Team Jeugd
Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Aanvraag leerlingenvervoer
Schooljaar 2022-2023
Volledig in te vullen en ondertekenen door ouders en via de e mail leerlingenvervoer@denhelder.nl
retourneren of afgeven aan de balie Kerkgracht 1 Den Helder
Met het invullen van dit formulier verzoekt ondergetekende om een vervoersvoorziening voor:
Gegevens leerling
Voor- en achternaam

M

V

Geboortedatum
Woon-/verblijfadres
Postcode & plaats
De aanvraag is
De gewenste ingangsdatum
van het vervoer is

een eerste aanvraag

een herhaalde aanvraag

.................... / ……………….. / ………………..

Gegevens aanvrager
Naam en voorletters

M

V

Adres
Postcode & plaats
Telefoonnummer
E-mail
Relatie aanvrager tot leerling

vader

moeder

voogd

verzorger

Gegevens school
Naam school
Locatie
Adres
Postcode & plaats
Soort school

school voor speciaal basisonderwijs

(aankruisen wat van toepassing is)

school voor voortgezet speciaal onderwijs
school voor primair onderwijs
school voor voortgezet onderwijs

Reden van aanvraag
Wat is de reden van deze aanvraag?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Informatie over vervoer
De aanvraag betreft

dagelijks vervoer

Gewenst vervoer

openbaar vervoer

weekend- en vakantievervoer

openbaar vervoer met noodzakelijke begeleiding
vergoeding eigen vervoer
aangepast vervoer
Indien aangepast vervoer noodzakelijk is, wat is de reden daarvoor?
leeftijd van de leerling
sociale ontwikkeling van de leerling
verstandelijke en/of lichamelijke beperking van de leerling
de leerling is met het openbaar vervoer meer dan 1,5 uur onderweg,
terwijl met het aangepast vervoer de reistijd tot 50% kan worden
teruggebracht
begeleiding van het kind door ouder(s) of andere(n) niet mogelijk is
omdat: …………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………...
anders, namelijk ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden t.a.v. het vervoer
Maakt de leerling gebruik van een rolstoel?

Ja

Nee

Blijft de leerling tijdens het vervoer in de rolstoel?

Ja

Nee

Heeft de leerling bijzondere voorzieningen nodig tijdens dit vervoer?

Ja

Nee

Zo ja, welke zijn dit? ……………...………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………
Reisafstand
De afstand naar school is .…. kilometer.
Er wordt bij een vergoeding uitgegaan van de kortste, voor leerlingen begaanbare en veilige, route. De afstand
wordt berekend via Google Maps.
Informatieverstrekking ten behoeve van extra ondersteuning
MEE & de Wering kan ondersteuning bieden bij het zelfstandig leren reizen van huis naar school. Wanneer u
hierin geïnteresseerd bent, kan de gemeente de gegevens die u op dit formulier heeft ingevuld doorgeven
aan MEE zodat daarover u door MEE benaderd kunt worden.
Ja, dat wil ik. Ik ga akkoord dat de gemeente de gegevens die op dit formulier staan doorgeeft aan MEE.
Nee, ik heb daar geen behoefte aan en wil niet dat de gemeente de gegevens doorgeeft.*
* Dit heeft geen invloed op de beoordeling van uw aanvraag.

Verklaring
Door te ondertekenen, verklaart u dat
- u het formulier naar waarheid heeft ingevuld;
- u bereid bent alle inlichtingen te verstrekken die voor een juiste beoordeling van de aanvraag nodig zijn;
- u eventuele wijzigingen gedurende het schooljaar, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding, binnen 14
dagen schriftelijk doorgeeft aan het Secretariaat Leerlingenvervoer;
- u bekend is dat de tegemoetkoming komt te vervallen als:
a. met opzet onjuiste gegevens worden verstrekt
b. onjuiste bewijsstukken worden overgelegd;
- u bekend is dat het college gegevens zal controleren en inlichtingen vraagt bij andere instanties of
personen die voor het vaststellen van het recht op een vergoeding nodig zijn.
Heeft u alle vragen ingevuld?
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
Ondertekening
Handtekening aanvrager

Datum
Plaats

