Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2022-2023
Persoonsgegevens leerling

Zijn er meerdere leerlingen waarvoor je leerlingenvervoer aan wilt vragen? Vul dan per leerling een aparte
aanvraag in.
Achternaam
Voornaam
BSN
Geboortedatum
Verblijfadres
Postcode en woonplaats

Het leerlingenvervoer moet gelden voor:
Dagelijks vervoer op schooldagen
Weekend- en/of vakantievervoer
Anders namelijk

Gewenste ingangsdatum vergoeding

Een vervoersvoorziening gaat in op de datum die is aangegeven. Deze datum mag niet liggen vóór de
datum waarop de gemeente de aanvraag ontvangt.
Elk schooljaar moet je een nieuwe aanvraag doen vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.
Voor aangepast vervoer geldt dat de vervoersvoorziening zo snel mogelijk na het besluit van de gemeente
ingaat.
Het gehele schooljaar 2022-2023
tot

Anders namelijk vanaf

Schooldagen
Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Heen

Terug

Vrijdag
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Gegevens school

Selecteer de school waar de leerling heen gaat. Staat de school er niet tussen, vul dan onderaan de lijst de
gegevens van de school in
Ambelt de (De Oosterenk), Dokter Hengeveldweg 9, 8025 AK Zwolle (VSO)
Ambelt de, (Hengeveldcollege) Dokter Hengeveldweg 6, 8025 AK Zwolle (VSO)
Ambelt de, Herfterlaan 39, 8026 RC Zwolle (AMG, Link, Schakel) (VSO)
Ambelt de, Herfterlaan 39, 8026 RC Zwolle (SO)
Bolster de, Gentiaanstraat 804, 7322 CZ Apeldoorn (VSO)
Brug de, Ruiterlaan 14 8019 BR Zwolle (SBO)
Daniel de Brouwerschool, Lathmerweg 4, 7384 AN Wilp (SO/VSO)
Elimschool de, Luttenbergerweg 11, 7447 PB Hellendoorn (SO/VSO)
Facet het, Palestrinalaan 915 8031 VA Zwolle (SBO)
Gentiaancollege, Gentiaanstraat 804, 7322 CZ Apeldoorn (VSO)
Guyotschool, Rijksstraatweg 63a 9752 AC Haren (VSO)
Hofpark het, Mr. van Hasseltlaan 57, 7416 DK Apeldoorn (SO)
Horizon de, Monumentstraat 55 8102 AK Raalte (SBO)
Kentalis Enkschool, Jan Busschstraat 6, 8022 DZ Zwolle (SO)
Kentalis Maatman College, Maatmanweg 17-19, 7522 AN Enschede (VSO)
Kentalis Thorbecke Scholengemeenschap, Russenweg 3, 8041 AL Zwolle (VSO)
Kroonpad het, Citroenvlinder 51, 7323 RC Apeldoorn (SO/VSO)
Linde de, Groenewold 188, 7414 CK Deventer (SO)
Linde de, Rubensstraat 6, 7412 GZ Deventer (VSO)
Panta Rhei, Kon. Wilhelminalaan 9, 7415 KP Deventer (SBO)
Prinsenhof de, Mr. van Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn (SBO)
Slatink het (Etty Hillesum), Lebuinuslaan 1 7415 DM Deventer
Tintaan de (taalschool), Kon. Wilhelminalaan 9, 7415 KP Deventer
Twijn de, Boterdiep 5, 8032 XW Zwolle (SO)
Twijn de, (Hengeveldcollege), Hengeveldweg 2, 8025 AK Zwolle (VSO)
Twijn de, Violierenstraat 42, 8013 TV Zwolle (SO)
Zonnehof de, Hartkampweg 6, 8101 ZW Raalte (SO)
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Anders, namelijk:
Vul hieronder de gegevens van de school
Naam school
Adres school
Telefoonnummer school
Is deze school gekozen op
grond van een godsdienstige
of levensbeschouwelijke

Ja
Nee

richting?

Bezwaar tegen het openbaar onderwijs of de onderwijsrichting van dichterbij gelegen
scholen

Zijn er bezwaren tegen het openbaar onderwijs of de onderwijsrichting van dichterbij gelegen scholen?
Lever dan (alleen bij een eerste aanvraag van leerlingenvervoer) een schriftelijke verklaring in, met een
toelichting wat de bezwaren zijn.

Gegevens aanvrager/ contactpersoon
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-nummer
Relatie tot leerling

Beschikking

Geef aan of de beschikking per mail of per post kan worden verstuurd
per post; het adres staat bij de gegevens van de aanvrager hierboven
per mail; het e-mailadres en telefoonnummer staan bij de gegevens van de aanvrager hierboven
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Vervoersvoorzieningen

De gemeente stemt de vervoersvoorziening af op de goedkoopste manier van reizen.
Als de leerling naar school kan fietsen (eventueel met begeleiding), dan kan er een vergoeding voor het
gebruik van de fiets gegeven worden. Kan de leerling niet fietsen naar school, dan kan een vergoeding
voor het openbaar vervoer een optie zijn. Er is ook aangepast vervoer (taxivervoer) als dat nodig is. Zelf
vervoeren kan ook een mogelijkheid zijn. Dan kan daar een vergoeding voor worden gegeven.
Een leerling kan in aanmerking komen voor aangepast vervoer (taxivervoer) als;
- een langdurige beperking van de leerling aangepast vervoer vereist;
- de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt en de reistijd met aangepast
vervoer tot 50% of minder kan worden teruggebracht;
- en/of openbaar vervoer ontbreekt.

Kan de leerling zelfstandig met de fiets naar school?
Ja (ga naar eigen bijdrage).

Nee, alleen onder begeleiding vanwege:
De leeftijd.
Zijn/haar beperking(en).
Anders, namelijk
Nee ook niet met begeleiding, vanwege
De afstand van huis naar school.
Zijn/haar beperking(en).
Anders, namelijk

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school?
Ja (ga naar eigen bijdrage).
Nee, alleen onder begeleiding vanwege:
De leeftijd. De leerling is op 1 augustus 2021 jonger dan 9 jaar en kan daarom niet zelfstandig
met het openbaar vervoer reizen.
Zijn/haar beperking(en).
Anders, namelijk
Nee, vanwege
Het ontbreken van openbaar vervoer.
Zijn/haar beperking(en)
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Anders, namelijk

Aangepast vervoer (taxi/busje)

Aangepast vervoer met taxibusjes is nodig:
Omdat de leerling door zijn/haar beperking(en) alleen maar met aangepast vervoer kan reizen.
Omdat de reistijd van de woning naar school met het openbaar vervoer meer dan 1,5 uur is en de
reistijd met aangepast vervoer is 50% minder.
Omdat openbaar vervoer ontbreekt.

Zijn er bijzonderheden voor het aangepaste vervoer (taxivervoer)?
Bijvoorbeeld rolstoelvervoer

Eigen vervoer

Wil je de leerling zelf vervoeren?
Nee
Ja, ik vervoer zelf de leerling per auto.

Het verzamelinkomen voor de eigen bijdrage (regulier basisonderwijs)
Het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers in 2020 was:
Meer dan € 27.450,Minder dan € 27.450,-

Eigen bijdrage

Bezoekt de leerling een reguliere basisschool dan betaal je mogelijk een eigen bijdrage voor
leerlingenvervoer. We gaan bij het berekenen van de eigen bijdrage uit van de kosten van het
openbaar vervoer voor de eerste zes kilometer per leerling, per schooljaar (maximaal twee leerlingen
per gezin). Je betaalt alleen een eigen bijdrage wanneer het gecorrigeerd verzamelinkomen van beide
ouders samen in 2020 meer was dan € 27.450,-.
Was dit verzamelinkomen minder dan € 27.450,-? Lever dan van beide ouders een
inkomensverklaring van de belastingdienst bij deze aanvraag in. Je kunt een inkomensverklaring
aanvragen bij de Belastingdienst. De eigen bijdrage voor basisonderwijs is € 565,-,
Bezoekt de leerling een school voor basisonderwijs waarvan de afstand van de woning tot school
meer dan 20 kilometer is? Dan rekenen wij een extra (inkomensafhankelijke) bijdrage hiervoor.
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Bijlagen

Lever bij de aanvraag onderstaande stukken in indien van toepassing:

Wanneer het om regulier basisonderwijs gaat en het gecorrigeerd
verzamelinkomen in 2020 minder dan € 27.450, - was:
Inkomensverklaring van de belastingdienst.

Wanneer er bezwaar is tegen het openbaar onderwijs of de onderwijsrichting van dichterbij gelegen
scholen: Een schriftelijke verklaring in, met toelichting wat de bezwaren zijn (alleen nodig bij een
eerste keer aanvragen.

Bij de eerste aanvraag of wijziging van school: Toelatingsverklaring afgegeven door het
samenwerkingsverband

Ondertekening
Datum

Handtekening aanvrager

Opsturen/inleveren van het formulier

Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente Olst-Wijhe.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:

Stuur het naar Team Werk, Inkomen en Zorg
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe (postzegel niet nodig)

Balie:

Lever het in bij de balie
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Lever de aanvraag voor het nieuwe schooljaar in vóór 1 juni 2022.
Stroomt de leerling in een schooljaar in? Lever de aanvraag dan tijdig in, zodat wij het vervoer en de
vergoeding op tijd kunnen regelen.

Vervolg

De gemeente onderzoekt bij het toekennen een vervoersvergoeding in de vorm van leerlingenvervoer; welk
onderwijs past bij de mogelijkheden van de leerling, met welk vervoermiddel de leerling kan reizen, welke
route naar school de kortste veilige route is en of er begeleiding nodig is bij het reizen.
Na ontvangst beoordelen wij de aanvraag op volledigheid en juistheid. Na goedkeuring nemen wij binnen
acht weken een besluit. Wij kunnen deze termijn met vier weken uitstellen.
Je ontvangt het besluit en informatie over het verlengen van de termijn schriftelijk. Onjuiste of onvolledige
formulieren kunnen wij niet behandelen. Wij sturen je dan schriftelijk het verzoek om de aanvraag aan te
vullen. Daar heb je twee weken de tijd voor. Lever je de ontbrekende informatie niet in? Dan kunnen wij de
aanvraag niet in behandeling nemen.

16

www.olst-wijhe.nl

Wijzigingen?

Zijn er wijzigingen die van invloed zijn op het leerlingenvervoer?
Geef deze wijzigingen dan direct door aan ons via telefoonnummer 14 0570
(zonder kengetal), 0570-56 8080 of stuur ons een mail via
leerlingenvervoer@olst-wijhe.nl.
Denk daarbij aan wijzigingen zoals:
• Veranderingen van school;
• Veranderingen van adres (binnen of buiten de gemeente);
• Aantal dagen school
Als de belangrijke wijzigingen niet worden doorgegeven, dan berekenen wij de eventuele gemaakte kosten
aan je door.

Gegevens

Je geeft je gegevens aan ons. Wij gaan er uiteraard zorgvuldig mee om. Wij delen je gegevens niet met
andere organisaties of personen tenzij dit in de wet is geregeld. Je hebt het recht om je persoonsgegevens
in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je
gegevens. Meer informatie? Lees dan onze privacyverklaring op www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen

Kijk op www.olst-wijhe.nl, stel je vraag via leerlingenvervoer@olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer
14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen je graag verder.
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