AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2021 - 2022
1. GEGEVENS LEERLING
Roepnaam
Achternaam
 Jongen  Meisje
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Staat en huisnummer
Postcode en plaats

2. GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS/WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Voorletters
Achternaam
Wat is de relatie tot de leerling  Moeder

 Vader



Verzorger 

Voogd

Telefoonnummer
Noodnummer (verplicht)
E-mailadres
Adres (indien dit anders is dan dat van de leerling)
(wij vragen, indien mogelijk, ook uw e-mailadres en telefoonnummer in te vullen, zodat wij indien er vragen zijn of iets
met het vervoer, wij altijd contact met u op kunnen nemen).
3. AANVRAAG (TEKST INLEIDING VOLGT NOG)
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders/verzorgers moeten zelf zorgen dat hun kind iedere dag op school komt.
Meestal is dat geen probleem. De school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of het kind kan zelf met het openbaar vervoer naar school. Niet alle kinderen kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer. De regeling is bedoeld voor
kinderen die wegens een handicap niet zelfstandig naar school kunnen of waarvoor de afstand naar school te groot is.
De gemeente beoordeelt kritisch of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dat zal per kind worden beoordeeld. Daarbij is
het uitgangspunt dat de ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van het kind naar school.
1. Soort onderwijs:
 Basisonderwijs
 Speciaal basisonderwijs*
 Speciaal onderwijs*
 Voortgezet onderwijs
 Voortgezet speciaal onderwijs*
*Let op: voeg een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) toe.

2. Wat is de reden dat u leerlingenvervoer aanvraagt:

3. Kan de leerling (onder begeleiding) met de fiets naar school:
 Ja
 Nee, omdat…..
4. Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school:
 Ja
 Nee, omdat…..
5. Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school:
 Ja
 Nee, omdat…..
6. Indien Nee, aangepast vervoer is nodig om de volgende reden:
 Wegens een lichamelijke, verstandige of zintuigelijke handicap. Een medische verklaring is nodig waaruit blijkt dat
de leerling, door de handicap geen gebruik kan maken van de fiets en/of openbaar vervoer.
 De leerling is met gebruik van het openbaar vervoer van huis naar school meer dan 1,5 uur onderweg.
 Door gebruik van aangepast vervoer kan de reistijd met minstens 50% terug worden gebracht.
7. Eventuele bijzonderheden vervoer:
 Rolstoel
 Electrische rolstoel
8. Is de afstand tot school groter dan 6 kilometer:
 Ja
 Nee
9. Indien Nee: wat is de reden dat de leerling niet naar de dichtstbijzijnde school gaat:
Voeg de verklaring van de dichtstbijzijnde school/scholen toe, waaruit blijkt dat de leerling daar niet wordt toegelaten.
10. Naar welke school gaat de leerling:
Naam school:
Adres school:
11. Op welke dagen/dagdelen is vervoer noodzakelijk:
Halen: 		

 ma



di 

wo 

do 

vr

Brengen:
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12. Is er een structureel extra (max 1) afzetadres (alleen binnen Lelystad):
 Nee		



Ja

Zo ja, wat is dit adres:
Wanneer?
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13.

Inkomensgegevens: Het inkomen van de ouders/verzorgers bedroeg over het peiljaar 2019:
Meer dan € 27.000,- voeg IB60 formulier toe over het jaar 2019 (deze kunt u opvragen bij de belastingdienst)
als de afstand tussen het woonadres en de school meer dan 20 kilometer is
Minder dan € 27.000,- voeg IB60 formulier toe over het jaar 2019 (deze kunt u opvragen bij de belastingdienst)

14.

IBAN Nummer:
Nummer
Ten name van

15.

Ondertekening: Ondergetekende verklaart het aanvraagformulier en de bijlage geheel naar waarheid te
hebben ingevuld.

Datum					

16.

Handtekening

Mee te sturen formulieren:
• TLV (alleen bij toepassing bij speciaal onderwijs)
• Inschrijfbewijs actuele school
• Afwijzing dichtstbijzijnde school/scholen
• Medische verklaringen over leerling

