
 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 

SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

 

Volledig invullen en O aankruisen wat van toepassing is 

(Zie ook bijgevoegde toelichting op dit aanvraagformulier) 

 

1 Naam leerling(e)   

 

achternaam kind      :..................................................................................... 

voornaam kind  :..................................................................................... 

adres    :..................................................................................... 

postcode, woonplaats  :..................................................................................... 

geboortedatum  :..................................................................................... 

 

 

2 Gegevens aanvrager (ouder, voogd of verzorger) 

 

naam    :..................................................................................... 

adres    :..................................................................................... 

postcode, woonplaats :..................................................................................... 

telefoonnummer  :..................................................................................... 

Emailadres   :………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

3 School  

 

naam van de school :..................................................................................... 

adres van de school :..................................................................................... 

postcode, plaats  :..................................................................................... 

enkele afstand woning - school :......................................................................... 

 

 

4 soort school 

 

 O school voor basisonderwijs 

 O speciale school voor basisonderwijs 

 O school voor voortgezet onderwijs 

 O school voor speciaal onderwijs, soort   :………………………….. 

 O school voor speciaal voortgezet onderwijs, soort :………………………….. 

   

 

 

O openbaar of  O bijzonder, nl. ................... 

Indien de leerling(e) voor het eerst een school bezoekt, terwijl een of meer scholen van 

dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn gelegen, moet u schriftelijk  verklaren dat 

u overwegende bezwaren heeft tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van 

het onderwijs van alle bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen, die 

dichter bij de woning zijn gelegen. 
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5. Wanneer moet het vervoer ingaan? 

 

O met ingang van het nieuwe schooljaar/eerste schooldag  

O met ingang van ........................... 

 

 

6. Het gaat om 

 

O dagelijks vervoer 

O weekendvervoer/vakantievervoer 

 

 

7. Gevraagd wordt een vervoersvoorziening: 

 

O fiets 

O  eigen vervoer  

O openbaar vervoer 

O openbaar vervoer en noodzakelijke begeleiding 

 

Begeleiding is noodzakelijk vanwege 

O de leeftijd van het kind (jonger dan 9 jaar op 1 augustus 2022) 

O de handicap van het kind 

 

Toelichting : .............................................................................. 

  .............................................................................. 

 

O aangepast vervoer 

 

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande reden(en): 

  O door zijn/haar structurele handicap kan de leerling(e) geen gebruik maken van het 

openbaar vervoer, zelfs niet met begeleiding 

O de leerling(e) is op 1 augustus 2022 jonger dan negen jaar 

O de leerling(e) is met het openbaar vervoer meer dan 1,5 uur onderweg naar school of 

terug (specificeren volgens dienstregeling) 

O openbaar vervoer ontbreekt 

O begeleiding van de leerling(e) in het openbaar vervoer is niet mogelijk 

O andere reden : .................................................................................. 

    ................................................................................... 

  Gebruik hulpmiddel, bv. rolstoel:………………………………………………………………… 

 

   

 

 

8. Alleen invullen als uw kind een school voor basisonderwijs of een speciale school voor 

basisonderwijs bezoekt  

 

 O    Mijn/ons vastgestelde gecorrigeerde verzamelinkomen bedroeg in 2020 meer dan  

€ 27.900,-  

 O    Mijn/ons vastgestelde gecorrigeerde verzamelinkomen bedroeg in 2020 minder dan 

€ 27.900,-  

 

Indien het vastgestelde gecorrigeerde verzamelinkomen minder dan € 27.900,- bedroeg, 

moet u een Inkomensverklaring opvragen bij de belastingdienst en dit meezenden met 

uw aanvraag. Ter bepaling van het gezinsinkomen moeten van beide ouders (of ouder en 

zijn/haar partner) Inkomensverklaringen worden overlegd.  
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Deze aanvraag is naar waarheid ingevuld,  

 

plaats: .......................................,  

 

datum:....................................... 

 

 

handtekening: 

 

 

 

 

 

N.B.:  Vergeet u niet, indien nodig, de volgende verklaringen bij te voegen: 

- De ingevulde bijgaande verklaring Advies school  

- inkomensgegevens   

- indien uw kind voor het eerst naar een speciale school voor 

  basisonderwijs of school voor speciaal onderwijs gaat, een kopie van de 

  toelaatbaarheidverklaring van het samenwerkingsverband 

- indien uw kind voor het eerst naar een instelling voor cluster 1 of  

  cluster 2 gaat, een kopie van de toelaatbaarheid tot de instelling   

- verklaring dat u overwegend bezwaar heeft tegen het openbaar 

  onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere 

  scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichter bij de 

  woning zijn gelegen 
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      ADVIES SCHOOL 

 

 

 

Inzake de aanvraag voor een vervoersvoorziening op grond van de verordening leerlingenvervoer 

voor het schooljaar 2022-2023 

 

volledig invullen en O aankruisen wat van toepassing is 

 

 

Het samenwerkingsverband/ambulant begeleider/directeur van  

............................................................... (naam van de school) 

............................................................... (adres van de school) 

............................................................... (postcode, plaats) 

 

adviseert het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Delfland dat: 

 

Naam van de leerling : ............................................................. 

Adres    : ............................................................. 

Postcode, woonplaats : ............................................................. 

 

aangewezen is op: 

O fiets 

O openbaar vervoer  

O openbaar vervoer en noodzakelijke begeleiding 

O aangepast vervoer 

 

 

motivatie 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

ingevuld door  : ............................................................................................... 

plaats   : ............................................................................................... 

datum   : ............................................................................................... 

functie   : ............................................................................................... 

 

handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


