Aanvraagformulier Leerlingenvervoer
Schooljaar 2018-2019

Lees voor het invullen van dit formulier de toelichting , vul het formulier volledig en naar waarheid in, voeg de verplichte
bijlage(n) toe en onderteken het formulier.

1. Gegevens leerling:
Achternaam: 		

							

Aanvraag leerlingenvervoer

Voorletters:								 		Jongen:
Roepnaam:										
Geboortedatum:

Meisje:

BSN-nummer:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
2. Gegevens aanvrager:		
Achternaam: 		

							

Voorletters:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:					

Mobiel:

Email:					
Rekeningnummer IBAN:
Ten name van:
Relatie tot leerling:

vader

moeder

pleegouder

voogd

			
3. Gegevens				
school:
Naam van de school:								
Soort school:
Locatie:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Afstand (enkele reis) van huis naar school in km:

anders nl. ................

4. Gewenste ingangsdatum van vervoer:
Datum ingang vervoer:
5. Frequentie van vervoer:
Dagelijks (alle schooldagen)
Weekend/vakantievervoer
Anders nl:
Indien er op vaste dagen een afwijkend vervoersadres* is binnen de gemeente Waalwijk, dan
hier vermelden:
Afwijkend adres
Relatie tot kind:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Welke dagen **
* Het college bepaalt of het afwijkend vervoersadres kan worden toegekend.
** Duidelijk aangeven of het voor de ochtenden geldt, voor de middagen of voor hele dagen.

5a. Schooltijden:
maandag

van

tot

uur

dinsdag

van

tot

uur

woensdag

van

tot

uur

donderdag

van

tot

uur

vrijdag

van

tot

uur

6. Is de leerling rolstoel gebonden?
Ja

▫

elektrische rolstoel		

▫

opvouwbare roelstoel

Nee

7. Is de school de dichtsbijzijnde school van dit onderwijstype?
Ja
Nee, er is een andere school dichterbij, maar ik kies voor deze school vanwege de signatuur (openbaar,
religie of levensbeschouwing, vrije school). > Voeg een eigen verklaring bij waarom u kiest voor dit type
onderwijs.
Nee, om de volgende redenen kies ik deze school:

8. Kan de leerling per fiets naar school?
Ja , de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school.
Ja, maar de leerling is op 1 augustus 2018 jonger dan 9 jaar en heeft daarom begeleiding nodig.
Ja, de leerling kan zelfstandig fietsen maar heeft begeleiding nodig omdat:

Nee, verklaar hieronder waarom niet:

9. Openbaar vervoer:
Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school?
Ja , de leerling kan zelfstandig reizen met het openbaar vervoer naar school. (naar vraag 12)
Ja, maar de leerling is op 1 augustus 2018 jonger dan 9 jaar en heeft daarom begeleiding nodig;
(naar vraag 12)
Ja, maar de leerling heeft vanwege zijn/haar handicap begeleiding nodig.
> Stuur het vervoersadvies van de school mee. (naar vraag 12)
Ja , maar de reistijd van huis naar school met het openbaar vervoer is langer dan 90 minuten enkele
reis en dezelfde reis zou met aangepast vervoer minstens de helft korter duren. (naar vraag 10)
Nee, want openbaar vervoer ontbreekt. (naar vraag 10)
Nee, de leerling kan vanwege de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zelfstandig
met het openbaar vervoer reizen, ook niet onder begeleiding.
> Stuur het vervoersadvies van de school mee. (naar vraag 10)
10. Aangepast vervoer:
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van de onderstaande redenen.
De lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking van de leerling vereist aangepast vervoer.
Reistijd enkele reis met openbaar vervoer is meer dan anderhalf uur en dezelfde reis zou met aangepast
vervoer minstens de helft korter duren. > Reistijd overzicht toevoegen via www.9292ov.nl
Openbaar vervoer ontbreekt;
Anders nl:

11. Eigen vervoer:
Ik wil de leerling zelf vervoeren en vraag daarvoor een vergoeding aan.
Wijze van vervoer:

Aantal te vervoeren leerlingen:

Reden:
Ik ben eventueel bereid leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren:

Ja

Nee

12. Eigen bijdrage:
Als uw kind naar het Basisonderwijs (BO) of het Speciaal Basisonderwijs gaat dan kan er een eigen bijdrage
verschuldigd zijn, het gecorrigeerde verzamelinkomen is hierin de bepalende factor.
Indien de afstand huis-school méér dan 20 kilometer bedraagt en uw kind bezoekt basisonderwijs van een
bepaalde signatuur dan kan u ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage opgelegd worden.

Het gecorrigeerde verzamelinkomen van het gezin over het belastingjaar 2016 bedraagt:
Minder dan € 26.100,-- > Voeg een inkomensverklaring 2016 bij.
				
Méér dan € 26.100,-> U moet een eigen bijdrage betalen.
13. De volgende verklaringen/adviezen e.d. zijn door u bijgevoegd:
Geen
Schoolvervoersadvies (bij aanvraag begeleidersvergoeding of aangepast vervoer)
Inkomensverklaring peiljaar 2016 op te vragen bij de Belastingdienst
Reistijdoverzicht (www.9292ov.nl)
Verklaring bezwaar tegen openbaar onderwijs of richting van dichtstbijzijnde school.

Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats:								Datum:
Handtekening aanvrager:

Alleen compleet ingevulde aanvragen voorzien van de benodigde verklaringen e.d. worden in behandeling
genomen. Stuur het formulier samen met de eventuele bijlagen naar de gemeente Waalwijk of breng het
persoonlijk langs. Het adres en andere contactgegevens vindt u onderaan in de toelichting.
Let op: Mocht uw kind het schooljaar 2018-2019 geen gebruik meer gaan maken van het leerlingenvervoer, laat ons
dit dan even weten. U kunt een mail sturen naar leerlingenvervoer@waalwijk.nl met de gegevens van uw kind.

Aantekeningen gemeente:
Aanvraag gecontroleerd conform de checklist:
Paraaf ambtenaar leerlingenvervoer:

Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen
met team WijZ van de gemeente Waalwijk.
Telefoon: 		
E-mail : 			
Website: 		
Bezoekadres: 		

0416 683 456
leerlingenvervoer@waalwijk.nl
www.waalwijzer.nl
Taxandriaweg 6, Waalwijk (bezoekersingang Winterdijk)

Openingstijden balie:
			

Maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag en donderdag van 09.00-13.00 uur

Toelichting aanvraagformulier leerlingenvervoer
schooljaar 2018-2019

Algemeen:
Voor het beoordelen van de aanvragen maken wij gebruik gemaakt van de Verordening leerlingenvervoer
gemeente Waalwijk 2014 en de vastgestelde beleidsregels. Een beschikking leerlingenvervoer wordt afgegeven
voor de duur van één schooljaar en aanvragen worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. Dit houdt in dat de toekenning voor het nieuwe schooljaar kan afwijken van de toekenning van het voorgaande schooljaar. Wanneer
u het hier niet mee eens bent kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een medewerker
leerlingenvervoer.
Aanvragen die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kunnen niet afgehandeld worden. De aanvrager wordt op de
hoogte gesteld en krijgt een redelijke termijn de aanvraag compleet te maken. Voor verdere informatie over het
leerlingenvervoer of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de gemeente
Waalwijk. U treft onderaan deze toelichting de contactgegevens aan.
Vraag 1: De officiële naam van de leerling zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is. Het adres dat ingevuld
moet worden is het adres waar de leerling verblijft en van waaruit de school bezocht wordt.
Vraag 2: Onder aanvrager wordt verstaan: ouders, pleegouders, voogden of verzorgers van leerlingen.
Vraag 3: Soort school: bijv. Basisonderwijs (BO), Speciaal Basis Onderwijs (SBO), Voortgezet Speciaal Onderwijs of Voortgezet Onderwijs. Leerlingen van het voortgezet onderwijs komen alleen in aanmerking voor
aangepast leerlingenvervoer, als zij een handicap hebben en als gevolg daarvan niet zelfstandig en/of onder
begeleiding met het openbaar vervoer kunnen.
Afstand: Bij het bepalen van de afstand tussen woning en school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling
voldoende begaanbare en veilige weg. Voor het bepalen van de afstand wordt gebruik gemaakt van de ANWBrouteplanner, “ kortste route”.
Leerlingenvervoer kan worden verkregen naar de dichtstbijzijnde school van de soort en verlangde richting.
Onder richting wordt verstaan; de levensbeschouwelijke of de godsdienstige signatuur van een school. U
moet een eigen verklaring bijvoegen waarom u principieel kiest voor het openbaar onderwijs of de betreffende
richting. Vervoer naar b.v. Dalton, Montessori of Jenaplan onderwijs vallen niet onder de regeling Leerlingenvervoer
Vraag 4: De ingangsdatum van het te vergoeden vervoer kan niet liggen vóór de datum waarop de aanvraag
door de gemeente is ontvangen. Indien de aanvraag compleet is aangeleverd en er aangepast vervoer toegekend wordt dient u rekening te houden met het inplannen van deze rit door de vervoerder.
Vraag 5: Indien de leerlingen tijdens schooldagen vanwege de handicap op de onderwijsinstelling woont dan
kan er sprake zijn van weekend-/vakantievervoer. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, welke u bij ons kunt
opvragen.
Vraag 7: Een vergoeding leerlingenvervoer in welke vorm dan ook wordt verstrekt naar de dichts bijzijnde
meest toegankelijke school van dezelfde soort voor het kind en uw kind ook het passend onderwijs kan bieden.
Indien u kiest voor een verder weg gelegen school van dezelfde soort en passend onderwijs dan wordt er een
vergoeding verstrekt naar de dichts bijzijnde gelegen school , u mag uw kind uiteraard wel op de verder weg
gelegen school onderwijs laten volgen. De meerkosten voor het vervoer zijn dan echter voor uw eigen
rekening.

Vraag 12: Van ouders van leerlingen in het basisonderwijs(BO) of speciaal basisonderwijs (SBO) kan een
eigen bijdrage gevraagd. Dit is het geval als het gecorrigeerde verzamelinkomen over het belastingjaar 2016
hoger is dan € 26.100,--. De te betalen eigen bijdrage is € 400,-- voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs
en voor leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Indien u aangeeft dat het gecorrigeerde verzamelinkomen in het 2016 lager dan € 26.100,-- was, moet u de inkomensverklaring 2016 bijvoegen. U kunt dit
formulier opvragen bij de belastingdienst, dit kan via de website van de belastingdienst.
Vraag 13: Als de leerling op 1 augustus 2018 ouder dan 9 jaar is en niet zelfstandig of onder begeleiding kan
fietsen of gebruik kan maken van openbaar vervoer, moet u een schriftelijk advies van de school mee te sturen.
U vraagt bij de school een schooladvies op en voegt deze bij het aanvraagformulier. Let op! Een aanvraag
waarvoor een advies nodig is kan alleen worden afgehandeld indien bij de aanvraag het advies is aangeleverd.
Als u aanspraak maakt op aangepast vervoer i.v.m. reistijd voegt u een uitdraai toe via www. 9292ov.nl.
Wanneer u bezwaar maakt tegen openbaar onderwijs of de richting van de dichtstbijzijnde school geeft u de
gemotiveerde reden van bezwaar aan in een ondertekende verklaring.
Is de aanvraag naar waarheid en volledig ingevuld en zijn alle bescheiden bijgevoegd dan ondertekent u het
aanvraagformulier en stuurt het retour naar:

Gemeente Waalwijk, Team WijZ
T.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 10150
5149 GB WAALWIJK

of geef het formulier af in het stadhuis aan de Taxandriaweg.

versie 050417

