Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2017-2018
Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen.
Let op: onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden
tot vertraging bij de behandeling van de aanvraag.
Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u:
• alle aankruisvakjes □ en O die van toepassing zijn aankruist
• het formulier volledig invult
• het formulier ondertekent
• en alle verplichte bijlagen meestuurt

1 Gegevens aanvrager

□ vader □ moeder □ pleegouder □ anders, namelijk:
Achternaam

:

Straat/huisnummer

:

Voorletters:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer(s), waar
u overdag bereikbaar bent :

Mobiel:

E-mail adres

Burgerservicenummer:

:

Bank/girorekeningnummer :

t.n.v.:

2 Gegevens leerling
Achternaam

:

Geslacht: □ m

□v

Voornamen

:

Roepnaam:

Geboortedatum

:

Burgerservicenummer :

Woonadres van de leerling
Straat/huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

3 Aanvraag betreft

□

dagelijks vervoer (maandag t/m vrijdag)

□ weekendvervoer
□ stage

Locatie stage (adres) :
Dag(en) stage

□

□ huis → school
□ school → huis

:

anders, namelijk:

4 Ingangsdatum vervoer (dit is de eerste dag dat vervoer en/of bekostiging van vervoer geregeld dient te worden)
Datum start vervoer

:

Is dit uw eerste aanvraag? : □ ja
Reden van de aanvraag

□ nee

:
Z.O.Z.
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5 Bijzondere kenmerken van de leerling
Heeft de leerling een ziekte?

□ ja □ nee

Zo ja, welke ziekte:

Heeft de leerling een handicap?

□ ja □ nee

Zo ja, welke handicap:

Heeft de leerling hulpmiddelen nodig?

□ ja □ nee

Zo ja, welke:
Wanneer een rolstoel, is deze opklapbaar? O ja O nee

6 Gegevens van de school(locatie) waar de leerling naar toe gaat
Naam van de school

:

Vervoer naar adres (locatie)

:

Postcode en plaats van de school

:

Telefoonnummer (tien cijfers)

:

Enkele afstand tussen huis en school : _

7 Type school

□
□

Basisonderwijs
Speciale school voor basisonderwijs

Wanneer er geen sprake is van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap en de enkelvoudige afstand van de woning
van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school is minder dan 6,0 kilometer, hebt u geen recht op een bekostiging op
basis van de gemeentelijke regeling leerlingenvervoer. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

□

Speciaal Onderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs

□
□
□
□

Cluster 1 (blind en slechtziend)
Cluster 2 (doof, slechthorend, spraak- taalstoornis)
Cluster 3 (lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt)
Cluster 4 (langdurig ziek en/of gedragsproblematiek)

Wanneer er geen sprake is van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap en de enkelvoudige afstand van de woning
van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school is minder dan 6,0 kilometer, hebt u geen recht op een bekostiging op
basis van de gemeentelijke regeling leerlingenvervoer. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

□ Regulier voortgezet onderwijs (alleen gehandicapte leerling)

8 Schooltijden
Alleen de schooltijden invullen wanneer er voor de leerling vervoer en/of bekostiging geregeld dient te worden.
Vrije dagen dus niet invullen!
Schooldag

begintijd

eindtijd

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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9 Opvangadres voor of na school
Vervoer van en naar opvangadres wordt alleen geregeld wanneer dit in eigen woonplaats is. Buiten de eigen woonplaats
dienen de ouders het vervoer zelf te regelen.
Schooldag

Ophaaladres ochtend

Thuisbrengadres middag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 Schoolvakanties en vrije dagen/studiedagen
Data waarop de school gesloten is in verband met vakantie of studiedagen
(graag invullen of vakantie- en studiedagenrooster bijvoegen):
Zomervakantie 2017

t/m

Eventuele overige vakanties/studiedagen

Herfstvakantie 2017

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 2017

t/m

t/m

11 Dichtstbijzijnde toegankelijke school
Welke (godsdienstige of levensbeschouwelijke) richting heeft de school:
Is de door u gekozen school de dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop de leerling is aangewezen?

□ ja
□ nee, omdat:
12 Fiets
a. Kan de leerling zelfstandig met de fiets naar school?

□ ja

U ontvangt mogelijk een fietsvergoeding
Ga verder naar vraag 18

□ nee, omdat:

O de leerling is jonger dan negen jaar
O de leerling door een handicap niet zelfstandig met de fiets naar school kan
(vul verklaring 1* in en laat het vervoersadvies door de school invullen)

b. Kan de leerling met begeleiding met de fiets naar school?

□ ja

Vul verklaring 2 in
U ontvangt mogelijk een fietsvergoeding
Ga verder naar vraag 18

□ nee, omdat:

O de leerling door een handicap ook niet met begeleiding met de fiets naar school kan
(vul verklaring 1* in en laat het vervoersadvies door de school invullen)
O het onmogelijk is om begeleiding te organiseren (vul verklaring 3 in)
(de mogelijke reistijd van de begeleider, andere kinderen die naar school gebracht
moeten worden of dat aanvrager werkt is GEEN reden om aangepast vervoer toe te kennen)
Z.O.Z.
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13 Bromfiets/scooter
Kan de leerling zelfstandig met de bromfiets naar school?

□ ja, de leerling kan met de bromfiets naar school en beschikt over een bromfiets. Ga verder naar vraag 18
□ nee

14 Openbaar vervoer
a. Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?

□ ja
□ nee, omdat:

Ga verder naar vraag 15
O de leerling is jonger dan negen jaar
O openbaar vervoer ontbreekt
O de leerling door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan
(vul verklaring 1* in en laat het vervoersadvies door de school invullen)

b. Kan de leerling met begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen?

□ ja

Vul verklaring 2 in en ga verder naar vraag 15

□ nee, omdat:

O openbaar vervoer ontbreekt
O de leerling door een handicap ook niet met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kan
(vul verklaring 1* in en laat het vervoersadvies door de school invullen
O het onmogelijk is om begeleiding te organiseren (vul verklaring 3 in) (de mogelijke reistijd van
de begeleider, andere kinderen die naar school gebracht moeten worden of dat aanvrager
werkt is geen reden waarom geen begeleiding georganiseerd kan worden)

*) Wanneer u heeft aangegeven dat de leerling door een handicap (niet) zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, zal mogelijk
een door ons aangewezen deskundige dit nader onderzoeken. Ook adviseert deze ons over de vervoersmogelijkheid van de leerling.

15 Reistijd openbaar vervoer
De totale reistijd van de woning naar school per openbaar vervoer is
(een uitdraai van de OV-site bijvoegen is voldoende, www.9292ov.nl)

minuten. Ga verder naar vraag 18

16 Eigen vervoer
Heeft u de mogelijkheid om de leerling zelf te vervoeren?

□ ja, door middel van eigen auto

Bent u bereid ook andere leerlingen te vervoeren?
O nee
O ja Hoeveel leerlingen kunt u vervoeren?

□ nee
17 Aangepast vervoer
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen:

□ De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer. Vul verklaring 1 in.
□ De reistijd met openbaar vervoer van huis naar school of terug van school naar huis is meer dan 1,5 uur en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
(Voeg een uitdraai van de OV-site ( www.9292ov.nl) ter onderbouwing bij)

□ Openbaar vervoer ontbreekt.
□ Andere redenen nl.:
NB. Gezinssamenstelling en/of werktijden van ouders/verzorgers zijn geen redenen om aangepast vervoer toe te kennen.
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18 Eigen bijdrage
Deze vraag moet u alleen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs (BO) of speciale school voor basisonderwijs
(SBO) bezoekt.
Wanneer uw kind een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt en u over het jaar 2015 als ouder(s)/verzorger(s) een gecorrigeerd verzamelinkomen had van meer dan € 25.650,00 dan moet u een drempelbedrag betalen van € 522,00 per
kind per schooljaar.
U hoeft deze bijdrage niet te betalen als u kunt aantonen dat uw gecorrigeerd verzamelinkomen over 2015 onder de inkomensgrens
van € 25.650,00 is gebleven. Dit doet u door een IB-60 formulier 2015 van de Belastingdienst, tel. 0800-0543 van u en uw (huidige)
partner bij te voegen.
Was het gecorrigeerde verzamelinkomen over 2015 lager dan € 25.650,00?

□ Ja, ik heb een IB-60 formulier van mij (en huidige partner) over 2015 bijgevoegd en vraag ontheffing voor betaling van
het drempelbedrag

□ Nee
Wanneer u geen IB-60 formulier bijvoegt nemen wij aan dat uw inkomen hoger is en moet u het drempelbedrag betalen.

19 Bijdrage naar financiële draagkracht
Deze vraag moet u alleen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs (BO) bezoekt die meer dan 20 kilometer van
de woning ligt.
Als de afstand tussen woning en dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 20 km bedraagt, moet u een bijdrage betalen, afhankelijk van uw financiële draagkracht. Wij bepalen uw financiële draagkracht op basis van het gezamenlijke inkomen van ouder(s)/verzorger(s) van de leerling over 2015.
De inkomstenverklaring moet u bijvoegen in de vorm van een IB-60 formulier over het jaar 2015. Dit formulier is verkrijgbaar bij de Belastingdienst (tel. 0800-0543)

□ Ik heb een IB-60 formulier over het jaar 2015 bijgevoegd.
20 Ondertekening ouder/verzorger

Ik heb de volgende bijlagen bijgevoegd:

□ een IB 60 formulier over 2015, zoals genoemd bij vragen 18 en 19
□ Verklaring 1
□ Verklaring 2
□ Verklaring 3
□ Vervoersadvies (laten invullen door de school)
□

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld:
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om uw gegevens (en die van uw partner) in de BRP (Basisregistratie personen) te controleren.
Dit ingevulde en ondertekende formulier sturen naar:
Gemeente Bunnik
Afdeling Sociaal Domein/Onderwijs
Postbus 5
3980 CA Bunnik
Z.O.Z.
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Verklaring leerlingenvervoer
Verklaring 1 (handicap)

Geef hieronder aan waarom de leerling niet, zelfstandig of met begeleiding, met een fiets of met het openbaar vervoer
kan reizen. Voeg eventueel de volgende bewijsstukken toe als onderbouwing: psychologische verklaringen en/of medische verklaring(en) van specialist/behandelend arts, niet de huisarts.

Verklaring 2 (begeleiding is noodzakelijk)

Geef hieronder aan waarom de begeleiding van de leerling noodzakelijk is. Voeg eventueel de volgende bewijsstukken
toe als onderbouwing: gegevens over de route van het openbaar vervoer; psychologische verklaringen en/of medische
verklaring(en) van specialist/behandelend arts, niet de huisarts.

Verklaring 3 (begeleiding organiseren niet mogelijk)

Geef hieronder aan waarom het onmogelijk is voor u of mensen uit uw omgeving om de leerling te begeleiden. Begeleiding is primair een verantwoordelijkheid van de aanvrager. Wanneer u zelf niet in staat bent om de leerling te begeleiden,
wordt verwacht dat u zelf een oplossing zoekt voor het (laten) begeleiden van de leerling. De mogelijke reistijd van de
begeleider, andere kinderen die naar school gebracht moeten worden, of dat aanvrager werkt, is in principe geen reden
om aangepast vervoer toe te kennen.
NB: De gemeente kan, indien van toepassing, alleen de vervoerskosten van begeleiding vergoeden. U blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventuele begeleiding.
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Vervoersadvies
Dit formulier laten invullen door de school/Commissie van Onderzoek en laten ondertekenen door de directeur van de school en
de voorzitter (directeur) van de Commissie van Onderzoek of de Commissie van Begeleiding.
1 Gegevens leerling
Achternaam

:

Voornamen

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Burgerservicenummer

:

Straat/huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Geslacht: □ m □ v

2 Gegevens van de school
Naam van de school

:

Vervoer naar adres (locatie)

:

Postcode en plaats van de school

:

Onderwijssoort

:

Datum aanvang leerlingenvervoer

:

3 Periode vervoersadvies
Dit advies geldt voor:

□ het hele schooljaar
□ voor de periode:

van

tot en met

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

□

Door een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, is de leerling zelfs onder begeleiding niet in staat per fiets of openbaar naar school te reizen.
Z.O.Z.
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5Toelichting
Alléén invullen wanneer u bij vraag 4 aangepast vervoer heeft aangekruist
Wilt u hieronder duidelijk beschrijven waarom u vindt dat deze leerling voor aangepast 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 Onderzoek of Commissie van Begeleiding moet in ieder geval door de voorzitter van de Commissie (directeur) worden gedaan.

Toelichting / motivatie van het advies:

6 Ingevuld door
Dit formulier is ingevuld door:

□ Commissie van Onderzoek/Commissie van Begeleiding
□ Anders,

7 Ondertekening

□ Directeur

□ Voorzitter (directeur) Commissie van Onderzoek/Begeleiding

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Dit ingevulde en ondertekende formulier met het aanvraagformulier sturen naar:
Gemeente Bunnik
Afdeling Sociaal Domein/Onderwijs
Postbus 5
3980 CA Bunnik
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Toelichting bij het aanvraagformulier Leerlingenvervoer
Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een behandeltermijn van 8 weken.
Deze termijn kunnen we met maximaal 4 weken verlengen.
Algemeen
Bij het toekennen van een tegemoetkoming wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke
school. Formulieren die niet goed of onvolledig zijn ingevuld, of waarbij de verplichte verklaringen ontbreken, nemen wij niet in behandeling. U krijgt de
mogelijkheid de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Als u hiervan geen gebruik maakt, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
U bent verplicht wijzigingen aan ons door te geven. Wijzigingen ontvangen wij het liefst per e-mail (leerlingenvervoer@bunnik.nl) met daarbij de datum
van de wijziging. Wijzigingen kunnen financiële gevolgen hebben voor de tegemoetkoming. Geeft u een wijziging niet op tijd door, dan moet u de kosten
die onterecht gemaakt zijn betalen.
Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Bunnik, telefoonnummer
030-6594807 (tussen 08.30-12.00 uur).
In de volgende situaties ontvangt u geen vergoeding:
• Vervoer tussen schoolgebouwen onderling of naar andere scholen;
• Vervoer tussen school en gymnastieklokaal of zwembad;
• Vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, naar verenigingen, discoavond etc.;
• Vervoer van en naar logeerhuizen;
• Vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of naschoolse opvang.
• Vervoer voor medische behandeling, dagbehandeling,
(school)arts, (school)tandarts etc.;
1 Gegevens aanvrager
De officiële naam van de aanvrager en adresgegevens van de aanvrager zoals deze bij de BRP (Basisregistratie personen) geregistreerd is, moet hier
worden ingevuld. Opgave van burgerservicenummer is verplicht. Bij betaling eigen bijdrage (zie vraag 18) of het aanvragen van een vergoeding dient u
ook uw bank- of gironummer in te vullen. Telefoonnummer wordt ook door de vervoerder gebruikt voor eventuele mededelingen m.b.t. het vervoer.
2 Gegevens leerling
Het gaat hier om de gegevens van de leerling waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd. Let er op dat u de officiële na(a)m(en) van de leerling,
zoals deze bij de BRP (Basisregistratie personen) bekend is, invult.
3 Aanvraag betreft
De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekend- en vakantievervoer vergoeden wij alleen als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft,
met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische
redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.
4 Ingangsdatum van aangevraagd vervoer
Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht aan u worden verstrekt.
5 Bijzondere kenmerken van de leerling
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergoeding is het belangrijk de beperkingen en onmogelijkheden van de leerling zo goed mogelijk
in beeld te brengen.
6 Gegevens van de school(locatie) waar de leerling naar toe gaat
Bij “Vervoer naar adres (locatie)” bedoelen wij het adres van de school waar de leerling gebracht en gehaald moet worden.
7 Type school
Basisonderwijs/Speciale school voor basisonderwijs
Leerlingen van het basisonderwijs/speciale school voor basisonderwijs komen alléén in aanmerking voor het leerlingenvervoer wanneer:
•
de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school minimaal 6,0 kilometer is (gemeten met
de ANWB routeplanner, kortste route) of
•
indien zij een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap hebben
Speciaal Onderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs
Er bestaan vele soorten (voortgezet) speciaal onderwijs. Het gaat daarbij zowel om basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Deze scholen vallen onder
de wet op de expertisecentra (WEC) en zijn verdeeld in vier clusters:
Cluster 1:
Cluster 3:
Scholen voor blinde en slechtziende kinderen
Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen
Scholen voor meervoudige gehandicapte kinderen
Cluster 2:
Scholen voor langdurig zieke kinderen
Scholen voor dove kinderen
Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
Scholen voor slechthorende kinderen
Scholen voor kinderen met taal / spraak moeilijkheden
Scholen voor langdurig zieke kinderen
Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Cluster 4:
Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK)
Scholen verbonden aan pedologische instituten (PI)

Regulier Voortgezet Onderwijs
Met de categorie ‘voortgezet onderwijs’ worden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs bedoeld, zoals vmbo (waaronder het praktijkonderwijs en
het leerwegondersteunend onderwijs vallen), havo en vwo. Leerlingen van het voortgezet onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer, indien zij een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap hebben en als gevolg daarvan niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
8 Schooltijden
Hier dient u alleen de schooltijden in te vullen dat er voor uw kind vervoer en/of bekostiging geregeld dient te worden. Vrije dagen dus niet invullen!
Op basis van dit overzicht wordt de taxi of vergoeding geregeld.
9 Opvangadres voor of na school
Wanneer de leerling van een ander opvangadres naar school gaat of ’s middags in plaats van naar huis naar een ander opvangadres gaat in de eigen
woonplaats kunt u dit hier invullen. De vervoerder zorgt er dan voor dat de leerling bij het opvangadres wordt opgehaald of thuisgebracht.
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10 Schoolvakanties en vrije dagen/studiedagen
Hier dient u de schoolvakanties en eventuele overige vrije dagen in te vullen. Dit overzicht wordt naar de vervoerder gestuurd.
11 Dichtstbijzijnde toegankelijke school
De maximale afstand die voor vergoeding in aanmerking komt heeft betrekking op:
•
de voor de leerling de kortste weg van de woning naar de school
•
de dichtstbijzijnde toegankelijke school (van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting). Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.
Algemene toelichting vervoer
Voor de bepaling van het aantal kilometers hanteert de gemeente de kortste route volgens de ANWB routeplanner (route.anwb.nl).
Aangepast vervoer (wanneer de leerling niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer of per fiets, ook niet met begeleiding en u heeft niet de
mogelijkheid om de leerling zelf te vervoeren, dan wordt de aanvraag mogelijk als aangepast vervoer behandeld)
Vergeet niet om het bijgevoegde vervoersadvies in te laten vullen door de school. Deze moet ondertekend worden door de directeur van de
school en door de voorzitter (directeur) van de Commissie van Onderzoek/Begeleiding.
12 Fiets
De afstand wordt gemeten met de ANWB routeplanner (route.anwb.nl), kortste route. Als u aangeeft uw kind zelf te vervoeren, betekent dit niet dat deze
vergoeding automatisch verstrekt wordt. In de overweging wordt ook meegenomen of er geen goedkopere wijze van vervoer mogelijk is. Het tarief van
een eventueel toe te kennen fietsvergoeding is gebaseerd op de Reisregeling binnenland en bedraagt € 0,09 per door de leerling afgelegde kilometer
voor schooljaar 2017-2018.
13 Bromfiets/scooter
Wanneer de leerling per bromfiets/scooter naar school kan, moet de leerling zelf over een bromfiets/scooter beschikken. De kosten worden gebaseerd
op een kilometervergoeding. De afstand wordt gemeten met de ANWB routeplanner (route.anwb.nl), kortste route. In de overweging wordt ook meegenomen of er geen goedkopere wijze van vervoer mogelijk is. Het tarief van een bromfietsvergoeding is gebaseerd op de Reisregeling Binnenland en
bedraagt € 0,37 per kilometer voor schooljaar 2017-2018. Het genoemde bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt.
14 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is het voor iedereen toegankelijke personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, tram, bus, regiotaxi, veerdienst.
Als de leerling niet zelfstandig, maar wel met begeleiding gebruik kan maken van het openbaar vervoer, worden de vervoerskosten van de begeleider
ook vergoed. Als openbaar vervoer in het geheel niet mogelijk is, moet u verklaring 1 invullen.
Voor de leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken, geldt dat alléén bekostiging van de kosten
van openbaar vervoer verkregen kan worden ten behoeve van een begeleider wanneer de leerling op 1 augustus 2017 jonger is dan negen jaar.
NB: De gemeente kan de vervoerskosten van begeleiding vergoeden. U blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van begeleiding.
Vergeet niet om het bijgevoegde vervoersadvies in te laten vullen door de school. Deze moet ondertekend worden door de directeur van de
school en door de voorzitter (directeur) van de Commissie van Onderzoek/Begeleiding.
15 Reistijd Openbaar vervoer
Het gaat om de reistijd, per enkele reis, van de woning naar de school per openbaar vervoer. Graag een uitdraai van OV-site www.9292.nl bijvoegen.
16 Eigen Vervoer
Onder eigen vervoer wordt verstaan: vervoer per eigen auto of bromfiets/scooter.
Als de leerling in aanmerking komt voor aangepast vervoer, maar u brengt uw kind zelf, komt u in aanmerking voor een kilometervergoeding. Als de
leerling in aanmerking komt voor het openbaar vervoer, dan krijgt u een vergoeding op basis van het openbaar vervoer, ondanks dat u uw kind zelf naar
school brengt. Indien kilometervergoeding voor de gemeente goedkoper is dan de vergoeding op basis van het openbaar vervoer dan wordt de vergoeding berekent op basis van kilometervergoeding. De afstand voor de kilometervergoeding wordt gemeten met de ANWB routeplanner (route.anwb.nl),
kortste route. Het tarief van de kilometervergoeding is gebaseerd op de Reisregeling Binnenland en bedraagt € 0,37 per kilometer voor schooljaar 20172018. Als u aangeeft uw kind zelf te vervoeren, betekent dit echter niet dat deze vergoeding automatisch verstrekt wordt. In de overweging wordt ook
meegenomen of er geen goedkopere wijze van vervoer mogelijk is.
17 Aangepast Vervoer
Ouders kunnen in aanmerking komen voor aangepast vervoer indien de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist. Vul verklaring 1 in.
Ook het bijgevoegde vervoersadvies dient u te laten invullen door de school en het moet ondertekend worden door de directeur van de school en door
de voorzitter (directeur) van de Commissie van Onderzoek/Begeleiding.
Ook wanneer de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per
openbaar vervoer kan worden teruggebracht of wanneer het niet mogelijk is om per fiets of bromfiets/scooter te reizen en openbaar vervoer ontbreekt
is het mogelijk aangepast vervoer aan te vragen.
18 Eigen bijdrage
Wanneer de leerling een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt, geldt het volgende:
Iedereen die een vervoersvoorziening krijgt moet een wettelijk verplicht drempelbedrag betalen van € 522,00 per kind per jaar. Alleen als uw gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2015 van u (en uw partner) minder bedraagt dan € 25.200,00 vervalt het drempelbedrag. U moet dit wel kunnen
aantonen. Dit kan door middel van het bijvoegen van een IB 60-fromulier van het jaar 2015. U kunt bij de Belastingdienst een IB 60-formulier aanvragen
(tel. 0800-0543). Wanneer dit IB 60-formulier niet is bijgevoegd nemen wij aan dat u aan ons een drempelbedrag verschuldigd bent.
Wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of een zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U dient verklaring 1 en het vervoersadvies ingevuld door de school en ondertekend door de directeur van
de school en door de voorzitter (directeur) van de Commissie van Onderzoek/Begeleiding.
19 Bijdrage naar financiële draagkracht
Als de leerling een school bezoekt die verder dan 20 kilometer van de woning ligt, moet u een eigen bijdrage betalen naar financiële draagkracht. Wij
bepalen uw financiële draagkracht op basis van het gezamenlijke inkomen van ouder(s)/verzorger(s) van de leerling over 2015.
20 Ondertekening ouder/verzorger
Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ouder(s), verzorger(s) of voogd(en), ook wanneer dit niet de aanvrager is.
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