Gemeente Kerkrade

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Schooljaar 2022-2023
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en aan te vinken indien van toepassing.

Gegevens leerling
Voornaam en achternaam

:

Geboortedatum

:

Voorletters

:

M/V

:

Burgerservicenummer
1e adres (verblijfadres)

:

Postcode en woonplaats

:

Het leerlingenvervoer is nodig op deze dagen

:

Elke werkdag
Alleen op deze dagen

ma

di

wo

do

vr

Vervoer heen
Vervoer terug
Vakantie/weekendvervoer
(alléén op vrijdag middag en maandag ochtend
2e adres (alleen in Kerkrade, bijv. co-ouderschap, BSO alleen binnen 500 m van het 1e adres gemeten
volgens de ANWB-routeplanner!)
:
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats

:

Het leerlingenvervoer is nodig op deze dagen

:

Elke werkdag
Alleen op deze dagen

ma

di

wo

do

vr

Vervoer heen
Vervoer terug
Vakantie/weekendvervoer
(alléén op vrijdag middag en maandag ochtend)
Heeft de leerling vorig schooljaar al een vergoeding voor vervoer
gehad van de gemeente Kerkrade?
Heeft het kind een beperking?

:

Nee

:

Ja

:

Nee

Ja

Een lichamelijke beperking (vul de verklaring in)
Een verstandelijke beperking (vul verklaring in)
Een zintuiglijke beperking (vul de verklaring in)
Een psychische beperking (vul de verklaring in)
Gebruikt het kind een hulpmiddel?

:

Nee

(Bijv. een rolstoel)

:

Ja, een

Indien dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag kan de leerling worden opgeroepen voor een
medische keuring.
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Gegevens ouder, voogd of verzorger
Voorletters en achternaam

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer(s)

:

2e

Emailadres(sen)

:

2e

Bankrekeningnummer

:

t.n.v.

Wat is uw relatie tot het kind?

:

vader

moeder

voogd

verzorger

Let op: Indien er sprake is van co-ouderschap, dienen beide ouders (woonachtig in Kerkrade)
leerlingenvervoer aan te vragen voor de dagen waarop het kind bij hen verblijft.

Huidige gezinssamenstelling
Gehuwd/samenwonend

:

Naam echtgeno(o)t(e)/partner

:

Alleenstaand

:

Gegevens overige inwonende kinderen
Naam kind

Geboortedatum

School die kind bezoekt (indien van toepassing)

Gegevens school van leerling waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd
Naam van de school

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

VERVOER NODIG M.I.V. (DATUM)

:

Reden van aanmelding en plaatsing op deze school.

Voeg indien van toepassing een kopie van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van het kind toe.
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Verklaring beperking kind
Geef hieronder aan:
• Wat de aard van de beperking is.
• Welke gevolgen dit heeft voor het vervoer.
• Voeg eventuele bewijsstukken toe ter onderbouwing, zoals psychologische verklaring, en/of medische
verklaring(en) van een specialist of behandelend arts, niet zijnde de huisarts.
• U kunt ook verwijzen naar medische verklaringen die u eerder heeft aangeleverd omdat het kind een
WMO-voorziening en/of jeugdondersteuning heeft.
Graag zo volledig mogelijk invullen, ook indien het kind vorig jaar al gebruik maakte van het vervoer.

Begeleiding
Bent u of uw partner in de gelegenheid om het kind van huis naar school en terug te begeleiden?
• Ja
:
• Nee, ik ben daartoe niet in de gelegenheid
Mijn werktijden laten dit niet toe (verklaring van de werkgever toevoegen)

:

Mijn gezondheid laat dit niet toe (medische verklaring toevoegen)

:

Indien dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag kunt u worden opgeroepen voor een medische
keuring.

• Nee, mijn partner is daartoe niet in de gelegenheid
Zijn/haar werktijden laten dit niet toe (verklaring van de werkgever toevoegen)

:

Zijn/haar gezondheid laat dit niet toe (medische verklaring toevoegen)

:

Indien dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag kan uw partner worden opgeroepen voor een
medische keuring.

• Onze gezinssituatie laat dit niet toe, omdat:

Begeleiding is primair de taak van u als ouders/verzorgers. Indien u en uw partner zelf niet in staat zijn
om het kind naar school te begeleiden, vermeld dan hieronder wat u binnen uw netwerk (familie,
vrienden, kennissen) heeft gedaan om de begeleiding van uw kind te regelen.
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Gewenst leerlingenvervoer
Vervoer per fiets
• Het kind heeft een fietsdiploma

Nee

Ja

• Het kind kan zelfstandig met de fiets naar school

:

• Het kind kan zelfstandig met de fiets naar school, maar alleen met begeleiding

:

Begeleiding nodig i.v.m. leeftijd (jonger dan 11 jaar)
Begeleiding nodig i.v.m. de beperking
• Nee, het kind kan niet met de fiets naar school, zelfs niet met begeleiding, omdat:

Vervoer met het openbaar vervoer (eventueel in combinatie met GoOv app)
• Het kind kan zelfstandig met openbaar vervoer reizen

:

• Het kind kan zelfstandig met openbaar vervoer reizen, maar alleen met begeleiding

:

Begeleiding nodig i.v.m. leeftijd (jonger dan 11 jaar)
Begeleiding nodig i.v.m. de beperking
• Nee, het kind kan ook niet met begeleiding met openbaar vervoer reizen, omdat:

Eigen vervoer of aangepast vervoer
:
Gewenste voorziening
Bekostiging eigen vervoer (alleen met toestemming van het college)
:

Aangepast vervoer (taxibusje/touringcar van Taxi van Meurs)

Waarom is volgens u eigen vervoer of aangepast vervoer noodzakelijk?
• Het kind is op basis van een beperking niet in staat om zelfstandig of met
begeleiding gebruik te maken van de fiets of van openbaar vervoer.
• Openbaar vervoer ontbreekt.

:
:

• Anders, namelijk:

Drempelbedrag, alléén in te vullen bij basisonderwijs B.O. (El Wahda en Vrije School)
Het gecorrigeerd verzamelinkomen van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind bedraagt over het jaar 2020:
Meer dan € 27.900,Minder dan € 27.900,-

: U dient een drempelbedrag te betalen van € 588,10.
: U dient een IB-60 formulier van (beide) ouders/verzorgers bij te voegen
over het jaar 2019. Dit formulier kan worden opgevraagd bij de
Belastingdienst (telnr. 0800-0543).

Indien u een aanvraag doet voor georganiseerd vervoer naar El Wahda dient u een bewijs van deelname van
Stichting Leerlingenvervoer Zuid-Limburg mee te sturen waaruit blijkt dat de leerling daadwerkelijk gebruik
maakt/gaat maken van dit vervoer!
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Verklaring school (in te vullen door de school)
Hierbij verklaart de school dat eerdergenoemde leerling aangewezen is op het volgen van onderwijs aan de
hieronder genoemde school.
Naam school

:

Naam leerling

:

Plaats

:

S.B.O.

geb. datum :

B.O./V.O.

S.O.

V.S.O.

• De directeur is van mening dat de leerling WEL in staat is per fiets of openbaar
vervoer naar school te reizen, eventueel onder begeleiding.
• De directeur is van mening dat de leerling WEL in staat is per fiets of openbaar
vervoer naar school te reizen, eventueel onder begeleiding, maar adviseert toch
aangepast vervoer/OV of bekostiging eigen vervoer bijvoorbeeld i.v.m. leeftijd,
gezinssituatie of anders.
• De directeur is van mening dat de leerling NIET in staat is per fiets of openbaar
vervoer naar school te reizen, zelfs niet indien begeleiding aanwezig is.

:
:
:

De school wordt gevraagd een onderbouwing/motivatie hiervan toe te voegen.
Dit schooladvies geldt voor

:

Het gehele schooljaar

:

Een bepaalde periode, namelijk
Van
Tot

Ondertekening

: Plaats

Handtekening directeur

:

Stempel school

:

Datum

Let op: betreft het een cluster 4 school, dan dient de school een kopie toe te voegen van de beschikking
van de CV of het SWV of CVO.

Schooltijden
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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Toestemming gebruik gegevens
Indien nodig kan de gemeente over de beperkingen van uw kind advies inwinnen bij derden (bijvoorbeeld
een onafhankelijke arts). Wij mogen de gegevens van uw kind alleen met uw toestemming gebruiken.
Daarom vragen wij u onderstaande verklaring in te vullen en aan te vinken wat van toepassing is.
Wel
Ik geef toestemming om de hierboven ingevulde gegevens, bijgevoegde
bewijsstukken of gegevens die bij een eerdere aanvraag zijn verstrekt uit te
wisselen met een onafhankelijke arts, voor zover dit noodzakelijk is voor de
behandeling van deze aanvraag.

:

Ik geef toestemming om het WMO- en Jeugddossier van het kind te raadplegen.

:

Ik geef toestemming om indien noodzakelijk overleg te plegen met de directie/
leerkracht van de school van het kind.

:

Niet

In het geval u voor bepaalde onderdelen geen toestemming verleent, dient u deze gegevens zelf
aan te leveren, als daarom gevraagd wordt.

Wel
Ik geef toestemming voor het doorgeven en opslaan van persoonsgegevens van de
leerling, voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van deze aanvraag.

Niet

:

Indien u hier geen toestemming voor geeft kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Ondertekening
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
• Dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat ik niets heb verzwegen.

:

• Dat ik weet dat de gemeente gegevens kan opvragen bij derden.
Handtekening

Plaats

:

Datum

Let op: het college kan besluiten om formulieren niet in behandeling te nemen die niet volledig zijn
ingevuld, niet zijn ondertekend of waar de benodigde stukken niet zijn bijgevoegd.

Pagina 6 van 7

Gemeente Kerkrade

Verdere informatie en afhandeling
•

Uw aanvraag wordt indien het compleet en ondertekend is binnen maximaal 8 weken verwerkt.

•

Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet
ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd?
In dat geval kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Wij sturen het aanvraagformulier dan
aan u terug. U heeft dan 14 dagen de tijd om het aanvraagformulier te corrigeren of aan te vullen.
Maakt u hiervan geen gebruik? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

•

Het aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 dient vòòr 15 juni 2022 bij ons
ingeleverd te zijn. Indien u het formulier NIET OP TIJD ingeleverd heeft, kan het zijn dat de vervoerder
uw aanvraag niet meer tijdig kan verwerken en dient u er rekening mee te houden dat u de eerste 2
weken van het nieuwe schooljaar zelf voor het vervoer van uw kind moet zorgen.

•

Indien u GEEN aanvraagformulier aanlevert voor het nieuwe schooljaar 2022-2023, kan uw kind GEEN
gebruik maken van het leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar. U zult dan zelf voor vervoer van uw
kind moeten zorgen.
Pas op het moment dat wij een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ontvangen
hebben, zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Meenemen of opsturen
•
•
•
•
•

Dit ingevulde en ondertekende formulier.
Indien van toepassing: verklaring beperking kind inclusief medische verklaringen.
Indien van toepassing: verklaringen van aanvrager en eventuele partner waarom begeleiding niet
mogelijk is.
Indien van toepassing: kopie van Ontwikkelingsperspectiefplan dat door de school voor het kind is
gemaakt.
Bij aanvraag van bekostiging van eigen vervoer: kopie van uw bankpas.

Adresgegevens
Gemeente Kerkrade
T.a.v. afdeling Leerlingenvervoer
Postbus 600
6460 AP Kerkrade
Bezoekadres
Markt 33
6461 EC Kerkrade
Telefoonnummer 045-5676767/14 045
U kunt het formulier ook mailen, in dat geval dient u het te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Leerlingenvervoer, deze afdeling is dagelijks bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer
045-5676767/14 045 of via de mail: Leerlingenvervoer@kerkrade.nl.
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