
 

 

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

VERKLARINGEN 
 

Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen! 

Volledig invullen en  aankruisen indien van toepassing. 

VERKLARING 1 

Graag ontvangen wij een melding van uw keuze betreffende de schoolsoort en schoolrichting indien u 

vervoer aanvraagt naar een verder weg gelegen school. Zie verklaring 1. 

U kunt de ruimte hieronder hiervoor gebruiken. 
 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERKLARING 2 

Geef hieronder aan wat de aard is van de handicap van uw kind.  

Voeg het inschrijfbewijs toe van de school. 
 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

VERKLARING 3 

De reistijd met het openbaar vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur  

Totale reistijd met openbaar vervoer van woning naar school of school naar woning is ….... minuten 

en bestaat uit: 

 

  looptijd; ___   minuten  

  wachttijd: ___   minuten  

  reistijd; ___   minuten  



 

 

VERKLARING 4 

Medische verklaring: 

Ondergetekende, geneeskundige, verklaart dat ………………………………………………………………………………… 

op medische gronden niet in staat is het kind naar en van school te begeleiden: 

 

Naam of stempel arts:                    Handtekening arts: 

 

VERKLARING 5 

Gezinssamenstelling 

 

 Naam en voorletter Geboortedatum 

Aanvrager:   

Echtgenoot/echtgenote:   

 

Alle kinderen die nog thuiswonend zijn: 

 

Naam en voorletter Geboortedatum Naam school die wordt bezocht 

1   

2   

3   

4   

5   

 



 

 

Als een kind niet in staat is zelfstandig te voet, met de fiets of met de stadsbus naar school te gaan, 

dan zou één van de ouders of eventueel één van de oudere kinderen binnen het gezin het kind 

kunnen begeleiden. Indien de begeleiding niet door de gezinsleden kan worden verzorgd, dient u aan 

te geven waarom niet: 

 

Vader niet, omdat: 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Moeder niet, omdat:  

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oudere kinderen niet, omdat:  

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VERKLARING 6 

Mag uw kind zelfstandig op het huisadres naar binnen indien u afwezig bent en ook geen andere 

opvang aanwezig is? 

 

  ja   nee  

 



 

 

VERKLARING 7 

Indien uw kind structureel op een ander huisadres als dat van uzelf dient te worden opgehaald c.q. te 

worden afgezet, kunt u hieronder aangeven op welk(e) dag(en) dit is en wat het ander huisadres is. 

N.B. Indien u deze verklaring invult, is het aan de gemeente te beoordelen om uw verzoek kan 

worden toegekend. 

 

 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

TOELICHTING 

 

Verklaring 1 

Graag ontvangen wij een melding van uw keuze betreffende de schoolsoort en schoolrichting indien u 

vervoer aanvraagt naar een verder weg gelegen school.  

 

Verklaring 2 

Hier dient een inschrijfbewijs van de school te worden bijgevoegd. Indien het aanvraag voor regulier 

voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs kan een leerling worden opgeroepen voor een 

consult door een arts. Hierover wordt u telefonisch of per brief geïnformeerd door de ambtenaar 

leerlingenvervoer. 

 

Verklaring 3 

Deze verklaring dient zorgvuldig te worden ingevuld als de reistijd meer dan 1,5 uur is. Onder looptijd 

wordt verstaan de tijd nodig voor het afleggen van de weg van de woning naar het opstappunt plus 

de weg van het uitstappunt naar school. Met wachttijd wordt bedoeld de tijd die bij het opstappunt en 

het overstappunt gemiddeld gewacht moet worden. De reistijd tenslotte is de tijd die het voertuig 

volgens de dienstregeling nodig heeft om de weg tussen opstappunt en uitstappunt af te leggen. 

 

Verklaring 4 

Zie onder verklaring 5. 

 

Verklaring 5 

Onder verklaring 5 dient men inzicht te geven in de gezinssamenstelling. 

Hierbij dient tevens aangegeven te worden waarom openbaar vervoer onder begeleiding (of 

begeleiding per fiets) onmogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat: 

− de ouders werken ( een werkgeversverklaring dient overlegd te worden) 

− de gezondheid van ouders of andere gezinsleden begeleiding onmogelijk maakt (een medische  

verklaring dient overlegd te worden – zie verklaring 5) 

− de begeleiding tot ernstige gezinsproblemen leidt (afschrift bewijsstukken meezenden) 

− de begeleiding door andere personen (evt. huisgenoten, familie, buren, kennissen en ouders van  

klasgenoten) onmogelijk is. 

 

Verklaring 6 

Bij verklaring 6 kan men, indien van toepassing, toestemming geven om uw kind zelfstandig op het 

huisadres naar binnen te laten gaan indien er geen opvang voor uw kind op het moment van afzetten 

aanwezig is. 

 

Verklaring 7 

Bij verklaring 7 kunt u aangeven of uw kind structureel op een ander huisadres als dat van uzelf dient 

te worden opgehaald c.q. te worden afgezet. Verder kunt u aangeven op welk ander huisadres dit is 

en op welk(e) dag(en) dit van toepassing is. Bekeken zal worden of tegemoet kan worden gekomen 

aan uw verzoek. 
 


	U kunt de ruimte hieronder hiervoor gebruiken.

