leerlingenvervoer aanvragen
Met dit formulier kunt u voor uw kind (bekostiging van) leerlingenvervoer aanvragen. Elk volgend

schooljaar dient u opnieuw een aanvraag in te dienen.
Gegevens aanvrager
Voorletters

:

Achternaam

:

Telefoonnr./mobiel nr.

:

E-mailadres

:

Relatie tot het kind

:

Is er sprake van coouderschap?

:  Nee
 Ja Let op: beide co-ouders dienen leerlingenvervoer aan te

 Vader
 Moeder
 Anders, nl.

 Voogd

vragen voor de dagen waarop het kind bij hen verblijft.

Gegevens kind waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd
Voorletters

:

Voornaam

:

Achternaam

:

Verblijfadres
Straatnaam en huisnummer :
Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Gebruikt het kind een

 Jongen
 Nee

 Meisje
 Ja, een

Heeft het kind een beperking?

 Nee







hulpmiddel? (Bijv. rolstoel)

Leerlingenvervoer aanvraag_v14.docx

Ja:
een lichamelijke beperking (vul de verklaring in)
een verstandelijke beperking (vul verklaring in)

een zintuiglijke beperking (vul de verklaring in)
een psychische beperking (vul de verklaring in)
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Verklaring beperking kind en toestemming gebruik gegevens
Beperking kind
Geef hieronder aan:
-

wat de aard van de beperking van uw kind is;
welke gevolgen dit heeft voor het vervoer.

Voeg eventuele bewijsstukken toe ter onderbouwing, zoals psychologische verklaring, en/of
medische verklaring(en) van een specialist of behandelend arts, niet zijnde de huisarts.

U kunt ook verwijzen naar medische verklaringen die u eerder heeft aangeleverd omdat het kind
een Wmo-voorziening en/of jeugdondersteuning heeft.

Graag zo volledig mogelijk invullen, ook indien het kind ook vorig jaar al gebruik maakte van het
leerlingenvervoer.

Gebruik gegevens

Indien nodig kan de gemeente over de beperkingen van uw kind advies inwinnen bij derden
(bijvoorbeeld een onafhankelijke arts).

Wij mogen de gegevens van uw kind alleen met uw toestemming gebruiken.

Daarom vragen wij u onderstaande verklaring in te vullen en door te halen wat niet van toepassing
is:
-

Ik geef WEL/GEEN toestemming om de hierboven ingevulde gegevens uit te wisselen met een

-

Ik geef WEL/GEEN toestemming om bijgevoegde bewijsstukken uit te wisselen met een

-

Ik geef WEL/GEEN toestemming om gegevens die bij een eerdere aanvraag zijn verstrekt uit te

-

Ik geef WEL/GEEN toestemming om het Wmo- en Jeugddossier van het kind te raadplegen.

onafhankelijke arts, voor zover dit noodzakelijk is voor de behandeling van deze aanvraag.

onafhankelijke arts, voor zover dit noodzakelijk is voor de behandeling van deze aanvraag.

wisselen met een onafhankelijke arts, voor zover dit noodzakelijk is voor de behandeling van
deze aanvraag.

In het geval u voor bepaalde onderdelen geen toestemming verleent, dient u deze gegevens zelf aan
te leveren, als u daarom gevraagd wordt.
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Gegevens thuissituatie
Huidige gezinssamenstelling

 Gehuwd/samenwonend
Naam echtgeno(o)t(e)/partner

:

 Alleenstaand
Gegevens overige inwonende kinderen
Naam kind

Geboortedatum

Naam school dat kind bezoekt
(indien van toepassing)

Gegevens school van kind waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd
Naam van de school

:

Straatnaam en huisnummer :
Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Reden van aanmelding en plaatsing van het kind op deze school:

Voeg indien van toepassing een kopie van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van het kind
toe.
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Verklaring school (in te vullen door de school)
Hierbij verklaart de school dat eerdergenoemde leerling aangewezen is op het volgen van
onderwijs aan de hieronder genoemde school. Deze leerling bezoekt de:
Naam school:



S.B.O.

Plaats:
B.O./V.O.



 S.O.

 V.S.O.

Schooladvies

 De directeur is van mening dat de leerling in staat is per fiets of openbaar vervoer naar school
te reizen, eventueel onder begeleiding.

 De directeur is van mening dat de leerling NIET in staat is per fiets of openbaar vervoer naar
school te reizen, zelfs indien begeleiding aanwezig is.
De school wordt gevraagd een onderbouwing/motivatie hiervan toe te voegen.

Dit schooladvies geldt voor:

 het gehele schooljaar
 een bepaalde periode, namelijk van
Ondertekening
Plaats,

tot

Datum

Handtekening directeur

Stempel school:

Let op: Betreft het een cluster 4 school, dan dient de school een kopie toe te voegen van de
beschikking van de CV of het SWV, of CVO.
Gewenste dagen en tijden leerlingenvervoer
Gewenste ingangsdatum leerlingenvervoer:
Het leerlingenvervoer is nodig op de volgende dagen:
 Elke weekdag

 Alleen op:
Heen:
Terug:

Maandag

Dinsdag







Woensdag Donderdag







Vrijdag




 Vakantie/weekendvervoer (alléén op vrijdagmiddag en maandagochtend)
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Schooltijden
Maandag

van

uur tot

uur

Dinsdag

van

uur tot

uur

Woensdag

van

uur tot

uur

Donderdag

van

uur tot

uur

Vrijdag

van

uur tot

uur

Gewenst leerlingenvervoer



Vervoer per fiets
Heeft het kind een fietsdiploma?

 Ja

 Nee

Kan het kind met de fiets naar school?

 Ja, het kind kan zelfstandig fietsen
 Ja, maar het kind heeft begeleiding nodig:
 in verband met de leeftijd (jonger dan 11 jaar)
 in verband met de beperking
 Nee, het kind kan ook niet met begeleiding fietsen omdat:
 Nee, omdat:


Openbaar vervoer (OV)
Kan het kind met het openbaar vervoer naar school?

 Ja, het kind kan zelfstandig met openbaar vervoer reizen
 Ja, maar het kind heeft begeleiding nodig:
 In verband met de leeftijd (jonger dan 11 jaar)
 In verband met de beperking
 Nee, het kind kan ook niet met begeleiding met openbaar vervoer reizen omdat:
 Nee, omdat:


Eigen vervoer of aangepast vervoer
Gewenste voorziening:

 Bekostiging eigen vervoer



Aangepast vervoer

Waarom is volgens u aangepast vervoer of eigen vervoer noodzakelijk?

 Het kind is op basis van een beperking niet in staat om zelfstandig of met begeleiding
gebruik te maken van de fiets of van openbaar vervoer.

 Openbaar vervoer ontbreekt
 Anders, nl.
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Begeleiding
Bent u of uw partner in de gelegenheid om het kind van huis naar school en terug te begeleiden?

 Ja
 Nee:
 Ik ben daartoe niet in de gelegenheid:
 Mijn werktijden laten dit niet toe (verklaring werkgever bijvoegen)
 Mijn gezondheid laat dit niet toe (medische verklaring bijvoegen)
 Mijn partner is daartoe niet in de gelegenheid:
 Zijn/haar werktijden laten dit niet toe (verklaring werkgever bijvoegen)
 Zijn/haar gezondheid laat dit niet toe (medische verklaring bijvoegen)
 Onze gezinssituatie laat dit niet toe, omdat:

Begeleiding is primair de taak van u als ouders/verzorgers. Indien u en uw partner zelf niet in
staat zijn om het kind naar school te begeleiden, vermeld dan hieronder wat u binnen uw netwerk
(familie, vrienden, kennissen) heeft gedaan om de begeleiding van uw kind te regelen:

Ondertekening

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
-

Dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat ik niets heb verzwegen.

Dat ik weet dat de gemeente gegevens kan opvragen bij derden.

Plaats,

Datum

Handtekening aanvrager

Let op: het college kan besluiten om formulieren niet in behandeling te nemen die niet volledig
zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of waar de benodigde stukken niet zijn bijgevoegd.
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Meenemen/opsturen
-

Dit ingevulde en ondertekende formulier.

-

Indien van toepassing: verklaringen van aanvrager en eventuele partner waarom begeleiding

-

-

Indien van toepassing: verklaring beperking kind inclusief medische verklaringen.

niet mogelijk is.

Indien van toepassing: kopie van Ontwikkelingsperspectiefplan dat door de school voor het
kind is gemaakt.

Bij aanvraag van bekostiging van eigen vervoer: kopie van uw bankpas.

Adresgegevens
Gemeente Landgraaf

t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 31000

6370 AA Landgraaf
Afhandeling
Uw aanvraag wordt binnen maximaal 8 weken verwerkt.
Privacy
De gemeente Landgraaf hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gebruiken door u verstrekte
gegevens uitsluitend om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Persoonlijke informatie wordt behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
Meer informatie
Voor meer informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de afdeling Klant
Contact Centrum, telefoonnummer 14 045.
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