Aanvraag Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020
Lees ook de bijgevoegde toelichting! (s.v.p. duidelijk invullen met zwarte of blauwe pen)

1.

Gegevens van de leerling

Aankruisen wat van toepassing is

Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum

Jongen

Meisje

Woonadres
Postcode en plaats

2.

Gegevens van

ouders

verzorgers

voogd

S.V.P. Uw handtekening bij punt 14.

Achternaam

Man

Vrouw

Voorletters
Straat (of postadres)
Postcode en plaats
Telefoon
Bank/IBAN-nummer

ten name van:

E-mailadres

3.

Gegevens van de school
Schoolnaam
Schooladres
Postcode en plaats
Telefoon
Afstand van de woning naar school is

km.

(Graag berekenen via toevoegen: www.anwb.nl kortste route)

4.

Schooltijden (indien afwijkend van vaste schooltijden)
maandag

5.

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Schoolsoort

		

Basis Onderwijs of Voortgezet Onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen;

		

ook vraag 12 invullen en vraag 14 laten invullen

		

Basis Onderwijs met godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (katholiek, gereformeerd,

		

islamitisch, vrije school, openbare school, enz.)

		

SBO-scholen ofwel Speciale scholen voor Basis Onderwijs (voorheen LOM, MLK)

		

Speciaal onderwijs ofwel clusterscholen: ZMOK, ZMLK, blinden, doven, langdurig zieken enz.

		Voortgezet Speciaal Onderwijs ofwel clusterscholen: ZMOK, ZMLK, blinden, doven, langdurig zieken, enz.
		

Anders, namelijk

6.

Gewenste datum ingang vergoeding
De vergoeding of het vervoer kan pas ingaan na ontvangst van dit aanvraagformulier door de gemeente.

7.

Wat vraagt u aan? Vergoeding voor:

		

Openbaar Vervoer (de leerling is op 1 augustus 2019 negen jaar oud of ouder)

		

Openbaar Vervoer voor kind + begeleiding (de leerling is op 1 augustus 2019 negen jaar of jonger)

		

Openbaar Vervoer voor kind + begeleiding (de leerling heeft wegens handicap begeleiding nodig)

		Eigen vervoer
		

Vervoer per (brom)fiets

		 Zelfstandigheids project Samen Reizen Met
		Aangepast vervoer per taxibusje (vraag 15 door school laten invullen)
8.

Dagelijks vervoer of weekendvervoer

		 Dagelijks vervoer op schooldagen
		 Weekendvervoer / vakantievervoer
		Anders, namelijk:
9.

Aangepast vervoer (per taxibusje) is noodzakelijk

		

Omdat de verstandelijke, zintuigelijke, lichamelijke of psychische handicap van de leerling openbaar

		

vervoer met begeleiding onmogelijk maakt (vraag 10 invullen en vraag 15 laten invullen)

		

Omdat openbaar vervoer ontbreekt (verklaring bijvoegen, zie toelichting)

		

Omdat de leerling met openbaar vervoer van huis naar school of terug meer dan 1,5 uur onderweg is

		

(verklaring van de reistijd bijvoegen, zie toelichting).

		

Omdat ik de leerling niet met openbaar vervoer of eigen vervoer naar school kan brengen.

		

Geef hieronder aan waarom niet.

10. Welke handicap heeft de leerling?

11. Aandachtspunten voor aangepast vervoer
		

Leerling is rolstoelgebruiker en moet daarom ook in een rolstoel vervoerd worden

		

Leerling is rolstoelgebruiker maar de rolstoel kan tijdens het vervoer ingeklapt worden

		

Leerling kan in de loop van het schooljaar leren om, eventueel met hulp, zelfstandig te reizen met

		

openbaar vervoer of de fiets

		

Overige informatie over de leerling die voor het vervoer van belang is:

12. Drempelbedrag
Invullen indien de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt. (Zie toelichting)
Als uw kind een vervoersvoorziening krijgt op grond van een lichamelijke, zintuiglijke of psychische
verstrandelijke handicap betaalt u geen drempelbedrag.

		

Het gecorrigeerde verzamelinkomen over 2017 bedraagt minder dan € 26.550,-. U moet dit aantonen

		

door een IB 60-formulier van de belastingdienst mee te sturen met deze aanvraag.

		

U betaalt geen drempelbedrag.

		

Het gecorrigeerde verzamelinkomen over 2017 bedraagt meer dan € 26.550,-.

		

U betaalt een drempelbedrag van:

		

- € 710,- per jaar wanneer uw kind het basisonderwijs met een geloofs- of levensbeschouwelijke

			 richting bezoekt. (Zie toelichting)
		

- € 426,- per jaar, wanneer uw kind een speciale school voor basisonderwijs (voorheen LOM of MLK)

			 bezoekt. (Zie toelichting)

13. Door ondertekening van dit formulier verleent u gemeente Renkum toestemming voor uitwisseling van gegevens
van u en van de leerling met het taxibedrijf. Dit voor zover noodzakelijk om het vervoer te organiseren en
eventuele klachten te behandelen.

14. Aanvraagformulier naar waarheid ingevuld (aanvrager s.v.p. tekenen)

Datum					Handtekening

Formulier sturen naar: Gemeente Renkum, t.a.v. Leerlingvervoer, Postbus 9100, 6860 HA  Oosterbeek
Contactpersoon: Mw. J. Bakker, telefoon (026) 33 48 439, e-mail j.bakker@renkum.nl

• Dien uw aanvraag zo snel mogelijk, liefst vóór 1 juni in.
• Er geldt een behandel termijn van 8 weken.
• Wanneer de aanvraag niet volledig is ingevuld, sturen wij het formulier naar u terug met het verzoek het
		 binnen twee weken volledig ingevuld te retourneren.
• Wanneer de aanvraag niet is voorzien van de gevraagde bijlagen of verklaringen, ontvangt u een verzoek om binnen
		 twee weken de benodigde informatie alsnog op te sturen.
• In beide gevallen verlengen wij de behandeltermijn van acht weken met twee weken.
• Wanneer uw aanvraag of aanvullingen niet op tijd teruggestuurd worden, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling
		nemen.
• Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Schoolverklaring
15. Verklaring van de directeur of de commissie voor de begeleiding van de school of ambulante begeleider
Onderstaande verklaring moet afgegeven worden door een deskundige. Een verklaring van b.v. uw
administratieve medewerker(s) wordt niet geaccepteerd.

1. In verband met het reizen naar school van de volgende leerling

		Naam leerling
		

Naam school

2. Verklaart ondergetekende het volgende:

			Aangepast vervoer is niet noodzakelijk. De leerling is in staat om:
				

naar school te fietsen

				

samen met iemand te fietsen

				

met het openbaar vervoer te reizen

				

samen met iemand met het openbaar vervoer te reizen

		

Aangepast vervoer is wel noodzakelijk, omdat:

				

De leerling een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap heeft, waardoor de

				

leerling niet in staat is (ook niet met begeleiding van één van de ouders) met openbaar

				

vervoer of per fiets naar school te reizen. Omschrijft u welke handicap de leerling heeft.

			

			

De leerling heeft nu nog aangepast vervoer nodig, maar zou met hulp van de gemeente

				

kunnen leren met de fiets/openbaar vervoer te reizen.

				

Andere reden (hier a.u.b. een duidelijke motivatie aangeven)

		Datum
		Functie
		

Commissie 						

		Handtekening
		
Formulier sturen naar: Gemeente Renkum, t.a.v. Leerlingvervoer, Postbus 9100, 6860 HA  Oosterbeek
Contactpersoon: Mw. J. Bakker, telefoon (026) 33 48 439, e-mail j.bakker@renkum.nl

April 2019

