AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2021-2022
Download het formulier en open deze op uw computer met een pdf-reader, bijvoorbeeld Adobe Acrobat
Reader. Zorg dat u alles invult en e-mail het formulier via de knop 'Verstuur formulier' onderaan.

1.

Gegevens leerling

Voor- en achternaam:

…………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………………

Verblijf adres

…………………………………………………………………………………………

Postcode woonplaats

…………………………………………………………………………………………

Telefoon

…………………………….

Maakt al gebruik van

□ nee □ ja

aangepast vervoer

2.

Mobiel

naam vervoerder:

……………………………………………
……………………………………………

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters:

……………………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………………..

Postcode woonplaats

…………………………………………………………………………………………
……………………………. Mobiel ……………………………………………

Telefoon:
Iban bankrekeningnummer

…………………………………………………………………………………………

E-mail

Relatie van de aanvrager tot leerling:

3.

□ ouder □ ouders □ voogd □ verzorger □ verzorgers

Gegevens school waar de leerling naar toe gaat

Naam van de school:

…………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………

Postcode:

……………………………….

Telefoon:

……………………………….

4.

Plaats:

………………………………………………….

Gegevens vervoer

Soort vervoer:

□ dagelijks vervoer

□ weekend-/vakantievervoer

Alleen naar school

Alleen van school

Naar en van school

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

□ fietsvergoeding
□ fietsvergoeding met begeleiding (u dient hierbij een medische verklaring over de aard van de
handicap bij te voegen)

□ openbaar vervoer
□ openbaar vervoer met begeleiding (u dient hierbij een medische verklaring over de aard van de
handicap bij te voegen)

□ eigen vervoer
□ vervoer in een taxi, taxibusje
.

5.

Rolstoel

□ maakt gebruik van rolstoel
□ maakt gebruik van elektrische rolstoel

6.

Eigen Bijdrage

Als de inkomensgegevens over het peiljaar 2019 van de ouders/verzorgers van de leerling, die
een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, bezoekt meer bedragen dan € 27.450,-- is een
eigen bijdrage verschuldigd (maximaal twee kinderen).
Als de inkomensgegevens lager zijn dan € 27.450,-- hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Om
dit aan te tonen moet u (beiden) een inkomensverklaring van 2019 bijsluiten.

□ Ik ben een eigen bijdrage verschuldigd. Er hoeft geen inkomensverklaring te worden bijgevoegd.
□ De afstand naar de school voor basisonderwijs bedraagt meer dan 20 km. De inkomensverklaringen zijn
bijgevoegd. (zie bij toelichting draagkrachtafhankelijke bijdrage)

□ Ik ben geen eigen bijdrage verschuldigd. De inkomensverklaringen zijn bijgevoegd.
□ Ik ben geen eigen bijdrage verschuldigd omdat mijn kind naar het speciaal (voortgezet) onderwijs gaat.
Er hoeft geen inkomensverklaring te worden bijgevoegd.
De inkomensverklaring van 2019 (van beide partners) is op te vragen bij de Belastingdienst
LET OP: Voor het speciaal basisonderwijs o.a. sbo 't Heechhof en sbo Sjalom geldt wel een eigen
bijdrage.

7

Ondertekening

Deze aanvraag en de eventuele verklaring(en) zijn naar waarheid ingevuld:
Datum:

……………………………….

Plaats:

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
Bijlagen:

□ ja □ nee
□ ja □ nee

Inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst bijgevoegd
Verklaring voor aangepast vervoer bijgevoegd

(alleen voor leerlingen van 9 jaar of ouder indien aangepast vervoer nodig is)
N.B. Aanvragen die onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen.
Heeft u alles ingevuld? Verstuur dan het formulier met de knop 'Verstuur formulier' onderaan dit formulier
of mail het formulier direct naar s.brouwer@smallingerland.nl.
Verstuur formulier

