Toelichting aanvraag
leerlingenvervoer
Behandeling van de aanvraag

5 Schoolsoort

Uw aanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst
behandeld. In bijzondere gevallen kan de behandeling met vier
weken worden verlengd. Hiervan krijgt u thuis schriftelijk
bericht.
Wanneer uw aanvraag onjuist, onduidelijk of onvolledig is, krijgt
u twee weken de tijd om uw aanvraag te corrigeren of aan te
vullen. Als we uw aanvullende informatie niet op tijd ontvangen
kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. U kunt dan een
nieuwe aanvraagformulier invullen.

Basisonderwijs Onderwijs of Voortgezet Onderwijs (voor
leerlingen met een ernstige handicap)
Het gaat hier om leerlingen met een langdurige verstandelijke,
lichamelijke, zintuigelijke of psychische handicap, waardoor zij
niet in staat zijn zelfstandig of met begeleiding gebruik te
maken van het openbaar vervoer of de (brom-) fiets.

1 Gegevens van de leerling
Hier kunt u de naam, geboortedatum en woonadres van de
leerling invullen. Het gaat hier om het woonadres waar de
vervoerder de leerling ophaalt en terugbrengt.

2 Gegevens van de ouders of verzorgers
Het betreft hier het (post-)adres van de aanvrager of instelling.
Alleen invullen indien dit verschilt van het woonadres van de
leerling.

3 Gegevens van de school
Geef hier het schooladres op waar de vervoerder de leerling
naar toe brengt en ophaalt. Om in aanmerking te kunnen
komen voor een vervoersvoorziening moet er worden gekozen
voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

4 Vaste schooltijden/dagen vervoer
Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd op de vaste
schooltijden en is vervoer van huis naar school en/of terug.
Leerlingenvervoer wordt ook uitgevoerd van bijvoorbeeld een
logeerhuis naar school en/of terug, mits dit logeerhuishuis is
gevestigd in Arnhem.

Basis Onderwijs met godsdienstige of levensbeschouwelijke
richting
Hier wordt gevraagd naar de godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting van de school. Een
onderwijskundige richting (bijvoorbeeld Jenaplan of
Montessorionderwijs), valt buiten de wettelijke regeling.
SBO-scholen ofwel Speciale scholen voor Basis Onderwijs
Dit zijn basisscholen voor leerlingen met leerproblemen of
opvoedkundige problemen (voorheen het LOM en MLK
onderwijs).
(Voortgezet) speciaal Onderwijs ofwel clusterscholen
Dit zijn scholen voor blinden en slechtzienden, doven en
slechthorenden, Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, langdurig
zieke kinderen met een lichamelijke handicap, Zeer Moeilijk
Opvoedbare Kinderen en kinderen met meervoudige handicaps.
Praktijkonderwijs en LWOO
Leerlingen die naar het praktijkonderwijs of
leerwegondersteunend onderwijs gaan, komen niet in
aanmerking voor leerlingenvervoer, tenzij er sprake is van
ernstige verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische
handicap en zij als gevolg daarvan helemaal niet of niet
zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

6 Ingangsdatum voor het vervoer

9 Welke handicap heeft de leerling?

De ingangsdatum van het vervoer kan niet eerder zijn dan de
datum waarop de aanvraag bij de Stichting Sociale Wijkteams
Arnhem is ontvangen.

Wanneer u aangeeft dat de leerling vanwege een handicap niet
in staat is om zelfstandig of met begeleiding met openbaar
vervoer, fiets of bromfiets naar school te reizen, moet u de
gevraagde info invullen.

7 Wat vraagt u aan
10 Aandachtspunten voor aangepast vervoer
Leerlingenvervoer
Dit vervoer wordt alleen verstrekt aan leerlingen die niet in
staat zijn ( ook niet onder begeleiding ) gebruik te maken van
het openbaar vervoer of (brom-)fiets.
Reiskoffer
Er is een mogelijkheid om uw kind te leren reizen met het
openbaar vervoer of de fiets. Er gaan dan tijdelijk begeleider(s)
met uw kind mee met als doel uw kind zelfstandig te leren
reizen. Kijk voor meer informatie op

www.dereiskoffer.nu.
8 Noodzaak aangepast vervoer
De leerling doet vanwege een lichamelijke, verstandelijke,
zintuigelijke of psychische beperking een beroep op aangepast
vervoer.
Wanneer u niet in staat bent om uw kind met openbaar of
eigen vervoer naar school te brengen, moet dit ook worden
aangeven op de medische verklaring.
Wanneer u aangeeft dat aangepast vervoer noodzakelijk is
omdat de reistijd naar school langer is dan anderhalf uur, dan
moet u een schriftelijke verklaring bijvoegen waarin de reistijd
wordt vermeld onderverdeeld in de looptijd, wachttijd en de
reistijd per bus of trein.

Dit betreft informatie over de leerling die belangrijk is voor het
aangepast vervoer (bijvoorbeeld: dat de leerling in een rolstoel
vervoerd moet worden.

11. Toestemming + 12 Ondertekening
Vergeet u vooral niet uw aanvraagformulier van een datum te
voorzien en te ondertekenen. Zonder handtekening kan de
aanvraag niet in behandeling worden genomen. Een
handtekening van ouder/wettelijk vertegenwoordig is vereist.

