Zorgloket (0546 – 580990)

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer
(aangepast vervoer voor het schooljaar 2018-2019)
1. Persoonlijke gegevens
aanvrager (ouders of verzorgers)
naam en voorletters

man/vrouw

leerling
naam en voorletters

man/vrouw

telefoonnummer

roepnaam

telefoonnummer (mobiel)

geboortedatum

e-mailadres
straat en huisnummer

Verblijft de leerling op een ander adres dan dat
van de aanvrager? Vul dan hieronder het verblijfadres in.
straat en huisnummer verblijfadres

postcode en plaats

postcode en plaats verblijfadres

relatie tot de leerling
ouder

telefoonnummer verblijfadres

pleegouder
anders, namelijk …………………….…………….

2. Gewenst leerlingenvervoer
Per welke datum moet de leerling dit schooljaar
voor het eerst in het leerlingenvervoer?
Op welke dagen van de week moet de
leerling worden vervoerd?

Met ingang van ..…………………………………………
Dagelijks (maandag tot en met vrijdag)
Op bepaalde dagen per week, te weten op:
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Alleen weekend- en vakantievervoer
Toelichting: De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekend- en vakantievervoer worden alleen vergoed
als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan vergoeden wij de
kosten van het weekendvervoer niet.
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3. Welke school?
Naar welke school gaat de leerling?
U kunt kiezen uit een aantal schoolsoorten a t/m g
a. Speciale school voor basisonderwijs
De Brug te Nijverdal

De Oosteres te Almelo

Elimschool te Rijssen

De Rank te Almelo

Elimschool te Hellendoorn

De Toermalijn te Almelo

Eliëzerschool te Zwolle

De Wissel te Almelo

Het Mozaïek te Almelo

Anders,

Obadjaschool te Zwolle

te weten ………………………………………………..

b. School voor visueel gehandicapten (Cluster 1)
Bartimeus te Lochem

Anders, te weten ………..……………………………..

c. School voor auditief / communicatief gehandicapten (Cluster 2)
Het Maatman te Enschede

Anders,

Prof. Dr. H.C. Huizingschool te Enschede

te weten ……..………………..………………………..

d. School voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieke kinderen (Cluster 3)
Boslust te Ommen

Obadjaschool te Zwolle

De Brug te Almelo

Het Roessingh te Enschede

Eliëzerschool te Zwolle
Dr. Herderscheeschool te Almelo

Anders, te weten
…………….…………………………………..

Het Iemenschoer te Hengelo
Het Korhoen te Hengelo
e. School voor leerlingen met gedragsproblemen (Cluster 4)
De Ambelt te Zwolle

Het Mozaïek te Almelo

Attendiz te Hengelo

Obadjaschool te Zwolle

Eliëzerschool te Zwolle

Onder de Kap te Hengelo

Elimschool te Hellendoorn

De Veenlanden te Almelo

Elimschool te Almelo

Anders,

Dr. Herderscheeschool te Almelo

te weten ………………………………….……………..

f. Speciaal onderwijs voor jonge risicokinderen
De Zevensprong te Hengelo

Anders, te weten …………………………………..

g. Regulier basisonderwijs of regulier voortgezet onderwijs
Reggesteijn te Rijssen

Anders, te weten …………………………………..

Toelichting: Vervoer per taxi(bus) is alleen mogelijk als de leerling een handicap heeft en daarom niet of niet
zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen.
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4. Gegevens van de school
naam van de school

telefoonnummer

Naam van de schoollocatie
straat en huisnummer van de schoollocatie

postcode en plaats van de schoollocatie

Is deze school de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school van de verlangde
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting?
nee

ja

Zo nee, hebt u overwegende bezwaren tegen de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van
alle dichterbij gelegen toegankelijke scholen (inclusief de eventuele openbare school)?
ja

nee

Toelichting: De afstand betrekking op de kortste (voor de leerling voldoende begaanbare en veilige) weg naar
de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

5. Stagevervoer
Gaat de leerling op stage?
ja

nee

Zo ja, op welke locatie vindt de stage plaats?
naam stageadres

telefoonnummer

naam locatie waar de leerling naar toe gaat
straat en huisnummer stagelocatie

postcode en plaats

Zo ja, op welke dagen en tijden moet de leerling naar het stageadres worden vervoerd?
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
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6. Soort leerlingenvervoer
a. Is aangepast vervoer (met een taxi of taxibus) de enige mogelijkheid om op school te komen?
Nee 

De leerling kan (eventueel onder begeleiding) met het openbaar vervoer (trein en
bus).
De leerling kan (eventueel onder begeleiding) zelf met de fiets.
De leerling kan met de eigen auto gehaald en gebracht worden (bijvoorbeeld door de
ouders).

Ja 

De leerling heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap en
moet zittend in de rolstoel worden vervoerd
neemt een inklapbare rolstoel mee naar school
neemt een rollator mee naar school
heeft epilepsie
De reistijd met openbaar vervoer naar school is meer dan 1 ½ uur.
Met aangepast vervoer wordt de reistijd met minimaal de helft teruggebracht.
Openbaar vervoer ontbreekt.
Omdat …………………………………………………………………………………….
Het is van belang, dat u uw kind wordt voorbereidt op de periode na school.
De zelfredzaamheid van uw kind in de toekomst is van groot belang.

Toelichting: Het eigen vervoer wordt vergoed op basis van een kilometervergoeding. De afstand meten wij
langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg (www.routenet.nl).
b. Is uw kind leerbaar om zelfstandig naar school te gaan (fiets of openbaar vervoer)?
Nee 

omdat………………………………………………………………………………
(de gemeente kan een medisch onderzoek laten doen of dit daadwerkelijk zo is).

Ja 

Zo ja, In welke mate wordt er gewerkt aan de zelfstandigheid van uw kind?
Wat doet u en/of de school eraan om uw kind te leren om zelfstandig naar school te gaan?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld oefenen met fietsen of het openbaar vervoer).

7. Schoolverklaring
Is de leerling op 1 augustus 2018 10 jaar of ouder?
nee
ja, mijn kind is dan 10 jaar of ouder  U moet de schoolverklaring laten invullen door de school!
Toelichting: Dit formulier moet meegestuurd worden indien de leerling op 1 augustus 2018 10 jaar of ouder is
en aangepast vervoer wordt aangevraagd. Dit Geldt niet voor cluster 1- en cluster 2-leerlingen.
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8. Bewijs van toelating van de school (geldt alleen voor leerlingen van het speciaal onderwijs)
Gaat de leerling voor het eerst naar het speciaal onderwijs?
Of gaat de leerling voor het eerst naar een andere school voor speciaal onderwijs?
nee
ja  U moet een kopie van een nog geldig bewijs van toelating bij deze aanvraag voegen!
Toelichting: Voor leerlingen die voor het eerst naar het speciaal onderwijs gaan of leerlingen die van school
zijn veranderd binnen het speciaal onderwijs, moet u een kopie van het bewijs van toelating tot die school bijvoegen. Dat bewijs verstrekt de school aan u. Voor leerlingen die al eerder leerlingenvervoer hebben aangevraagd en niet van school zijn veranderd, hoeft deze verklaring niet opnieuw ingeleverd te worden.

9. Opmerkingen
Zijn er bepaalde dingen die bij de beoordeling van deze aanvraag van belang zijn?
nee

ja, te weten: ……………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Verklaring van aanvrager
1. De verstrekte gegevens op dit aanvraagformulier en (eventuele) bijlagen mag de gemeente Wierden opnemen in een geautomatiseerd systeem voor de organisatie van het vervoer.
2. De gemeente Wierden mag de voor het vervoer noodzakelijke gegevens van de leerling doorgeven aan de
vervoerder.
3. De gemeente Wierden mag een medisch onderzoek instellen om de noodzaak van leerlingenvervoer te
kunnen vaststellen. Aanvrager verleent de nodige medewerking.
4. Aanvrager weet dat de beslissing wordt genomen op basis van de verstrekte informatie en bewijsstukken.
Het aanvraagformulier is naar waarheid ingevuld.
5. Aanvrager heeft de volgende stukken bij deze aanvraag bijgevoegd:
Schoolverklaring aangepast leerlingenvervoer
Bewijs van toelating van de school
datum aanvraag:

handtekening ouders of verzorgers:

…………………………………….

………………………………………..
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Invullen door de school
voor leerlingen die 10 jaar of ouder zijn
op 1 augustus 2018

Schoolverklaring aangepast leerlingenvervoer
(behorende bij de aanvraag om Leerlingenvervoer schooljaar 2018 – 2019 )

Leerling
naam en voorletters

man/vrouw

straat en huisnummer

geboortedatum

postcode en woonplaats

onderwijssoort

Adresgegevens van de school
naam van de school

telefoonnummer

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

Vervoersadvies van de school
a. Wat is voor de leerling van toepassing?
kan zelfstandig met de fiets naar school.
kan onder begeleiding met de fiets naar school (ouders of verzorgers moeten zelf voor begeleiding zorgen).
kan zelfstandig met het openbaar vervoer naar school.
kan onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school (ouders of verzorgers moeten zelf voor
begeleiding zorgen).
kan niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen door een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke
handicap.  vul b en c in!
kan niet onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen door een lichamelijke, verstandelijke en/of
zintuiglijke handicap.  vul b en c in!
b. Welke problematiek maakt aangepast leerlingenvervoer noodzakelijk?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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c. In welke mate wordt er gewerkt naar een zekere mate van zelfstandigheid van de leerling?
Wat doen ouders/verzorgers en/of school eraan, om de leerling te leren om zelfstandig naar school
te gaan? Is de leerling hiervoor voldoende leerbaar?
(U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld oefenen met fietsen en/of openbaar vervoer)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
datum:

handtekening directeur van de school:

……………………………

……………………………………………….
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