Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019-2020
Lees eerst de toelichting goed door. Vul daarna het formulier helemaal in en stuur het samen met de
bijlagen naar ons op.

1. Gegevens aanvrager
Naam
Relatie tot leerling

Voorletters

□ vader

□ moeder

□pleegouder □ anders,nl:

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiele nummer

vader:

moeder:

Emailadres
(IBAN)rekeningnummer:

Naam rekeninghouder:

2. Gegevens leerling
Roepna(a)m(en)

Voorletters:

Achternaam

Geslacht:

□M

□V

Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Let op: Bent u co-ouder? Dan moet u beiden een aanvraag indienen in de gemeente waar u woont!
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3. Naar welk onderwijs gaat uw kind?

□ Basisonderwijs:

□ Mijn kind heeft een blijvende handicap.
 Stuur een schriftelijke verklaring mee, waarin u uitlegt wat de
aard van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is
om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding)
of met het eigen vervoer, naar school te gaan.
 Stuur ook een schriftelijke verklaring mee van de
behandelend, medisch specialist (geen huisarts). U kunt vraag
9 overslaan.

□ Op richting/levensovertuiging gekozen basisschool, namelijk:
…………………………………………………………………………..
Alleen invullen als de school bijvoorbeeld een Reformatorische,
Gereformeerde, Katholieke of Vrije school is.
1. Stuur een verklaring mee, waarin u uitlegt waarom u bezwaar
hebt tegen scholen van andere richtingen en uitdrukkelijk kiest
voor onderwijs volgens deze richting
2. Het (gezamenlijk) belastbare inkomen over 2017 is:

□ meer dan € 26.550,00
 u betaalt een drempelbedrag van € 560,50

□ minder dan € 26.550,00
 Stuur een inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2017) mee.
Beide ouder(s)/verzorger(s) van het kind (of de ouder en zijn
partner) moeten dit formulier meesturen. U kunt het formulier
aanvragen bij de Belastingdienst, telefoon: (0800) 0543.

□ Speciale school voor
basisonderwijs (SBO)

□ Mijn kind heeft een blijvende handicap.
 Stuur een schriftelijke verklaring mee, waarin u uitlegt wat de
aard van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is
om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding)
of met het eigen vervoer, naar school te gaan.
 Stuur ook een schriftelijke verklaring mee van de
behandelend, medisch specialist (geen huisarts). U kunt vraag
9 overslaan.
Het (gezamenlijk) belastbare inkomen over 2017 is:

□ meer dan € 26.550,00
 u betaalt een drempelbedrag van € 560,50

□ minder dan € 26.550,00
 stuur een inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2017) mee. Beide
ouder(s)/verzorger(s) van het kind (of de ouder en zijn partner)
moeten dit formulier meesturen. U kunt het formulier aanvragen
bij de Belastingdienst, telefoon: (0800) 0543 (gratis).
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□ Voortgezet onderwijs:

□ Mijn kind heeft een blijvende handicap.
 Stuur een schriftelijke verklaring mee, waarin u uitlegt wat de
aard van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om
met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of
met het eigen vervoer, naar school te gaan.
 Stuur ook een schriftelijke verklaring mee van de
behandelend, medisch specialist (geen huisarts). U kunt vraag
9 overslaan.

□ Speciaal onderwijs of
speciaal voortgezet
onderwijs

□ Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
□ Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
□ Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
□ Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

4. Gewenste datum ingang vergoeding
Vervoer nodig met ingang van*
* Datum ingang vervoer moet in de toekomst liggen!

5. Gegevens school
Naam school
Adres school*
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email

□ Dagelijks vervoer en schooltijden

Dagen

Begintijd

Eindtijd

□ maandag
□ dinsdag
□ woensdag
□ donderdag
□ vrijdag
*

Een school kan meerdere locaties hebben. Vul daarom het precieze adres in (geen postbus) waar de
vervoerder uw kind moet brengen en ophalen.
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6. Hoe gaat uw kind naar school?

□ Fiets (dit kan ook een driewieler of tandem zijn). Ik vraag hiervoor een vergoeding aan. De
vergoeding hiervoor is € 0,09. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling
aflegt.

□ Fiets, met begeleiding. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan.
□ Met het openbaar vervoer. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan.
□ Met het openbaar vervoer onder begeleiding van een volwassene. Ik vraag hiervoor een
vergoeding aan.

□ Met eigen auto. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan. De vergoeding hiervoor is € 0,37 per
kilometer op basis van kortste route ANWB. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers
die de leerling aflegt.

□ Mijn kind kan niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar school. Ik vraag aangepast
vervoer met de taxi(bus) aan.

7. Overige gegevens

□ Maximaal 1 afwijkend
vervoersadres binnen de gemeente
Appingedam of op de route van
huis naar school en andersom (in
overleg met de vervoerder):
……………………………………………
…………………………………………....
…………………………………………….

Dagen

Ochtend (tijden)

Middag (tijden)

Ochtend

Middag

□ Even

□ Oneven

□ maandag
□ dinsdag
□ woensdag
□ donderdag
□ vrijdag

□ Of weekendvervoer (vervoer
vrijdagmiddag naar huis en
maandagochtend naar school

□ Stagevervoer (alleen wanneer de
stage onderdeel is van het
onderwijsprogramma zo mogelijk
op de route). Indien afwijkend, dan
in overleg

□ Vanwege co-ouderschap vervoer
op de volgende vaste dagen en/of
in de volgende vaste weken:

Locatie stage
Stagedagen
Dagen

□ maandag
□ dinsdag
□ woensdag
□ donderdag
□ vrijdag
Weken
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8. Waarom kan uw kind (nog) niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar
school?

□ Om medische redenen/handicap van mijn kind
 Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard van de handicap is, waarom uw kind (nog)
niet in staat is om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of met eigen
vervoer naar school te gaan.
 Stuur ook een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen
huisarts).

□ De reistijd met het openbaar vervoer is langer dan 1 ½ uur. De reistijd met het aangepast vervoer
is minder dan de helft van de reistijd met het openbaar vervoer. Wij berekenen de route met de
ANWB routeplanner, kortste route.

9. Bijzondere kenmerken van de leerling
Heeft de leerling een handicap/beperking?

□ ja, nl:
□ nee
Als de leerling gebruikt maakt van hulpmiddelen die mee moeten in het vervoer van en naar
school (bijv. rolstoel), dan graag hieronder vermelden

□ ja, nl:
□ nee
Indien rolstoel, is deze opklapbaar?

□ ja
□ nee
10.

Aanvullende opmerkingen

Zijn er opmerkingen die bij het beoordelen van de aanvraag voor ons belangrijk zijn om te weten?

□ ja, nl:

□ nee
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11.

Gegevensverstrekking

De gemeente Appingedam neemt de door u verstrekte gegevens op in een geautomatiseerd
systeem. Als u dit aanvraagformulier ondertekent, geeft u de gemeente Appingedam toestemming
om de gegevens van de leerling:
 aan andere deskundigen te geven, die de gemeente Appingedam adviseren over het
leerlingenvervoer (als dat nodig is).
 te delen met de vervoerder (als dat nodig is);
 te controleren in de basisregistratie persoonsgegevens.

12.

Instemmingsverklaring en ondertekening (naar waarheid ingevuld)

Deze aanvraag heb ik naar waarheid ingevuld en ik ga akkoord met punt 11.
Plaats:

Handtekening aanvrager:

Datum:

Opsturen naar de gemeente
U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar:
Gemeente Appingedam
Afdeling DIV/ Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 15
9900 AX APPINGEDAM
U hoeft op de envelop geen postzegels te plakken.

Hebt u nog vragen?
U kunt tussen 8.30 en 13.00 uur bellen naar de Damster Zorgbalie via telefoonnummer (0596) 691270.
Ook kunt u een mail sturen naar info@damsterzorgbalie.nl.

LET OP:
Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als:
 u in het aanvraagformulier alle vragen hebt ingevuld;
 u het aanvraagformulier hebt ondertekend;
 u de gevraagde verklaring(en) meestuurt.
Hebt u dit niet gedaan? Dan sturen wij het aanvraagformulier naar u terug. U hebt dan 14 dagen de
tijd om het aanvraagformulier te verbeteren of aan te vullen. Doet u dit niet? Dan nemen wij uw
aanvraag niet in behandeling.
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