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Vervoersadvies schooljaar 2021-2022  
 

Dit formulier laten invullen door de directeur van de school  
of de voorzitter (directeur) van de Commissie van Onderzoek/Begeleiding. 

1 Gegevens leerling                             

 
Achternaam :   
  
Roepnaam :   
 

Geboortedatum :  Geslacht: □ m □ v 

 
Straat/huisnummer :   
 
Postcode en woonplaats :   

2 Gegevens van de school   

Naam van de school :   
 
Vervoer naar adres school(locatie) :   
 
Postcode en plaats school(locatie) :   
 
Onderwijssoort :   
 
Datum aanvang leerlingenvervoer :   

3 Periode vervoersadvies   

 
Dit advies geldt voor:  

□ voor de periode: van tot en met  

□ het hele schooljaar 2021-2022 

□ voor schooljaren 2021-2022 t/m:    

 

4 Schooltijden   

Aangepast groepsvervoer wordt alleen voor alle leerlingen op schooltijden volgens het schoolrooster geregeld.  
Hieronder kunt u deze schooltijden invullen. 

Schooldag begintijd eindtijd 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

5 Schoolvakanties en vrije dagen/studiedagen 
  

Data waarop de school gesloten is in verband met vakantie of studiedagen. 
(graag invullen of een overzicht met vakantie- en studiedagen bijvoegen) 

Zomervakantie 2021  t/m  Eventuele overige vakanties/studiedagen 

Herfstvakantie 2021  t/m    t/m  

Kerstvakantie  t/m    t/m  

Krokus/voorjaar  t/m    t/m  

Pasen  t/m    t/m  

Tulp/Mei  t/m    t/m  

Zomervakantie 2022  t/m    t/m  
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6 Verklaring    

 
FIETS 

□ De leerling is in staat zelfstandig per fiets naar school te reizen. 

□ De leerling is niet in staat zelfstandig, maar wel onder begeleiding per fiets naar school te reizen. 
 

 

 
OPENBAAR VERVOER 

□ De leerling is in staat zelfstandig met het openbaar vervoer naar school te reizen. 

□ De leerling is niet in staat zelfstandig, maar wel onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school te reizen. 
 

 

 
AANGEPAST GROEPSVERVOER  
(er kan aanvullende informatie gevraagd worden bij de ouder(s)/verzorger(s)) 

□ Door een lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, is de leerling zelfs onder begeleiding niet in staat per 

fiets of openbaar naar school te reizen. 
 

 

 
EIGEN VERVOER  
(er kan aanvullende informatie gevraagd worden bij de ouder(s)/verzorger(s)) 

□ Door een lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, is de leerling zelfs onder begeleiding niet in staat per 

fiets of openbaar naar school te reizen. Ouders geven de voorkeur aan om de leerling zelf te vervoeren. 
 

7 Toelichting                                                  

 
Alléén invullen wanneer u bij vraag 4 aangepast groepsvervoer of vraag 5 eigen vervoer hebt aangekruist 
 
Wilt u hieronder duidelijk beschrijven of een aanvullende verklaring bijvoegen waarom u vindt dat deze leerling voor aangepast groeps-
vervoer in aanmerking komt? 
 
Wanneer de beschrijving onvoldoende informatie biedt om de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling te 
kunnen vaststellen, is het mogelijk dat er vertraging in de beslisprocedure optreedt. De ondertekening namens de Commissie van On-
derzoek of Commissie van Begeleiding moet in ieder geval door de voorzitter van de Commissie (directeur) worden gedaan. 
 
Toelichting/motivatie van het advies: 
 
  
 
  
 
  
 

8 Ingevuld door    

 
Dit formulier is ingevuld door:  

□ Directeur van de school 

□ Commissie van Onderzoek 

□ Commissie van Begeleiding 

□ Anders,  

  
 

9 Ondertekening    

 
Datum:   
 
Naam:   
 
Handtekening:   
 

Dit ingevulde en ondertekende vervoersadvies dient door de ouder(s)/verzorgers bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer 
te worden ingediend. 
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