Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019 - 2020

Wilt u dit formulier invullen? Lees dan eerst de toelichting en volg deze als u het formulier invult.
1. Gegevens aanvrager (uw gegevens)
Naam: ...................................................................................................................................................
Relatie tot leerling:  vader  moeder  pleegouder  anders, namelijk ...............................................
Adres:....................................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ........................................................................................................................
Telefoonnummer: .................................................................................................................................
Noodnummer: .......................................................................................................................................
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………….......
2. Gegevens leerling
Roepnaam:...............................................  jongen  meisje
Achternaam: .........................................................................................................................................
Geboortedatum: ....................................................................................................................................
BSN:......................................................................................................................................................
Verblijfadres (dit hoeft u alleen in te vullen als het een ander adres is als bij onderdeel 1):
…………….. ..........................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ........................................................................................................................
Extra structureel opvangadres (als dat van toepassing is):
Extra adres: ...........................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ........................................................................................................................
3. Reden aanvraag leerlingenvervoer
Bij leerlingenvervoer gaat de gemeente uit van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van
de ouder en de leerling die daarbij horen.
Waarom kan de leerling niet zelfstandig of met begeleiding naar school reizen?
…………………………………………………………………………………………………...….……………
……………………………………………………………………………………...….…………………………
………………………………………………………………………...….………………………………………
…………………………………………………………...….……………………………………………………
Heeft de leerling eerder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer in Halderberge?
 ja
 nee

4. Tijdsduur
Wanneer wilt u het leerlingenvervoer laten starten?
Start datum leerlingenvervoer: …………-………………-…………
Tip: De beschikking kan voor langere tijd worden afgegeven als de leerling meerdere jaren naar
dezelfde school gaat en er geen verandering nodig is.
Hoe lang gaat de leerling nog naar deze school? ( als u dat nu al weet)
Datum ……-……-…… of einde schooljaar: ………………………..
Wanneer heeft de leerling vervoer nodig?
 dagelijks vervoer van het verblijfadres en naar school.
 weekeinde- en vakantievervoer van het verblijfadres naar school.
 anders, namelijk ……………………………………………………
5. Gegevens school/ stage
Gegevens school:
Naam school: .......................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................
Postcode +Woonplaats: ........................................................................................................................
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………
Klas:………………………………………………………………………………………………………………..
Als de leerling op een andere locatie les krijgt dan het hoofdgebouw (het adres wat u hierboven
ingevuld heeft): Naar welk adres moet de leerling dan worden vervoerd?
Adres: ...................................................................................................................................................
Postcode +Woonplaats: ........................................................................................................................
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………..
Gaat de leerling stage lopen?
 nee
 ja, namelijk:
 start datum stage:………-…….-………
- eind datum stage: ………-…….-………
- stagedagen:  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag
- stagetijden: van ……… uur tot………uur
Stage adres: .........................................................................................................................................
Postcode + plaats: .................................................................................................................................
Telefoonnummer: ..................................................................................................................................
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………
Naam stagebegeleider: ........................................................................................................................
Afstand tussen de woning en de school-/ stageadres
Vul hier de kortste afstand tussen de woning en de school in ( enkele reis), berekend volgens de
ANWB routeplanner:…………………………………………………………………….

6. Soort onderwijs
Vink hier onder aan naar welke vorm van onderwijs de leerling gaat en onder welk cluster de leerling
valt. In de toelichting staat uitgebreid uitgelegd welke vorm van onderwijs onder welk cluster valt.
De leerling gaat naar een school voor:
 regulier basisonderwijs
 regulier voortgezet onderwijs
 speciale school voor basisonderwijs
 (voortgezet) speciaal onderwijs

(basisschool)
(middelbare school betreft praktijkschool, vmbo, havo, vwo)
(S.B.O. betreft moeilijk lerende kinderen)
((V.)S.O. - ZMLK, ZMOK, Mytyl betreft visueel, auditief,
lichamelijk, verstandelijk en meervoudig beperkten
leerlingen of leerlingen met gedragsstoornissen of
psychiatrische problemen)

De leerling volgt onderwijs vanuit Clusterindicatie:
 cluster 1
(visueel beperkt)
 cluster 2
(auditief / communicatief beperkt)
 cluster 3
(verstandelijk of lichamelijk beperkt en langdurige zieke)
 cluster 4
(psychiatrische en/of gedragsproblematiek)
 ISK
(internationale schakelklas)
 Anders, namelijk …………………………
Voor de vergoeding van de vervoerskosten wordt gekeken naar de dichtstbijzijnde school waar het
soort onderwijs gegeven wordt dat de leerling nodig heeft. Kiest u voor een andere school? Dan kan
dit gevolgen hebben voor het leerlingenvervoer. Kiest u voor een andere school? Geef dan hieronder
aan waarom u hiervoor kiest.
…………………………………………………………………………………………………...….……………
……………………………………………………………………………………...….…………………………
………………………………………………………………………...….………………………………………
…………………………………………………………...….……………………………………………………
Verklaring 1:
Voeg de inschrijving van de school toe. Heeft u deze al eerder heeft opgestuurd of afgegeven?
Dan kunt u dat hier ook aangeven.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Verklaring 2:
Voeg een toelaatbaarheidsverklaring/deskundigheidsverklaring toe als onderbouwing, eventueel
aangevuld met een medische verklaring. Heeft u deze al heeft opgestuurd of afgegeven? Dan kunt
u dat hier ook aangeven.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7. Weekoverzicht
Vul in het schema in op welke dagen het leerlingenvervoer noodzakelijk is. Als u heeft aangegeven
dat er een opvangadres is, dan kunt u dit hieronder aangeven. Denk hierbij ook aan verblijfadressen,
verschillende schoollocaties en stageadressen. Voor het leerlingenvervoer worden de schooltijden uit
de schoolgids gehanteerd.
Vervoersschema

Ophaaladres

School/stage adres

Brengen naar adres

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
8. Soort vervoer
Het leerlingenvervoer kent 4 vormen:
Fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer en aangepast vervoer. In dit onderdeel worden u vragen
gesteld om te bepalen welke soort vervoer het meest passend is voor de leerling. Vink aan wat van
toepassing is.
Kan de leerling met de fiets naar school?
 Ja,
 Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig. Zijn de ouders/ verzorgers of iemand uit het sociale
netwerk in staat om begeleiding te bieden?  Ja  Nee
 Misschien, de leerling wil eerst graag oefenen
 Nee, fietsen is door de afstand onmogelijk
 Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperking of gedragsproblemen.
 Nee, vanwege…………………………………………………..……………………………………………
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer (bus of trein) naar school reizen?
 Ja
 Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig. Zijn de ouders/ verzorgers of iemand uit het sociale
netwerk in staat om begeleiding te bieden?  Ja  Nee
 Ja, maar de enkele reistijd met het openbaar vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur.
 Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperking of gedragsproblemen.
 Nee, vanwege………………………………………………………………………………………………
Gaat u de leerling zelf vervoeren?
 Nee
 Ja, en zijn er nog andere kinderen in het gezin waarmee rekening moet worden gehouden qua
schooltijden. Vink aan hoeveel kinderen  1  2  3  4
Bent u in de mogelijkheid om ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren?
 Ja
 Nee
Waarom is aangepast vervoer (taxi) noodzakelijk?
 Openbaar vervoer ontbreekt
 De lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of gedragsproblemen vereisen aangepast
vervoer

9. Bijzonderheden voor de vervoerder bij aangepast vervoer
De (medische) gegevens, die u heeft aangeleverd in verklaring 2, worden strikt vertrouwelijk
behandeld. De vervoerder ontvangt daar geen afschrift van. Wij willen de vervoerder wel vooraf
informeren over bijzonderheden van de leerling. Daarom vragen wij u om hieronder de informatie aan
te geven die wij mogen geven aan de vervoerder. Op deze manier kan het vervoersbedrijf en de
chauffeur beter inspelen op bepaalde situaties. Bijvoorbeeld bij medische aandoeningen van de
leerling.
Welke (hulp)middelen moeten meegenomen worden in het vervoer?
 er hoeven geen hulpmiddelen vervoerd te worden
 rolstoel
 transportrolstoel
 rollator
 krukken
 medicatie, welke
 andere (hulp)middelen te weten:……………………………………………………………………………..
10. Bekostiging eigen vervoer
Maakt de leerling gebruik van het aangepast taxivervoer? Dan worden de kosten daarvan
rechtstreeks door de gemeente betaald aan de vervoerder. Dan hoeft u uw
bankrekeningnummer niet in te vullen.
Maakt de leerling gebruik maakt van de fiets, het openbaar vervoer, of u vervoert de leerling zelf?
Dan kunt u een financiële bijdrage krijgen. Als het leerlingenvervoer wordt toegekend, dan krijgt u bij
de schriftelijke bevestiging die u krijgt, ook informatie over de manier waarop u kunt declareren.
Wat is het uw bankrekeningnummer waarop wij deze tegemoetkoming kunnen overmaken?
IBAN Nummer: ......................................................................................................................................
Op naam van: .......................................................................................................................................
11. Eigen bijdrage
Leerlingen die door hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet
zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
Dan hoeft u ook de onderstaande vraag niet in te vullen.
Maakt de leerling om andere redenen (bijvoorbeeld geloofsovertuiging) gebruik van het
leerlingenvervoer? Dan geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Is dat het geval?
Beantwoord dan de onderstaande vraag.
Was het inkomen van beide ouders in 2017 lager dan € 26.100,00?
 Ja, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, voeg een afschrift van het IB60-formulier met het
verzamelinkomen van 2016 toe. Let op: Beide ouders moeten een IB60 formulier inleveren.
Zonder deze verklaring moet u een eigen bijdrage betalen.
 Nee, dan moet u, afhankelijk van de onderwijsvorm, mogelijk een eigen bijdrage betalen.
Reist de leerling alleen met openbaar vervoer en legt hij of zij meer dan 20 km af naar de school?
Dan moeten de ouders een financiële bijdrage leveren. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte
van het inkomen van de ouders. Als dit het geval is, dan nemen wij contact met u op.

12. Ondertekening

Door ondertekening van dit aanvraagformulier:
 Geeft 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.
 Geeft 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 aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.
Naar waarheid ingevuld d.d.

Handtekening aanvrager:

…………………………………

……………………………..

Let op: een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet worden ingediend voor 1 juni
voorafgaand aan het schooljaar waarvoor het leerlingenvervoer wordt aangevraagd.
Bijvoorbeeld: u wilt een aanvraag doen voor het schooljaar 2019-2020. Dan moet de
aanvraag voor 1 juni 2019 bij ons binnen zijn.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling
genomen. Deze formulieren worden naar de aanvrager worden teruggestuurd. De
aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te
corrigeren of aan te vullen. Maakt u hier geen gebruik van? Dan kan de aanvraag niet
in behandeling worden genomen.
Dit formulier kunt u persoonlijk inleveren op het gemeentehuis, Parklaan 15, 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.
Meer informatie?
Wilt u meer Informatie over het leerlingenvervoer en het aanvraagformulier? Neem dan
contact op met team Zorg en Jeugd. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen
9.00 en 10.00 uur via telefoonnummer 14 0165. U kunt hen ook benaderen via de website
www.halderberge.nl

