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Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2010 / 2011 
 

Wanneer dit formulier invullen?  

 Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar 

school kan vanwege de afstand of een 

handicap. 

 

 

Overige informatie 

Dit formulier heeft een bijlage. In deze bijlage 

staat per vraag een uitleg wat de gemeente precies 

met de vraag bedoelt.  

Na het invullen stuurt u dit formulier op naar: 

gemeente Oude Kercke 

Afdeling Onderwijs & Welzijn 

Postbus 1501 

3100 EA  Oude Kercke 

 

Hulp nodig? 

De medewerkers van de afdeling Onderwijs & 

Welzijn helpen u graag: Bel 012 345 67 89. 

 

1. Vul hier de gegevens van de leerling in 

Voornamen : ___________________________________________________ M/V 

Tussenvoegsel  : _______________________________________________________ 

Achternaam  : _______________________________________________________ 

Straatnaam  : _______________________________________________________           

Postcode en Woonplaats : _______________________________________________________ 

 

2. Vul hier de gegevens van de aanvrager in 

Voornamen : ___________________________________________________ M/V 

Tussenvoegsel  : _______________________________________________________ 

Achternaam  : _______________________________________________________ 

Straatnaam  : _______________________________________________________               

Postcode en Woonplaats : _______________________________________________________ 

Telefoonnummer : _______________________________________________________ 

E-mailadres : _______________________________________________________ 

Bank-/Gironummer : _______________________________________________________ 

 

3. Gegevens van de school 

 Basisonderwijs       Speciale school voor basisonderwijs        (Voortgezet) speciaal onderwijs 

Naam van de school : _______________________________________________________ 

Straatnaam  : _______________________________________________________                       

Plaats   : _______________________________________________________  

Telefoonnummer : _______________________________________________________  

Adres indien dependance wordt bezocht : _________________________________________________  

Soort speciaal onderwijs : _______________________________________________________ 

richting    openbaar   bijzonder, nl: ___________________________ 

 

Gemeente 
Oude Kercke 
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4. Aanvraag betreft 

 dagelijks vervoer      weekeinde- en vakantievervoer 

 

5. Ingangsdatum: ___________________________________________________________________  

 

6. Afstand (alleen invullen als er weekeinde- en vakantievervoer gevraagd wordt). 

De enkele afstand tussen huis en school is volgens de kortste route _______kilometer. 

 De enkele afstand tussen internaat of pleeggezin en het ouderlijk huis is _______kilometer  

 

 7. Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen? 

 ja       

Nee, (vanwege leeftijd) 

Nee, er is een handicap die dit verhindert (stuur een bewijs mee van de arts)  

Nee, openbaar vervoer ontbreekt   

anders, namelijk:  

   

8. Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen? 

 ja. 

Waarom is begeleiding noodzakelijk?   

  Leeftijd  

  Vanwege de verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap (stuur een bewijs mee van de arts) 

  anders, namelijk:  ______________________________________________________________     

 Nee  

 

9. Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen: 

Let op: Het feit dat beide ouders werken is geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen.  

  Leeftijd  

  De verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap vereist aangepast vervoer  

(stuur een bewijs mee van de arts) 

 Openbaar vervoer ontbreekt  

 Andere redenen, namelijk:       ______________________________________________________ 

 

10. Eigen vervoer 

Wil de aanvrager de leerling zelf vervoeren in plaats van openbaar vervoer of aangepast vervoer? 

 Nee   Ja  - aantal te vervoeren leerlingen:  __________________ 

 

- de aanvrager is  wel / niet bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren. 
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Vraag 11  Drempelbedrag  
(alleen invullen als de leerling een school voor regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs 

(SBO) bezoekt) 

  

Het belastbare gezinsinkomen van ouders/verzorgers van de leerling bedroeg over het peiljaar 2008: 

 meer dan € 23.400,-. 

Als uw belastbaar inkomen meer is dan € 23.400,- moet u de kosten tot aan de kilometergrens zelf 

betalen. De gemeente rekent het aantal zones voor u uit die nodig zijn om de afstand tot aan de km-

grens te overbruggen. Het bedrag dat u zelf moet betalen zijn de kosten voor een jeugdkaart voor die 

uitgerekende zones. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Als u meer dan 20 km bij de 

school vandaan woont, wordt in plaats van het bedrag voor de jeugdkaart aan u een bijdrage gevraagd 

die afhangt van uw draagkracht. 

 

 minder dan € 23.400,-. 

U bent geen drempelbedrag of eigen bijdrage verschuldigd. U moet wel een inkomensverklaring 

bijvoegen. Zie uitleg op de bijlage van dit formulier. 

Als u geen bijlage toevoegt gaat de gemeente er van uit dat uw belastbaar gezinsinkomen meer dan 

€ 23.400,- bedraagt en brengt de gemeente  het drempelbedrag in rekening. 

 

Ondertekening 

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

Datum  :  ____________________________________________________________________  

Handtekening :  ____________________________________________________________________   
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U kunt nu de benodigde verklaringen invullen: 

 

Verklaring 1  REISTIJD-VERKLARING 

De reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur.  

De totale reistijd met openbaar vervoer van woning naar school of school naar woning is 

_______minuten en bestaat uit: 

looptijd: _______minuten   wachttijd: _______minuten reistijd: _______minuten  

 

Verklaring 2a  MEDISCHE VERKLARING VAN GENEESKUNDIGE 
(invullen als de ouder/voogd/verzorger op medische gronden niet in staat is het kind te begeleiden) 

 

Ondergetekende verklaart dat  __________________________________________________________  

op medische gronden niet in staat is het kind naar en van school te begeleiden. 

 

Datum: ___________________ handtekening + stempel:  ___________________________________ 

 

Verklaring 2b  MEDISCHE VERKLARING VAN GENEESKUNDIGE 
(invullen als het kind op medische gronden niet in staat is met het openbaar vervoer te reizen) 

 

Ondergetekende verklaart dat  __________________________________________________________  

op medische gronden niet in staat is (ook niet onder begeleiding) om van het openbaar vervoer van en 

naar school gebruik te maken. 

 

Datum: ___________________ handtekening + stempel:  ___________________________________ 

 

Verklaring 3  VERKLARING COMMISSIE VAN BEGELEIDING 
(hiervoor kunt u contact opnemen met de directie van de school) 

 

De permanente commissie leerlingenzorg/commissie van begeleiding van de school verklaart, dat voor 

het kind: 

 

 aangepast vervoer op grond van lichamelijke en/of geestelijke handicap noodzakelijk is 

 begeleiding bij het reizen met openbaar vervoer noodzakelijk is 

 

Motivatie 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Datum: __________________________________ Naam: ___________________________________  

 

Handtekening voorzitter commissie van begeleiding:  _______________________________________ 


