Aanvraagformulier vervoerskosten leerlingenvervoer 2018-2019
Door het invullen van dit formulier kunt u een verzoek indienen voor het Leerlingenvervoer. De afstand
tussen uw huis en de school dient minimaal 6 kilometer te zijn. Het hebben van werk, alleenstaand zijn of het
wegbrengen van andere kinderen is geen reden om leerlingenvervoer aan te vragen. Indien de gemeente
het noodzakelijk acht kan er gevraagd worden om een medische verklaring.
Vul het formulier volledig in en stuur deze extra gevraagd documenten retour naar het adres onderaan de
formulier. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Krimpenerwaard via
telefoonnummer 14 0182.
Gegevens aanvrager:

vader

moeder

anders, nl:

Naam aanvrager
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

Email

Gegevens leerling

jongen

meisje

Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
BSN

Woont de leerling op hetzelfde adres als de aanvrager?
Ja

Nee, vul hieronder het adres in van de leerling

Adres
Postcode/woonplaats

Wat voor soort vervoer vraagt u aan?
Schoolvervoer (Bijlage 1: school- en stageverklaring meesturen)
Stagevervoer (Bijlage 1: school- en stageverklaring meesturen)
Weekendvervoer

Is de leerling rolstoelgebonden?
Ja

Nee

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school?
Ja
Ja, maar de reistijd van huis naar school met het openbaar vervoer duurt langer dan 1,5 uur
Nee, omdat de leerling jonger is dan 9 jaar.
Nee, maar wel met begeleiding

Nee, de leerling kan vanwege een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen.
(boven de 11 jaar bijlage 3: verklaring begeleider meesturen)
Zou de leerling deel kunnen nemen aan MEE Op Weg, dit is een Cursus waarin de leerling getraind
wordt om zelfstandig te kunnen reizen met openbaar vervoer, fiets:
Ja

Nee

Heeft u de mogelijkheid om de leerling zelf te vervoeren?
Ja, middels:
Ja, maar de reistijd van huis naar school met het eigen vervoer duurt langer dan 1,5 uur

Kan de leerling zelfstandig fietsen naar school?
Ja

Nee, omdat de leerling jonger is dan 9 jaar, maar leerling kan wel onder begeleiding van een
volwassene fietsen
Nee, omdat de leerling vanwege een beperking niet onder begeleiding kan fietsen

Reden:
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Wat voor soort vervoer vraagt u aan?
Openbaar vervoer
Eigen vervoer (fiets/auto)
Aangepast schoolvervoer (vul de toelichting hieronder in)

Toelichting aangepast vervoer: Vul hieronder de onderbouwing in waarom de leerling een aanspraak doet op
aangepast vervoer en waarom eventueel individueel vervoerd noodzakelijk wordt geacht.

Alleen invullen bij aanvraag van eigen vervoer of openbaar vervoer:
IBAN
T.n.v.

Gewenste ingangsdatum:

-

-

Gegevens school
Naam school
Adres
Postcode/plaats

Naam en adres van de school vermelden die de leerling bezoekt (geen postadres).
Als het kind een dependance bezoekt, niet het adres van de hoofdvestiging vermelden
Soort school:
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciale school voor basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voor welke dagen vraagt u vervoer aan?
Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Vul hieronder aan indien de leerling voor of na school naar bijvoorbeeld gastouders, BSO, logeeradres,
therapie of anders gaat
Naam school
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Adres
Postcode/plaats

Is dit de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor dit soort onderwijs?
Ja

Nee, geef dan hieronder aan waarom u toch voor deze school kiest.

Reden:

Heeft u meer kinderen in het leerlingenvoer zitten?
Ja

aantal:

Nee

Inkomsten bij reguliere basisschool i.v.m. eigen bijdrage
Belastbaar gezinsinkomen over 2016:

€

Indien uw gezamenlijk inkomen in 2016 hoger was dan € 26.100,--, zal u een eigen bijdragen van € 530,-euro moeten betalen. Is uw inkomen minder dan € 26.100,-- dan dient u een inkomensverklaring 2016 aan te
vragen bij de Belasting Telefoon: 0800-0543. U hebt de verklaring dan binnen 1 week in huis. Dat formulier
dient u mee te sturen met het aanvraagformulier. Dit geldt alleen als de leerling een reguliere basisschool
bezoekt (dus niet een speciale school voor basisonderwijs of school voor speciaal onderwijs).

Tot slot:
De gemeente zal binnen 8 weken uw aanvraag verwerken. Door ondertekening van dit aanvraagformulier
verleent u de gemeente Krimpenerwaard toestemming de gegevens van de leerling:
voor zover noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de gemeente adviseren op
het gebied van het leerlingenvervoer, evenals aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van
belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen.
te controleren met de Basisregistratie Personen (BRP).

Door ondertekening verklaart u hiermee het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Retouradres:
Gemeente Krimpenerwaard
Postbus 51
2820AB Stolwijk

Datum : ..............................................

Handtekening ..............................................................................
aanvrager :

NB: een niet volledig ingevuld of onjuist ingevulde aanvraag kan niet in behandeling worden genomen en zal
worden teruggestuurd. Een op grond van onjuiste verstrekte gegevens (ten onrechte) toegekende vergoeding
zal worden teruggevorderd. Een aanvraag wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.
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Bijlage 1: School- en/of stageverklaring voor leerlingenvervoer
(door school in laten vullen)
School- en/of stageverklaring
Naam
Organisatie
Functie
Locatieadres
Postcode/plaats
Verklaart dat de leerling:

onderwijs of stage volgt

Indien de leerling naar het voorgezet onderwijs gaat; wat zijn de lestijden van de leerling?
Maandag

van

tot

Uur

Dinsdag

van

tot

uur

Woensdag

van

tot

uur

Donderdag

van

tot

uur

Vrijdag

van

tot

uur

Wat is het vervoersadvies van school:
Openbaar vervoer

Openbaar vervoer met begeleiding (ouders / MEE Op Weg)

Eigen vervoer fiets

Eigen vervoer fiets met begeleiding
(ouders / MEE Op Weg)
Aangepast schoolvervoer (vul de motivatie hieronder in)

Eigen vervoer auto

Onderbouwing bij een advies tot aangepast vervoer en of eventueel individueel vervoer noodzakelijk wordt
geacht. (door de begeleider van de leerling in te vullen):

Plaats : ..............................................
Datum : .............................................. Handtekening ..............................................................................

Stempel van school
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