
Schooljaar 2021 - 2022

Gemeente Haaksbergen, postadres: Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen;
Bezoekadres: Blankenburgerstraat 28 te Haaksbergen; Telefoonnummer 053-5734567

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

1. Aanvrager

voorletters en achternaam

straat, postcode en  woonplaats

geboortedatum 

burgerservicenummer 

IBAN bank-/gironummer t.n.v.

uw relatie tot de leerling vader pleegouder

moeder anders nl.

(mobiel) telefoonnummer

e-mailadres 

2. Gegevens leerling

achternaam jongen / meisje

roepnaam

burgerservicenummer 

geboortedatum

ophaaladres

postcode en woonplaats  

(mobiel) telefoonnummer

3. Aanvullende gegevens leerling, voor meer ruimte voor opmerkingen zie blad 3

Heeft de leerling een ziekte? ja welke ziekte?
 
Hulpmiddelen
zijn bijvoorbeeld: nee
krukken, een
rolstoel, stoelverhoger
kinderzitje etc. Heeft de leerling een handicap? ja welke handicap?

nee

 Heeft de leerling speciale ja  welke hulpmiddelen?
hulpmiddelen nodig?

 nee
4. Gegevens school

Naam:

Adres: Postcode:

Plaats: Locatie:

Schoolsoort O Basisonderwijs
O Speciaal basisonderwijs (SBO)
O (Voortgezet) speciaal onderwijs, (SO / VSO)
O Voortgezet onderwijs
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5. Gewenste datum ingang vervoer/vergoeding:

Wijze van vervoer:

Hieronder kunt u aangeven voor welk soort vervoer uw kind volgens u in aanmerking komt (zie toelichting)

6. Gegevens aangepast vervoer

 Wanneer is er vervoer nodig?

alle schooldagen tussen de woning en de school

 * zie voor weekend- of vakantievervoer (voor kinderen uit internaten/pleeggezinnen) *
verdere informatie 
de toelichting op bepaalde dagen (bij bv. co-ouderschap)

     welke dagen? 

                                                                                                                                                              ingangsdatum vervoer in het schooljaar 2021 / 2022                                    

7. Vervoer per fiets 

Kan de leerling met de fiets naar school? 

Kruis aan wat ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school 
van toepassing
is. ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig omdat hij/zij jonger is dan 9 jaar 

* Wij kunnen u in dit ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig vanwege de handicap* 
geval om een medische 
verklaring vragen nee, dit is niet mogelijk vanwege de handicap van de leerling* 

nee, de leerling kan niet met de fiets naar school omdat *

 
8. Openbaar vervoer 

Kruis aan wat Kan de leerling met het openbaar vervoer (OV) naar school? 
van toepassing is.
*Als uw kind ja, de leerling kan zelfstandig met het OV naar school 
volgens u niet 
of niet zelfstandig ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig vanwege de handicap* 
met het OV kan 
reizen, beoordeelt ja, maar de reistijd van de woning naar de school met het OV bedraagt 
de gemeente de meer dan 1,5 uur en met aangepast vervoer kan de reistijd met minstens de helft worden teruggebracht.
noodzaak van
begeleiding en/of nee, de leerling kan niet met het OV naar school vanwege een handicap* 
taxivervoer naar school. 

nee, er rijdt geen OV tussen de woning en de school 

zie verdere  
toelichting bij dit nee, de leerling kan niet met het OV naar school omdat *
aanvraagformulier.

9. Begeleider

Als de leerling De leerling wordt begeleid door: mijzelf (de aanvrager)
begeleid moet 
worden bij het iemand anders, nl.:
reizen, vult u
dan hier de naam
gegevens in.

adres

postcode en woonplaats
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10. Eigen vervoer

Als u in Ik regel zelf het vervoer (auto) voor:
aanmerking komt
voor leerlingen- alleen de leerling voor wie deze aanvraag is 
vervoer kunt u
uw kind ook de leerling voor wie deze aanvraag is én voor:
zelf met 
de auto  vervoeren.          de leerling wordt vervoerd door: mijzelf (de aanvrager)
Vult u in dat
geval hier de iemand anders, nl.:
gegevens in.

naam

adres

postcode en woonplaats

De enkele afstand tussen huis en school bedraagt kilometer.

De enkele afstand tussen internaat of pleeggezin en het ouderlijk huis bedraagt …… kilometer.
(alleen invullen als er weekeinde- en vakantievervoer gevraagd wordt).
IBAN nummer t.n.v.

11. Eigen bijdrage

Het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2019:
Alleen in te 
vullen indien de meer dan € 27.000,00 u moet een eigen bijdrage betalen.
leerling een school Indien de afstand van de woning naar de dichtbijzijnde toegankelijke school voor regulier basisonderwijs  
bezoekt voor meer dan 20 km bedraagt wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de 
regulier financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag.
basisonderwijs

minder dan € 27.000,00 u dient een IB60 formulier bij te voegen. Dit formulier is op te vragen bij de 
Belastingdienst telefoonnummer 0800-0543. Als u de IB60-formulieren niet als bijlage toevoegt, 
gaan wij ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan € 27.000,00 en brengen wij u de
eigen bijdrage in rekening.

12. Gegevens huisarts/behandelend specialist

naam huisarts

adres

postcode en woonplaats telefoon

naam specialist

ziekenhuis telefoon
 

13. Ruimte voor opmerkingen over ziekte of handicap en eventuele hulpmiddelen van uw kind

 

14. Ondertekening

Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; er is niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier 
strafbaar is. Het kan leiden tot aangifte bij justitie en strafrechtelijke vervolging.
De teveel verstrekte uitkering als gevolg van het geven van onjuiste informatie wordt altijd teruggevorderd.
Ik machtig de gemeente Haaksbergen om de door mij verstrekte gegevens op juistheid te controleren.

datum handtekening aanvrager
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Gemeente Haaksbergen
Afdeling Leerlingenvervoer
Postbus 102 7480 AC Haaksbergen
Telefoon 053-5734567

15. Schoolverklaring / vervoersadvies vervoerskosten leerlingenvervoer

1 Gegevens leerling Hierbij verklaart ondergetekende, directeur van:

naam van de school

plaats

telefoon

dat als leerling van deze school staat ingeschreven

sinds/vanaf 

Deze leerling bezoekt in het schooljaar 2021 / 2022 het:

BAO SBO SO VSO VO

2 Vervoersadvies De commissie / directeur / ambulante begeleider heeft / hebben beoordeeld dat deze leerling:

A In staat is zelfstandig met de fiets te komen. Zo niet dan motiveren:

B In staat is onder (tijdelijke) begeleiding met de fiets te komen (fietsbegeleiding, de begeleiding
hoeft niet zelf door de ouders te worden gedaan, maar ze moeten wel zelf de begeleiding regelen).
Zo niet dan motiveren:

C In staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Zo niet dan motiveren:

D In staat is onder (tijdelijke) begeleiding van het openbaar vervoer gebruik te maken
(OV begeleiding, de begeleiding hoeft niet zelf door de ouders te worden gedaan, maar ze
moeten wel zelf de begeleiding regelen).

E Aangepast vervoer nodig heeft. Altijd de motivering onder punt 3 invullen.

3 Motivering Een motivering hoeft niet ingevuld te worden als A t/m C bij verklaring / advies is aangekruist.
In de overige gevallen moet een motivering worden gegeven. Indien dit niet plaatsvindt, kan dit vertraging
opleveren in de afhandeling van de aanvraag. Het advies zal dan worden teruggestuurd.

datum handtekening stempel van de school:

 

 

4


