POSTADRES

Leerlingenvervoer
Postbus 20
7500 AA Enschede
BEZOEKADRES

Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
TELEFOON

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van

053-4817900
E_MAIL

leerlingenvervoer@enschede.nl

DATUM

ONS KENMERK

BEHANDELAAR

AANVRAAG VERGOEDING LEERLINGENVERVOER
Regulier Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs
Schooljaar 2021 – 2022
1 Gegevens leerling

Voornaam
Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode/plaats
Geboortedatum
BSN

2 Gegevens school

LLnr

Naam school
Locatie
Adres
Postcode/plaats
Onderwijssoort

Kruis hieronder uw keuze aan. Er is 1 keuze mogelijk.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Regulier Voortgezet Onderwijs
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3

Vervoersmogelijkheden van de leerling.

3.1 Leerling kan met de fiets naar school. (aankruisen wat van toepassing is)
Leerling kan zelfstandig met de fiets naar school. De leerling heeft geen recht op een vergoeding u kunt
de aanvraag beëindigen.
Leerling kan met de fiets naar school maar moet (tijdelijk) begeleid worden. Ouders vragen een vergoeding voor
leerling en begeleider. (door naar vraag 4)
Leerling kan niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school. (door naar vraag 3.2)
3.2 Leerling kan met openbaar vervoer naar school reizen.
Leerling kan zelfstandig met het openbaar vervoer naar school. De leerling heeft geen recht op een vergoeding u
kunt de aanvraag beëindigen.
Leerling kan met het openbaar vervoer maar heeft (tijdelijke) begeleiding nodig.
Ouders vragen vergoeding kosten vervoersabonnement voor leerling en begeleider. (door naar vraag 4)
Ouders vragen, gedurende de zomermaanden, een kosteloze begeleidingspas voor leerling en begeleider om
de leerling zelfstandig te leren reizen. (door naar vraag 4)
Ouders kunnen de begeleiding, door omstandigheden, niet bieden. (door naar vraag 3.3)
Leerling kan niet zelfstandig, ook niet onder begeleiding, met het openbaar vervoer reizen. (door naar vraag 3.3)

3.3 Leerling kan niet, ook niet onder begeleiding, met de fiets of het openbaar vervoer naar school omdat:

Leerling heeft een structurele psychische, lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke handicap en is niet in staat, ook niet
onder begeleiding, met de fiets of het openbaar vervoer te reizen.

Let op :
• Stuur bij de aanvraag een schriftelijke verklaring mee waaruit blijkt dat de leerling niet in staat is (ook niet onder begeleiding)
met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. (door naar vraag 3.4)

leerling kan onder begeleiding reizen, maar deze begeleiding is onmogelijk of leidt tot ernstige benadeling van het
gezin en er is geen andere oplossing.
Let op :
• Stuur bij de aanvraag een schriftelijke verklaring mee waarin u uw huidige situatie uitlegt. Benoem hierbij ook wat uw
verwachtingen zijn met het oog op de toekomst en welke actie u (samen met de leerling) onderneemt om het zelfstandig
reizen te bevorderen.
• Als u op medische gronden de begeleiding niet kunt bieden moet u een medische verklaring of motivatie van de arts
bijvoegen. (door naar vraag 3.4)

Openbaar vervoer ontbreekt. (door naar vraag 3.4)
De reistijd van huis naar school, met gebruikmaking van het openbaar vervoer, bedraagt meer dan 1,5 uur en kan
met aangepast vervoer minstens met de helft worden teruggebracht. (door naar vraag 3.4)
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3.4 Wilt u de leerling (en) zelf vervoeren?
Ja (u ontvangt een km-vergoeding)Ja (u ontvangt een km-vergoeding)
Nee (de leerling wordt met een taxi(bus) vervoerd)
4 Frequentie vervoer (aangeven hoe vaak dit vervoer nodig is)

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

5

6 Wat is de reden dat u uw kind niet zelf naar school kunt brengen

7 Wat is de reden dat u voor deze school kiest

8 Wat is de problematiek van uw kind

9

Ingangsdatum
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Datum waarop de gewenste vergoeding in moet gaan:

anders (rooster toevoegen)

10 Verklaring aanvrager

Ondergetekende

Vader/moeder
Verzorger/verzorgster
Contactpersoon verzorgende instelling

Naam

BSNr.

Adres
Postcode/plaats
Telefoon

____________________

Email
IBAN

(alleen invullen bij kilometervergoeding of
vergoeding voor openbaar vervoer)

heeft dit formulier naar waarheid ingevuld.

Handtekening
Datum

Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming:
dat relevante informatie wordt gevraagd bij de school en verstrekt aan de vervoerder.
Heeft u vragen over het formulier, bezoek dan de website www.enschede.nl/leerlingenvervoer of stel uw vragen via e-mail:
leerlingenvervoer@enschede.nl

Doclb3496

