
Aanvraag leerlingenvervoer

1. Gegevens leerling

Naam en achternaam  jongen  meisje 

Verblijfadres 

Postcode en woonplaats 

Geboortedatum 

2. Gegevens school

Naam school 

Locatie 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Afstand woning – school  km  (bij minder dan 6 km bestaat geen recht op leerlingenvervoer) 

3. Overige schoolgegevens

a. gewenste ingangsdatum van het vervoer: 

b. frequentie van de vervoersvoorzie-

ning dagelijks vervoer, schooltijden 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

weekendvervoer  ja   nee 

anders namelijk 

c. het betreft een school voor: 

 speciaal onderwijs  voortgezet speciaal onderwijs  basisonderwijs 

 cluster 1: visueel gehandicapten  speciaal basisonderwijs 

 cluster 2: auditief/ communicatief gehandicapten  voortgezet onderwijs 

  cluster 3: verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig 

     zieke kinderen (indicatie bijvoegen) 

 cluster 4: leerlingen met psychische aandoeningen (indicatie bijvoegen) 

d. indien sprake is van stagevervoer: 

locatie stage te: 

stagedag(en) 

aug 2018

Het formulier graag volledig invullen, aankruisen wat van toepassing 
is en naar ons terugsturen. 
Lees eerst de toelichting bij dit formulier. 

Bezoekadres 

Postadres 

 

Telefoon 

E-mail 

Internet 

Ganzenmarkt 1 

Postbus 354 

7570 AJ Oldenzaal 

(0541) 58 81 11 

info@oldenzaal.nl 

www.oldenzaal.nl 



4. Richting van het onderwijs

a. heeft de aanvraag betrekking op de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de  gods-

dienstige of levensbeschouwelijke richting? 

 ja   nee 

b. welke richting heeft de school? 

c. heeft u vanuit godsdienstig of levensbeschouwelijke richting overwegende bezwaren 

tegen de dichterbij gelegen school 

  ja   nee 

5. Fiets of bromfiets

kan de leerling met de fiets of bromfiets naar school? 

 ja, nl. met  fiets    bromfiets (ga door naar vraag 9) 

 ja, maar de leerling heeft hierbij begeleiding nodig 

 nee 

6. Openbaar vervoer (in geval van reizen met OV lees goed de toelichting)

kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen? 

 ja, vul het nummer in van de persoonlijke OV-Chipkaart  (ga door na punt 10) 

 ja, maar de leerling heeft hierbij begeleiding nodig (persoonlijk of met hulp van GoOV-app) 

  ja, maar de leerling is met het openbaar vervoer (enkele reis) meer dan anderhalf uur onderweg, terwijl 

 de reistijd met aangepast vervoer met 50% of meer kan worden teruggebracht (vul verklaring 2 in).  

 ja, maar openbaar vervoer ontbreekt 

 nee, vanwege: 

7. Auto

hebt u de mogelijkheid de leerling zelf te (laten) vervoeren? 

 ja, op maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 nee, want: 

8. Taxi(busje)

is vervoer per taxi(busje) voor de leerling noodzakelijk? 

 ja, vanwege de handicap van de leerling 

     De leerling heeft     wel     geen rolstoel. Deze is     wel    niet inklapbaar. 

(Verklaring 1 invullen en bijgevoegd vervoersadvies door school laten invullen) 

 ja, openbaar vervoer ontbreekt 

  ja, want de leerling is met het openbaar vervoer (enkele reis) meer dan anderhalf uur onderweg, terwijl 

de reistijd met aangepast vervoer met 50% of meer kan worden teruggebracht (vul verklaring 2 in). 

9. Eigen Bijdrage

In het geval uw kind een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, 

kunnen wij, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage in rekening brengen. Wij vragen de benodigde  

gegevens dan bij u op. Wij vragen dus alleen gegevens op als wij deze van u nodig hebben. De eigen bij- 

drage verschilt per jaar in hoogte omdat deze door het Rijk wordt vastgesteld. 



10. Gegevens aanvrager

Naam     ouder(s)       verzorger(s) voogd(en) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Tweede telefoonnummer 

E-mail 

Bank / girorekening ten name van 

Verklaring 1 (Geef aan wat de aard is van de handicap van uw kind en voeg bewijsstukken bij) 

Verklaring 2 

De totale reistijd met het openbaar vervoer woning – school bedraagt  minuten en bestaat uit: 

looptijd:  minuten rijtijd  minuten wachttijd  minuten (met bus en/of trein) 

Ondertekening 

Datum 

Plaats 

Handtekening 
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