Leerlingenvervoer

Deelformulier B
(voortgezet) Speciaal Onderwijs

6. Fietsvergoeding
Kan de leerling met de fiets naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school

Ga naar 11

Ja, de leerling kan onder begeleiding met de fiets naar school

Ga naar 11

Nee, de leerling kan niet met de fiets naar school omdat:

7. Openbaar vervoer
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja

Ga naar 10

Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer dan
90 minuten en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar
vervoer worden teruggebracht

Ga naar 9

Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt

Ga naar 9

Nee, vanwege:
De leerling is jonger dan 9 jaar
Onveilige route
Lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap

8. Openbaar vervoer met begeleiding
Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja, de leerling heeft een lichamelijk, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap waardoor
begeleiding noodzakelijk is (vul verklaring 2 in)

Ga naar 10

Ja, begeleiding is noodzakelijk omdat de leerling op 1 augustus 2022 jonger is dan 9 jaar
en daarom niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen

Ga naar 10

Ja, begeleiding is noodzakelijk omdat de route onveilig is

Ga naar 10

Nee, de leerling kan vanwege de handicap niet met het openbaar vervoer reizen, ook
niet onder begeleiding

9. Aangepast vervoer
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen:
De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer (vul verklaring 2 in)
De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan 90 minuten onderweg en de
reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder worden teruggebracht (vul verklaring 3 in)
Openbaar vervoer ontbreekt

10. Eigen vervoer
Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren:
Nee
Ja

Wijze van vervoer
Aantal te vervoeren leerlingen

Bent u bereid om ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren?

Ja
Nee

11. Ondertekening
Dit meldingsformulier is volledig en naar waarheid ingevuld.
Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
Datum aanvraag

Ondertekening

Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Verklaringen
Verklaring 2
Geef hieronder aan wat de aard is van de handicap van uw kind. Voeg, indien beschikbaar, medische verklaring(en) toe ter
onderbouwing:

Verklaring 3
De reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan 90 minuten.
Totale reistijd met openbaar vervoer van woning naar school of school naar woning is …. minuten en bestaat uit
Looptijd: _____ minuten
Wachttijd: _____ minuten
Reistijd: _____ minuten (met bus/tram/metro/trein/veerdienst)

Invullen gemeente
Datum ontvangst

Naam baliemedewerker

Paraaf
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Toelichting Deelformulier B
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Algemene gegevens
Voor de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten naar de dichtstbijzijnde school waar de
leerling naartoe kan.
Formulieren die niet goed zijn ingevuld kunnen niet verwerkt worden. Wij sturen ze terug en geven aan wat
u nog in moet vullen. U heeft hiervoor 2 weken de tijd. Zodra het formulier weer bij ons terug is wordt de
aanvraag verwerkt.
Als het formulier helemaal ingevuld en ondertekend is kan het worden opgestuurd naar: Gemeente Texel,
t.a.v. Sociaal Team, Postbus 200, 1790 AE DEN BURG
Soms moeten er stukken meegestuurd worden, wilt u deze gelijk meesturen?
Vragen
Voor alle vragen over het vervoer kunt u terecht bij het Sociaal Team:
•
telefonisch maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur, telefoon 14 0222.
Veranderingen
Als u verhuist of als uw kind van school gaat of naar een andere school gaat moet u dit aan ons doorgeven.
Wilt u dit schriftelijk doen naar: Gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE DEN BURG t.a.v. Sociaal Team.
Vraag 6
Bij fiets wordt ook bedoeld een driewieler of tandem.
Vraag 7
U krijgt een vergoeding op basis van openbaar vervoer als de leerling naar het (voortgezet) speciaal
onderwijs gaat en de afstand tussen de woning en de school meer dan 6 kilometer is.
Vraag 8
Soms worden ook de kosten van een begeleider vergoed als de leerling met openbaar vervoer gaat. U moet
dan aantonen dat de leerling niet alleen met openbaar vervoer kan, vul vraag 9 in.
Dit is zo als:
•
Door de handicap (verklaring 2 invullen) of de leeftijd van de leerling begeleiding nodig is.
•
De leerling met openbaar vervoer over moet stappen op gevaarlijke overstappunten en de leerling
hier te jong voor is.
•
De route van de bushalte naar school gevaarlijk is.
Vraag 9
U kunt een vergoeding krijgen voor aangepast vervoer als:
•
Dit nodig is omdat de leerling een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap heeft
(verklaring 2 invullen).
•
De reistijd met openbaar vervoer meer dan 90 minuten is en met aangepast vervoer 45 minuten of
minder is (verklaring 3 invullen).
•
Openbaar vervoer ontbreekt.
Vraag 10
Als u de leerling zelf per auto wilt brengen en halen kunt u dit hier aangeven. Het college moet hier
toestemming voor geven.
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