
 

 Aanvraagformulier                                                             

Leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 

 
in gescand per e-mail retour naar: 
info@medemblik.nl 
 
 

of per post naar: 
Gemeente Medemblik 
Postbus 45 
1687 ZG Wognum 

Voor vragen bel met: 
Jel tje Holkema (0229) 85 60 90 
 
of per e-mail: 
leerlingenvervoer@medemblik.nl 

Lees , voor u dit formulier invult, de bijgevoegde toelichting. Daarna vult u het formulier volledig in met een toelichting wanneer 
di t wordt gevraagd. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier nemen we in behandeling. Wij kunnen aanvullende 
informatie vragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, vóór 1 juni 2022. Aan dit formulier kunt u geen rechten ontlenen. 

1.   Gegevens leerling 

Achternaam kind 

Roepnaam kind 

Verblijf/woonadres  

Postcode en woonplaats 

Geboortedatum 

Rolstoel 

  ____________________________________________________________________   

  _____________________________________________________________  M / V  

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  _____________________________ BSN__________________________________ 

□  ja      □  nee 

2. Gegevens van de aanvragende ouder/verzorger 

Naam aanvrager 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon / mobiel 

E-mailadres 

BSN Nummer 

IBAN-rekeningnummer* 

Op naam van* 

Relatie tot het kind 

  _____________________________________________________________ M / V 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________  

  ____________________________   / (06) _________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  NL __________________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

□ Ouder   □ Pleegouder   □ Anders, namelijk  ____________________________ 

*alleen nodig als u een vergoeding voor fiets-, openbaar vervoer of eigen vervoer aanvraagt 

3. Ingangsdatum vergoeding of schoolbus/taxivervoer 

Gewenste ingangsdatum 

schooljaar 2022-2023 

 

_________________________________________________________ 
 

een vergoeding voor fiets, openbaar vervoer of eigen vervoer wordt niet met terugwerkende kracht betaald  

4. Gegevens van de school 

Naam school 

Locatie* 

Adres* 

Telefoonnummer 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

*heeft een school meer locaties? Vul het adres in van de locatie waar uw kind schooljaar 2022-2023 heen gaat 

mailto:info@medemblik.nl


4A. Schoolsoort 

□    SBO - Speciale school voor basisonderwijs  

□    SO of VSO - School voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

□    Regulier Basisonderwijs – bij structurele handicap - stuur een (medische) verklaring mee waaruit blijkt  

        dat uw kind door zijn structurele beperking/handicap niet zelfstandig naar school kan reizen  

□    Regulier Basisonderwijs - van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting - 

        stuur een kopie van een IB60 formulier of aanslag IB 2020 van beide ouders mee 

        Wat is de richting van de school?  
        __________________________________________________________________________________ 

□    Voortgezet onderwijs – bij structurele handicap - stuur een (medische) verklaring mee waaruit blijkt  

         dat uw kind door zijn structurele beperking/handicap niet zelfstandig naar school kan reizen 

5. Heeft u vragen over het vervoer van uw kind? 

Weet u niet: 

- wat de beste vervoerskeuze voor uw kind is in het vervoer? 

- of uw kind misschien wel of niet op de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan?  

- dat er veel combinaties mogelijk zijn in het vervoer en hoe u dit moet aanvragen?  

- hoe u het openbaar vervoer moet regelen als u en/of uw kind hiervoor kiest?  

- dat u mogelijk voor elke keuze een vergoeding kunt krijgen? Ook voor een begeleider? 

- of heeft u een andere vraag over het vervoer? 
 

Wij bespreken dit graag telefonisch met u of komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek.  

Samen gaan we op zoek naar passend vervoer of de beste vervoerscombinatie voor uw kind. 

□     Ja ik wil graag een persoonlijk gesprek. Wij bellen u. 

6. Welke vervoersvoorziening vraagt u aan? 

6A. Fietsvergoeding (FV)  

Kan uw kind op de fiets naar school? (evt. met begeleiding)  
□    ja, mijn kind kan op de fiets: 

   □    het gehele schooljaar 2022-2023                                                                            

     □    in de zomerperiode –> vanaf zomervakantie tot 1 november en van 1 april tot zomervakantie 
               (winterperiode met openbaar vervoer of schoolbus/taxivervoer)                                                                            
               waarom alleen in de zomermaanden op de fiets? 
               _______________________________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________________________ ___________ 

                _______________________________________________________________________________________ 

□    ja, maar er gaat ook (tijdelijk) een begeleider mee op de fiets, omdat: 

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________      

  □   hele schooljaar             □  van  _____________________ t/m _________________________           

  Mijn kind gaat op de volgende dagen op de fiets naar school:                   

     □ maandag     □ dinsdag     □ woensdag     □ donderdag     □ vrijdag        

□    nee, mijn kind kan niet op de fiets naar school (ook niet met begeleiding) omdat:               

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________  

uw kind gaat volledig op de fiets naar school                                                                                                   → punt 8 of10   

uw kind gaat niet, of niet  en op de fiets                                                                                                            → punt 6B  
       



6B. Vergoeding voor openbaar vervoer (OV) 

Kan uw kind met het openbaar vervoer naar school reizen? (evt. met begeleiding) 

□    ja, mijn kind reist met het OV naar school: 

       □   het gehele schooljaar 2022-2023                                                                              

     □   alleen in de wintermaanden – van 1 november tot 1 april                                 

□    ja, maar er gaat ook (tijdelijk) een begeleider mee in het OV, omdat: 

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________       

        □   hele schooljaar            □   van _____________________ t/m ____________________________        

        Mijn kind reist op de volgende dagen met het openbaar vervoer naar school: 

     □ maandag     □ dinsdag     □ woensdag     □ donderdag     □ vrijdag   
                (bij weekendvervoer graag toelichting bij punt 8)                                  

□   nee, mijn kind kan niet met het openbaar vervoer reizen, omdat: 

     □   de reistijd van huis naar school meer is dan 1,5 uur met het openbaar vervoer (www.9292.nl)           

        □    openbaar vervoer ontbreekt of de route onveilig is (geef toelichting bij punt 8)                                                                                                                             

      □    mijn kind op 1 augustus 2022 jonger is dan 10 jaar        

        □    mijn kind door zijn beperking/handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen – toelichting: 

                  _____________________________________________________________________________ 

                  _____________________________________________________________________________ 

                  _____________________________________________________________________________   

                  ___________________________________ stuur een (medische) verklaring mee waaruit dit blijkt                                                                                                           

uw kind gaat volledig met het openbaar vervoer (en op de fiets) naar school                                      →  punt 8, 9 of 10   

uw kind gaat niet alle dagen met het openbaar vervoer en niet op de fiets                                          → punt 6C of 6D 

6C. Aangepast vervoer – schoolbus of taxi (AV) 

□    ik wil graag schoolbus/taxivervoer voor mijn kind (fietsen of OV is voor uw kind niet mogelijk) 

          Mijn kind heeft vervoer nodig op de volgende dagen: 

      □ maandag     □ dinsdag     □ woensdag     □ donderdag     □ vrijdag 
                 (bij weekendvervoer -maandagochtend/vrijdagmiddag- graag toelichting bij punt 9)                                  

      □    alleen in de wintermaanden – van 1 november tot 1 april 
 

Ik vraag een tweede ophaal- en/of wegbreng adres aan voor mijn kind naar: 

      □    co-ouder                                                    □    buitenschoolse opvang of gastouder  

      □    gezinsvervangend tehuis/instelling      □    pleeggezin/opvangtehuis  

                   (Stuur een bewijs van co-ouderschap mee of een kopie van een opvangcontract)  

Naam- en 
adresgegevens  
2e adres 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Vervoersdagen  
2e ophaal- en/of 
wegbrengadres 

□ maandagochtend   

□ dinsdagochtend     

□ woensdagochtend   

□ donderdagochtend 

□ vrijdagochtend      

□ maandagmiddag  

□ dinsdagmiddag 

□ woensdagmiddag 

□ donderdagmiddag   

□ vrijdagmiddag 

u brengt uw kind (deels) met eigen vervoer naar school                                                                     →  punt 6D  

u vraagt geen vergoeding voor eigen vervoer                                                                                       → punt  7, 8, 9 of 10 
 



6D. Vergoeding voor eigen vervoer met de auto (EV) 

Mijn kind kan niet op de fiets of met het openbaar vervoer naar school reizen.  

Ik wil mijn kind graag zelf op vaste dag(en) met de auto brengen/halen: 

    □ maandagochtend   

    □ dinsdagochtend     

    □ woensdagochtend   

    □ donderdagochtend 

    □ vrijdagochtend   

□ maandagmiddag  

□ dinsdagmiddag 

□ woensdagmiddag 

□ donderdagmiddag   

□ vrijdagmiddag 

Is het vervoer met de auto voor een bepaalde periode? 

Periode van __________________________t/m ______________________________ 

Waarom wilt u uw kind zelf met de auto brengen en/of ophalen? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Beperking  

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Aanvullende informatie 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

9.   Bijlagen 

Ik stuur de volgende bijlage(n) mee met deze aanvraag:  

□   Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij een eerste aanvraag voor vervoer naar speciaal onderwijs.  

□   Formulier vervoersadvies van school. 

□    (Medische) verklaring(en) van een arts, specialist of deskundige.         
        uw kind is 9 jaar of ouder, u vraagt schoolbusvervoer aan vanwege de beperking van uw kind. 

□    Kopie van het echtscheidingsconvenant of een verklaring van het Kantongerecht bij co-ouderschap. 

□    Kopie van het contract van opvang bij vervoer naar een 2e adres. 

□   IB 60 formulier van 2020 of de aanslag inkomstenbelasting 2020 van beide ouders/verzorgers. 
        alleen als uw kind naar een reguliere basisschool gaat (zie 4A). 
          
10.  Verklaring en ondertekening 

 
U verklaart dat de aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld. 

 
Plaats ________________________________________       Datum ______________________________ 

 
Handtekening 

 


