Wijzigingsformulier Leerlingenvervoer
Structurele wijzigingen die van invloed zijn op het leerlingenvervoer zoals verhuizing, een andere school, een
ander telefoonnummer, moeten schriftelijk aan het team Zorg en Jeugd van de gemeente Halderberge worden
doorgegeven. Ook als er geen gebruik meer wordt gemaakt van het vervoer moet u dit aan ons melden. De
wijziging wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst verwerkt. Mogelijk moet vanwege de wijziging een nieuwe
beschikking worden afgegeven. Een medewerker van het team neemt dan contact met u op.

1. Persoonlijke gegevens leerling
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………
BSN:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens ouders/ voogd
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………
Mobiel nummer: …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Soort mutatie
Vink aan en vul in wat van toepassing is
O wijziging school/locatie, namelijk
Van locatie:………………………….……………………………………………………………………………………….
naar locatie:………………………………………………………………………………………………………………….
O wijziging in verband met stage ( invullen adres en tijden):
Stageadres: …………………………………………………………………………………………………………………
Stage van (datum):………………………..Tot en met (datum)…………………………………………………………

Vervoersschema
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Ophaaladres

Stage adres

Brengen naar adres

Stagetijden
start
einde

O wijziging adresgegevens:……………………………………………………………………………………………….
O wijziging telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………..
O einde vervoer per:……………………………………………………………………………………………………….
O anders namelijk:…………………………………………………………………………………………………………..
3. Ingangsdatum
De gewenste ingangsdatum van de wijziging is:
_____ -______- 20____
4. Eventuele opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier:
• Verleent u de Gemeente Halderberge toestemming de gegevens van de leerling, voor zover
noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de Gemeente Halderberge adviseren op het
gebied van het leerlingenvervoer.
• Verleent u de Gemeente Halderberge toestemming de gegevens te verstrekken aan de vervoerder,
voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen.
• Geeft u de Gemeente Halderberge toestemming om, de door u ingevulde gegevens, te vergelijken met
de gegevens uit het Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens van het gemeentelijke systeem
inzake leerplicht.
U verklaart hiermee het wijzigingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naar waarheid ingevuld d.d.

Handtekening:

…………………………………

……………………………..

Dit formulier kunt u persoonlijk inleveren op het gemeentehuis, Parklaan 4, 4730 AA Oudenbosch. U kunt het
formulier ook per post versturen naar Gemeente Halderberge, t.a.v. Team Zorg en Jeugd, Postbus 5, 4730 AA
Oudenbosch.
Informatie over het leerlingenvervoer kan worden verkregen bij team Zorg en Jeugd (werkdagen tussen 9.00
en 10.00 uur) telefoonnummer: 14 0165 en via de website www.halderberge.nl.

