2. Gegevens leerling
Voor- en achternaam leerling:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Geboortedatum:
Geslacht: jongen meisje

3. Gegevens school
Naam te bezoeken school:
Adresgegevens school:

…………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Dit is een school voor
Basisonderwijs
Speciale school voor basisonderwijs -> stuur een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring mee
(Voortgezet) speciaal onderwijs -> stuur een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring mee
Voortgezet onderwijs
Aantal kilometers enkele reis:

…………… kilometer

4. Van welk soort vervoer maakt uw kind gebruik?
openbaar vervoer
openbaar vervoer met begeleiding
openbaar vervoer van 1 november tot 1 april en de rest van het schooljaar per fiets
aangepast vervoer (taxibusje)
eigen vervoer/gecombineerd eigen vervoer
vervoer per (brom)fiets
anders, namelijk………………….……………………………………………………………………………..
5. De aanvraag betreft
dagelijks vervoer
vervoer alleen op de volgende dag(en): …………………………………………………………………..
weekend vervoer
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6. Op welke datum gaat het vervoer in? ………………………………………………...
Toelichting: het vervoer kan zowel aan het begin van het schooljaar als in de loop van het schooljaar
ingaan. Het vervoer gaat op zijn vroegst in op de datum waarop de aanvraag binnenkomt bij de
gemeente. Aanvragen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
7. Gaat uw kind stage lopen het komende schooljaar?
nee (ga bij ‘nee’ door naar de volgende vraag)
ja (vul hieronder de gegevens van de stageplaats in)
Naam stageplaats…………………………..……………………………………………………………………..
Adres stageplaats…………………………………………………………..……………………………………..
Dagen:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Tijden:

van……………………………..tot………………………uur

8. Heeft uw kind een handicap?
nee
ja
(ga bij ‘nee’ door naar de volgende vraag)
Zo ja, wat is de aard van de handicap?->voeg een medische verklaring(en) toe ter onderbouwing
………………………………………………………………………………………………………………….……
…................................................................................................................................................…………
……………………………………………………………………………………………………...………….....
Toelichting: met een handicap wordt een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische
beperking bedoeld, waardoor de leerling niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar
vervoer.
9. Zijn er speciale omstandigheden die van belang zijn voor het vervoer?
nee

ja (ga bij ‘nee’ door naar de volgende vraag)

Zo ja, geef de specifieke omstandigheden aan. Bijvoorbeeld: gebruik van sondevoeding, epilepsie,
rolstoelvervoer, etc.).
………………………………………………………………………………………………………………….……
…................................................................................................................................................…………
……………………………………………………………………………………………………...………….........
10. Vraagt u vervoer aan omdat u op basis van geloof of levensovertuiging bezwaren heeft
tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van de dichtstbijzijnde scholen?
nee
ja (ga bij ‘nee’ door naar de volgende vraag)
Zo ja, geef aan wat uw bezwaren zijn.
………………………………………………………………………………………………………………….……
……................................................................................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………...………….....
................................................................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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11. Is uw gezamenlijk inkomen hoger dan € 26.100 en gaat uw kind naar (speciaal)
basisonderwijs?
nee
ja -> zo nee, stuur een inkomensverklaring mee (ga bij ‘ja’ door naar vraag 13)
Toelichting: Als uw gezamenlijk inkomen lager is dan € 26.100 dan stuurt u een inkomensverklaring
van de belastingdienst mee (voorheen IB60-verklaring). Of stuur een kopie van de definitieve aanslag
2016 inkomstenbelasting van beide ouders/voogden mee. Bij een inkomen van meer dan € 26.100
betaalt u eenmalig een drempelbedrag van € 323. Als uw kind een handicap heeft zoals vermeld bij
vraag 9 dan betaalt u geen eigen bijdrage.
12.

Gaat uw kind naar het basisonderwijs en is de afstand tussen uw woning en de school
meer dan 20 kilometer?
nee
ja -> zo ja, stuur een inkomensverklaring mee (ga bij ‘nee’ door naar de ondertekening)

Toelichting: Als bovenstaande voor u geldt dan betaalt u in bepaalde gevallen een eigen bijdrage.
Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Stuur daarom een inkomensverklaring van de
belastingdienst mee (voorheen IB60-verklaring). Of stuur een kopie van de definitieve aanslag 2016
inkomstenbelasting van beide ouders/voogden mee.
13. Ondertekening
Naam:

……………………………………………………….………………….…..

Datum:

……………………………………………………….………………….…..

Plaats:

……………………………………………………………………………….

Handtekening:

……………………………………………………………………………….

Vervolg
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen vier weken een besluit op uw
aanvraag. Hierin staat of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en wat eventueel uw eigen
bijdrage in de kosten is.
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