AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2019-2020

De gegevens die verzameld worden in het kader van deze aanvraag leerlingenvervoer
zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden verwerkt in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de
Uitvoeringswet (art. 6 lid 1(e) AVG Jo. art. 30 lid 1 sub a Uavg) en de Algemeen
Plaatselijke Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 2015.
Voor meer informatie over uw rechten, kunt u de website van de gemeente Leusden
raadplegen: www.leusden.nl/privacy.

1. GEGEVENS AANVRAGER
Naam aanvrager……………………......................................................................................
Uw relatie tot de leerling is: ouder* / pleegouder / anders, namelijk .………………………..
* Bij co-ouderschap dienen beide ouders een aanvraag in te dienen, bij de gemeente waar de coouders woonachtig zijn.

Straatnaam + huisnr.............................................................................................................
Postcode + plaats……….....................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
Telefoonnummer
Mobiele nummer

0

6

Bankrekeninggegevens
(Slechts invullen als u verwacht vervoerskosten te declareren. Vul uw gegevens duidelijk
en juist in, zo voorkomt u vertraging).
Bankrekeningnr. N

L

Tenaamstelling.....................................................................................................................
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2. GEGEVENS LEERLING
Achternaam .........................................................................................................................
Roepnaam............................................................................................................................
Geboortedatum

-

Geslacht

 jongen

 meisje

Straatnaam + huisnr.............................................................................................................
Postcode + plaats………......................................................................................................
Maakt gebruik van een rolstoel:

 ja

 nee

3. GEGEVENS SCHOOL
Naam van de school ............................................................................................................
Straatnaam + huisnr.............................................................................................................
Postcode + plaats………......................................................................................................
Eventuele dislocatie..............................................................................................................
Telefoonnummer

Het betreft een school voor:
 Basisonderwijs.
 Speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 Speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (SO / VSO).
Cluster 1:

scholen voor blinde en slechtziende kinderen.

Cluster 2:

scholen voor dove kinderen, scholen voor slechthorende kinderen
en scholen voor kinderen met taal/spraak moeilijkheden.

Cluster 3:

scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, voor meervoudig
gehandicapte kinderen, voor langdurig zieke kinderen met
handicap en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK).

Cluster 4:

scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige
gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan
pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster.

 Regulier voortgezet onderwijs (alleen gehandicapte leerling).
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4. RICHTING VAN HET ONDERWIJS
De gemeente Leusden past artikel 3 van de verordening leerlingenvervoer strikt toe.
Dit houdt in dat er alleen een vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt verstrekt,
indien de leerling de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de verlangde
godsdienst of levensbeschouwelijke richting, dan wel de openbare school bezoekt. Hier
komt nog een tweede criterium bij, namelijk de school van de soort waarop de leerling is
aangewezen op grond van zijn lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische
handicap.
Heeft de aanvraag betrekking op de dichtstbijzijnde toegankelijk school van de
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting?
 ja
 nee
Welke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting heeft de school?
.............................................................................................................................................
Heeft u vanuit godsdienstige of levensbeschouwelijke richting overwegende bezwaren
tegen de dichterbij gelegen scholen?
 ja
 nee
Vult u hier de reden in dat u bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of tegen de
richting van het onderwijs van de bijzondere school, die dichterbij de woning van de
leerling is gelegen:
………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………

5. AANVRAAG BETREFT
 dagelijks vervoer tussen de woning en school.
 weekeinde- en vakantievervoer.
 stagevervoer (aub stageverklaring toevoegen).
Adres stage:
………......……………………….…….………………………………...…………………………
………......……………………….…….………………………………...…………………………
………......……………………….…….………………………………...…………………………
Stagedagen:  maandag

 dinsdag

 woensdag  donderdag  vrijdag
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 Weekschema indien vervoer tussen de woning en school niet dagelijks is1
maandagochtend
Van

maandagmiddag
Naar

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..........

…………………………………………..........

………………………………………………..

………………………………………………..

dinsdagochtend
Van

dinsdagmiddag
Naar

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..........

…………………………………………..........

………………………………………………..

………………………………………………..

woensdagochtend
Van

woensdagmiddag
Naar

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..........

…………………………………………..........

………………………………………………..

………………………………………………..

donderdagochtend
Van

donderdagmiddag
Naar

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..........

…………………………………………..........

………………………………………………..

………………………………………………..

vrijdagochtend
Van

vrijdagmiddag
Naar

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..........

…………………………………………..........

………………………………………………..

………………………………………………..

6. GEWENSTE INGANGSDATUM
Gewenste ingangsdatum vervoer:
(verplicht invullen).

1

-

-

Vervoer tussen school en een alternatief adres (BSO, gastouder of familie) vindt alleen plaats met goedkeuring van de
gemeente en is mogelijk indien:
1.
2.
3.

Het vervoer geen meerkosten met zich meebrengt.
Het reisschema structureel is. Er gebruik wordt gemaakt van een vast weekschema.
De extra individuele reistijd van de andere passagiers minder dan 3 minuten in beslag neemt.
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7. FIETSVERGOEDING
Kan de leerling met de fiets naar school?




Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school.
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school.
Nee (vul verklaring op pagina 6 in).

N.B. de fietsvergoeding omvat € 0,09 per kilometer. Omdat de gemeente Leusden het fietsen naar school wil
stimuleren, hoeft er geen eigen bijdrage betaald te worden wanneer de leerling fietsend naar school gaat.
Indien de leerling begeleiding nodig heeft bij het fietsen naar school, dan worden deze kosten ook door de
gemeente vergoed. Het zorgen voor begeleiding van de leerling is primair een taak voor de
ouder(s)/verzorger(s).

8. OPENBAAR VERVOER
Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen?







Ja (ga door naar vraag 11).
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig, omdat de leerling jonger is dan 9
jaar.
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig, vanwege een lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap.
Ja, maar de leerling is met openbaar vervoer (enkele reis) meer dan 1½ uur
onderweg en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de
reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt.
Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische
handicap, waardoor het reizen met het openbaar vervoer, ondanks de
begeleiding van een volwassene, niet mogelijk is (vul verklaring op pagina 6
in).

N.B. een vergoeding voor het openbaar vervoer is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten die het reizen
met het openbaar vervoer met zich meebrengt. U dient zelf een OV Chipkaart aan te schaffen. Indien de
leerling begeleiding nodig heeft bij het reizen met openbaar vervoer, dan worden deze kosten ook door de
gemeente vergoed. Het zorgen voor begeleiding van de leerling is primair een taak voor de
ouder(s)/verzorger(s).

9. EIGEN VERVOER
Kunt u de leerling met uw eigen auto naar school brengen?




Ja, en ik ben bereid om ook andere leerlingen van dezelfde school te vervoeren
(ga door naar vraag 11).
Nee, maar ik kan regelen dat mijn kind door een andere ouder/kennis/familie naar
school wordt gebracht.
Nee, niet iedere dag maar ik kan mijn kind wel zelf naar school brengen op:
 maandag



 dinsdag

 woensdag  donderdag  vrijdag

Nee, omdat
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

N.B. een vergoeding voor het eigen vervoer is gebaseerd op een vergoeding van € 0,37 per kilometer (heenterug). Het bedrag wordt uitgekeerd per voertuig en niet per leerling. Om een zo efficiënt mogelijk gebruik
van het centraal georganiseerde vervoer te maken, kan het college besluiten om geen bekostiging voor het
eigen vervoer te verstrekken.
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10. AANGEPAST VERVOER (taxivervoer)
Aangepast vervoer voor de leerling is noodzakelijk, op grond van onderstaande
reden(en):




Openbaar vervoer ontbreekt.
De leerling is met openbaar vervoer (enkele reis), meer dan 1½ uur onderweg én de
reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder worden teruggebracht.
De lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap van de leerling
vereist aangepast vervoer (vul verklaring op pagina 6 in).

Let op! Als u bij vraag 8 of 10 heeft aangegeven dat de leerling vanwege een lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar
vervoer kan reizen, kan de gemeente te allen tijde besluiten om de beperking en de
reismogelijkheden door een aangewezen deskundige te laten onderzoeken.

N.B. bij afwijkingen van de reguliere schooltijden (aan het begin en het einde van
de schooldag) vindt er geen taxivervoer plaats.
11. DREMPELBEDRAG
Alleen in te vullen als de leerling een school voor regulier basisonderwijs of speciale
school voor basisonderwijs (SBO) bezoekt. Het gecorrigeerd verzamelinkomen van
beide ouders/verzorgers op hetzelfde adres bedraagt over 2017:



Meer dan € 26.550,-. U hoeft geen inkomensverklaring mee te sturen en betaalt
een drempelbedrag van € 549,Minder dan € 26.550,-. Kopie inkomensverklaring van 2017 (van u en uw huidige
partner) bijvoegen. Deze kunt u opvragen via de Belastingdienst (0800-0543). U
hoeft geen drempelbedrag te betalen.

Let op! Wanneer u deze vraag niet invult en/of u geen kopie van uw inkomensverklaring meestuurt, gaan wij
ervan uit dat het gezinsinkomen in 2017 hoger was dan € 26.550,-. Wij brengen dan automatisch (afhankelijk
van het soort onderwijs) het drempelbedrag in rekening.

12. AANVULLENDE OPMERKINGEN
Uw opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag meegenomen kunnen worden:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Verklaring
Geef aan wat de aard van de handicap van uw kind is, waardoor uw kind niet of niet
……………………………………
zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken:
……………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Voeg ter onderbouwing alleen een medische verklaring (geen medisch dossier) van de behandelend arts van uw kind
toe (geen huisarts).
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ONDERTEKENING AANVRAAGFORMULIER SCHOOLJAAR 2019-2020
U verklaart hiermee het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

PLAATS

...........................................................

DATUM

-

-

HANDTEKENING AANVRAGER

....................................................................................

BELANGRIJK!
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn (ingevuld), worden niet in behandeling genomen.
Het formulier wordt naar u teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag
binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan
wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en wordt het niet in behandeling genomen.
Aanvragen waarbij de schoolverklaring (vervoersverklaring van school) en/of de
inkomensverklaring van de ouder(s)/verzorger(s) op hetzelfde adres over 2017 (bij leerlingen
die een SBO of het regulier basisonderwijs bezoeken) ontbreken, worden tevens niet in
behandeling genomen.
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