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Leerlingenvervoer 2021-2022 

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 

2.  Gegevens leerling 

BSN nummer             

Roepnaam             Voorletters        

Achternaam  Roepnaam: 

Geboortedatum        man      vrouw 

Adres   

Postcode en Woonplaats   

Is er sprake van een hulpmiddel  Nee  Ja, een  

Is er sprake van een 
gehandicapte leerling 

 Nee ( ga door met vraag 3)  Ja,  lichamelijke beperking (vul vraag 2.1 in) 

            verstandelijke beperking (vul vraag 2.1 in) 

            zintuiglijke beperking (vul vraag 2.1 in) 

            psychische beperking (vul vraag 2.1 in) 

2.1. Welke lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/ of psychische  beperking heeft uw kind?   

 

 

 

 

 

 
 

In te vullen door de gemeente Stein 

Cliëntnummer       Aanvraagnummer       

Datum ontvangst       Behandelend consulent       

1.  Gegevens aanvrager 

Naam        

Voorletters       

Relatie tot leerling  Vader  Moeder   

  Voogd  Anders, nl.  

Gezinssamenstelling  Twee-oudergezin  Een-oudergezin 

Adres     

Postcode en Woonplaats     

E-mail adres     

Telefoonnummer   Mobiel  

Rekeningnummer:   t.a.v.   



 2/3 

 3. Gegevens school 

Schoolsoort  basisonderwijs  speciale school voor basisonderwijs (SBO) 

  speciaal onderwijs (SO)  voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

  voortgezet onderwijs (VO)  

Naam van de school   

Adres leslocatie   

Postcode en Woonplaats  Telefoonnummer 

Gewenste ingangsdatum   

 

 3.1 Gegevens vorige school (alleen invullen bij wijziging school of locatie ) 

Schoolsoort  basisonderwijs  speciale school voor basisonderwijs (SBO) 

  speciaal onderwijs (SO)  voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

  voortgezet onderwijs (VO)  

Naam van de school   

Adres leslocatie   

Postcode en Woonplaats  Telefoonnummer 

 

3.2 Schooltijden  

Maandag Van       uur  tot       Uur 

Dinsdag Van       uur  tot       Uur 

Woensdag Van       uur  tot       Uur 

Donderdag Van       uur  tot       Uur 

Vrijdag Van       uur  tot       Uur 

 

3.3 Reden van aanmelding en plaatsing van de leerling op deze school 

 

 

 

 

 

 

4. De aanvraag betreft 

      Dagelijks vervoer 

      Vakantie/weekend vervoer  

 

4.1 Vervoer per fiets 

Kan de leerling met de fiets naar school? 

      Ja 

      Ja, maar heeft begeleiding nodig.   

      Nee, omdat de leerling ook met begeleiding niet kan fietsen                                   

      Nee, omdat                                                                                                                                            

Heeft uw kind het fietsdiploma    Ja  Nee 
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4.2.  Openbaar vervoer  

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen? 

      Ja 

      Ja, maar heeft begeleiding nodig.   

      Nee, omdat de leerling ook met begeleiding niet met het openbaar vervoer kan reizen                                                                                                                                                             

      Nee, omdat                                                                                                                                            

 

5. De gemeenteraad van Stein heeft in de vergadering van 28 april 2016 besloten om voor het schooljaar 2016 - 
2017en volgende jaren  in bepaalde gevallen een inkomensafhankelijke bijdrage per gezin te vragen. Bijgaande 
wordt u gevraagd om uw (verzamel-)inkomen op te geven. Dit geldt alleen als de leerling naar een basisschool gaat 
of naar de speciale school voor basisonderwijs gaat bijvoorbeeld De Talander (vrije school), El Habib of El Wahda 
(islamitische scholen) en SBO ’t Mozaïek, SBO de Horst en SBO Geleen. 

Is uw totale verzamelinkomen over het jaar 2019 

 Meer dan € 27.450,00  U dient een eigen bijdrage te betalen. 

 Minder dan € 27.450,00?  U bent geen eigen bijdrage verschuldigd. 

In beide gevallen dient u een kopie (van beide ouders) van de aanslag 2019 of het IB 60 formulier 2019 bij te voegen.  

Als u de aanslag 2019 of het IB-60 formulier niet bijvoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale 
verzamelinkomen hoger is dan € 27.450,00 en brengen wij de eigen bijdrage bij u in rekening.  

 

Eventuele opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instemmingsverklaring en naar waarheid ingevuld 

Aanvrager verklaart hiermee geen bezwaar te hebben dat door de [medisch] adviseur van de GGD inlichtingen over 
het ziektebeeld van de leerling worden ingewonnen.  

De informatie wordt ingewonnen bij en/of overleg wordt gevoerd met (huis)artsen. 

Aanvrager verklaart tevens dat hij/zij de aanvraag naar waarheid heeft ingevuld. 

Plaats: Datum: 

Handtekening Aanvrager: 

 


