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   AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 
    Schooljaar 2019-2020  

1. Gegevens leerling 

Achternaam leerling  :………………………………………………….….voorvoegsel(s)…………… 

Voorletters leerling  :………………Roepnaam: …………….…………………….. jongen/meisje  

Geboortedatum  :…………………………………………………….. 

BSN nr.   :…………………………………………………….. 

Adres    :…………………………………………………….. 

Postcode/ woonplaats :…………………………………………………….. 

  

2. Gegevens aanvrager 

Achternaam aanvrager :…………………………………………………….voorvoegsel(s)…………… 

Voorletters aanvrager :.…………………………………………………… 

Relatie tot de leerling :▫ vader  ▫ moeder  ▫ pleegouders   ▫ anders: …………...................... 

Adres hetzelfde als de leerling: ▫ Ja/   ▫ Nee (vul adres, P.C. woonplaats in)…………….…………... 

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

IBAN nr.   :…………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s)  :…………………………………………..………… 

E-mailadres   :……………………………………………………..    

 

3. Gegevens school 

Soort school:  ▫ Speciaal basis onderwijs (SBO)  ▫ Regulier basisonderwijs   

▫ (Voortgezet) Speciaal Onderwijs  ▫ Regulier Voortgezet Onderwijs   

Naam van de school  :………………………………………………………………………………. 

Adres Leslocatie  :………………………………………………………………………………. 

Postcode/ woonplaats :.………………………………………………………………………...……. 

Ingangsdatum leerlingenvervoer:……….……………………………………….………………………... 

(Bij een nieuwe school het bewijs van inschrijving van de school meesturen) 

 

4. Handicap/ Beperking 

Korte beschrijving van de handicap of beperking van de leerling (Stuur de meest recente 

onderbouwing mee):……………………………………………………………………………………………… 

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

Hulpmiddelen:………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Vervoersvoorziening  

Wij kunnen een medisch vervoersadvies opvragen om te bepalen welk soort voorziening noodzakelijk 

is. Wij verzoeken u om onderstaande vragen te beantwoorden. 

 

5.1 Is de leerling in staat om naar en van school:  

a. zelfstandig te fietsen      ▫ ja ▫ nee  

b. zelfstandig te reizen met openbaar vervoer?   ▫ ja ▫ nee 

c. te reizen met openbaar vervoer met begeleiding/ouder? ▫ ja ▫ nee 

 

 

Advies: Besluit: Stempel binnenkomst: 



  

                   Blad 2 van 2 

5.3 Als door ons vastgesteld wordt dat aangepast vervoer noodzakelijk is, dan kunt u hieronder 

aankruisen naar welke vorm van vervoersvoorziening uw voorkeur uit gaat.  

▫ a. Aangepast vervoer in de vorm van een kilometervergoeding (eigen vervoer);  

▫ b. Aangepast vervoer in natura. Vervoer geregeld, uitsluitend van thuis naar school en retour.  

 

6. Is er sprake van co-ouderschap?   

▫ Ja: vul 6.1 in  ▫ Nee: ga door naar 7. 

 

6.1 Heeft de leerling twee woonadressen in Geldrop-Mierlo?   

Ja, het tweede woonadres in Geldrop-Mierlo van de leerling is: 

…………….…………………………………………………………….. 

▫ vader  ▫ moeder  ▫ pleegouder(s)   ▫ anders:…………………………. 

 

Geef a.u.b. aan wanneer de leerling bij wie verblijft: 

Maandagochtend bij:……………………………….. maandagmiddag bij:…………………………………… 

Dinsdagochtend bij:………………………………… dinsdagmiddag….……………………………………… 

Woensdagochtend bij:……………………………… woensdagmiddag bij:…………………………………. 

Donderdagochtend bij:…………………………… donderdagmiddag bij:…………………………….…… 

Vrijdagochtend bij :………………………………… vrijdagmiddag bij:……………………………………… 

 

Wanneer beide ouders in Geldrop-Mierlo wonen dan moeten beide ouders een aanvraagformulier 

invullen. Woont één ouder in een andere gemeente dan moet die ouder daar een aanvraag 

indienen.  

 

7. Krijgt de leerling naschoolse behandeling, begeleiding bij bijv. Herlaarhof, OOK begeleiding e.d. ?  

▫ Ja  ▫ Nee 

Zo ja, geef a.u.b. aan op welke dag(en) en welke tijd(en):………………………………………………… 

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

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

Let op: vervoer naar en van behandeling wordt niet in het kader van leerlingenvervoer vergoed.  

 

8. Zijn er bijzonderheden? Licht deze dan toe:….……………………………………………………………. 

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

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

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

9. Ondertekening 

Ondertekening aanvrager: 

Aanvrager gaat akkoord met het raadplegen van de mogelijk bij de gemeente aanwezige dossiers 

Wmo en/of Jeugdwet ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag:  

▫ Ja ▫ Nee 

 

Aanvrager gaat akkoord met het doorzenden van de persoonlijke/ medische gegevens naar de 

medisch adviseur: 

▫ Ja ▫ Nee, ik stuur de stukken zelf op naar de adviseur of overhandig deze bij het gesprek.  

 

Datum:…………………………….…………….  Handtekening: 

 

Naam:………………………………….………..  ………………………………………………….. 


