Aanvraag vergoeding Leerlingenvervoer
Schooljaar 2022-2023
1. Gegevens leerling
Achternaam
Roepnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
 jongen

 meisje rolstoelgebruik(st)er  ja  nee

 vader

 moeder

2. Gegevens aanvrager
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnr./2e tel.nr.
E-mail adres
Relatie tot leerling

 voogd(es)

 verzorger

3.Overige gegevens
Naam van de school
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnr.
Afstand woning-school


op alle schooldagen



tijdens de weekenden





op andere dagen, t.w.
eerste schooldag, t.w.
dagelijkse begin- en eindtijden, t.w.

Bij stage-vervoer



stagedagen op:

4. Leerling gaat naar:



een school voor (speciaal) basisonderwijs (ga naar vraag 5)



een school voor speciaal onderwijs (ga naar vraag 5)



een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs (ga naar vraag 5)

Het vervoer vindt plaats

Adres:

De afstand van huis naar school is (enkele reis)___________km
(berekend met ANWB-routeplanner, kortste afstand)

5. Kan de leerling zelfstandig meer dan 6 km. fiet
sen?


ja
nee

6. Kan de leerling zelfstandig reizen (reisafstand
maximaal anderhalf uur)? 

ja (geen recht op leerlingenvervoer)



nee (ga naar 7)
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7. U vraagt een vergoeding
voor:

8. Opstapplaats



1. Openbaar vervoer met begeleiding
(bank)rekeningnummer:
(ga naar 10)
 2. Aangepast vervoer
(ga naar 8)
 3. Eigen vervoer
(bank)rekeningnummer:
(ga naar 10)
Vanaf het schooljaar 2017-2018 maakt de gemeente Bladel gebruik van
opstapplaatsen voor alle leerlingen in het leerlingenvervoer. De chauffeur
haalt uw kind op bij een vast opstappunt en brengt uw kind terug bij de
opstapplaats. Maak uw keuze uit de onderstaande opstapplaatsen:













plein voor kerk Hoofdstraat 52, Hoogeloon
plein voor kerk Kerkstraat 31, Casteren
plein voor kerk De Hoeve 5, Netersel
bushalte Rondweg t.h.v. Industrieweg te Bladel
bushalte Rondweg t.h.v. Europalaan te Bladel
bushalte Europalaan t.h.v. Bleijenhoek te Bladel
bushalte Helleneind t.h.v. Kamille te Bladel
bushalte Lange Trekken t.h.v. Doolandweg te Bladel
bushalte Lange Trekken t.h.v. Sniederslaan te Bladel
bushalte Oude Provincialeweg t.h.v, Abdijstraat te Hapert
bushalte Oude Provincialeweg t.h.v. Nieuwstraat te Hapert
bushalte de Weijer t.h.v. De Hoeven te Hapert

9. Kennismaking chauffeur

Indien uw kind in aanmerking komt voor aangepast (taxi)vervoer, stelt u
een persoonlijke kennismaking met de chauffeur voor aanvang van het
schooljaar op prijs?
ja
nee

10. Ondertekening

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u de gemeente
toestemming leerling gegevens te verstrekken aan de door de gemeente
aangewezen medisch adviseur leerlingenvervoer en aan de vervoerder,
voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen. Verder stemt u in met een gesprek met de medisch adviseur als
deze u en de leerling hiervoor oproept. Als u hier geen medewerking aan
verleent vervalt de aanspraak op een vervoersvoorziening.
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

11. Ruimte voor aanvullende
opmerkingen die bij de beoordeling van belang zijn

Een niet volledig of onvolledig ingevuld formulier en niet volledig aangevuld met de eventueel benodigde verklaring(en) kan niet in behandeling worden genomen. Indien de aanvraag onvolledig is,
wordt u telefonisch of schriftelijk verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen.

