
VERKORT AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER
Schooljaar 2018-2019

 Aankruisen indien van toepassing.

1. Gegevens aanvrager   vader  moeder  anders: ..………………………………….

Naam aanvrager

Adres (van het kind)

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer/mobiel

E-mailadres

.…….................................................................................................... .

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….

2. Gegevens leerling  jongen  meisje    

Achternaam ……………………………………………………………………………….

     Voornamen ……………………………………………………………………………….

Roepnaam ……………………………………………………………………………….

Geboortedatum ……………………………………………………………..…………………

Burgerservicenummer ……………………………………………………………………………….

Maakt de leerling gebruik van een rolstoel?          Nee  Ja  (elektrisch / handbewogen)

3. Gegevens school

     Naam van de school ……………………………………………………………………………….
Locatie

Adres ……………………………………………………………………………….
Postcode en plaats ……………………………………………………………………………….

 Telefoonnummer ……………………………………………………………………………….

Startdatum nieuwe schooljaar .………………………………………………………………………………

    
Schoolsoort

      Basisonderwijs  

 Speciaal basisonderwijs (SBO school)*

 (Voortgezet) Speciaal onderwijs*

 Voortgezet onderwijs

 Praktijkonderwijs

*Voor deze schoolsoort is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze TLV wordt afgegeven door 
het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Voeg deze TLV toe.
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Schooltijden van          tot

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

……………………………………………………………………………….



4. Wijzigingen

Zijn er wijzigingen opgetreden ten opzichte van het vorige schooljaar?

Ja, u dient een uitgebreid aanvraagformulier op te vragen bij afdeling WREO,

leerlingenvervoer tel. 140183 of per e-mail: leerlingenvervoer@gorinchem.nl

Nee

5. Welke vorm van vervoer vraagt u aan

Openbaar Vervoer Eigen vervoer fiets

Eigen vervoer auto Aangepast vervoer (taxi)

6. Inkomen

Alleen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoekt. Het

gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) van

de leerling bedraagt over het peiljaar 2016:

Meer dan € 26.300,--

€ 26.300,-- of minder -----> IB-60 formulier over 2016 bijvoegen.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld.

Plaats en datum : …….…………………………………………………………………………………………………....

Handtekening : ………………………………………………………………………………………….....................

Wanneer uw aanvraag onvolledig is ingevuld of de gevraagde bijlagen niet meegestuurd zijn, kunnen we

uw aanvraag niet in behandeling nemen. Een aanvraag wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Als u nog vragen heeft over dit formulier dan kunt u contact opnemen met team Leerlingenvervoer via

telefoonnummer 14 0183 of per e-mail: leerlingenvervoer@gorinchem.nl .

Dit formulier terugzenden vóór donderdag 20 juni 2018.
Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de bijlagen kunt u opsturen naar:

Gemeente Gorinchem
Afdeling WREO

t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 108

4200 AC GORINCHEM

U kunt het formulier ook inleveren op het stadhuis.

Bijlagen

Inkomensverklaring(en) IB-60 formulier peiljaar 2016

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs

Stageformulier
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Anders namelijk,…………………………………………



Stageformulier

Gegevens leerling:

naam leerling

geboortedatum

: ……………………………….……….…………………………………………….

: ……………………………………………………………………………….……..

straatnaam & huisnummer : …….………………………………………………………………………………..

postcode & woonplaats : …….………………………………………………………………………………..

Gegevens stageplaats:

naam bedrijf / instelling : ……….……………………………………………………………………………..

straatnaam & huisnummer : …….………………………………………………………………………………..

postcode & woonplaats

telefoonnummer

: …….………………………………………………………………………………..

: …….………………………………………………………………………………..

De stageovereenkomst meesturen!!

Stageperiode:

De leerling loopt stage van : .………………………………… tot ……..………………………… 2018/2019

Stagetijden:

maandag van : …………………………… uur tot ……………………………………… uur

dinsdag van : …………………………… uur tot ……………………………………… uur

woensdag van : ......………………………. uur tot ……………………………………… uur

donderdag van : …………….…………….. uur tot ……………………………………… uur

vrijdag van : …………………………… uur tot ……………………………………… uur

Ondertekening school:

Ondergetekende verklaart dat het stageformulier naar waarheid is ingevuld:

Naam School: …………………………………………………...Naam ondergetekende: …………………………

Te ……………………………………… op …..……..…………… Handtekening …………………………….

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de stageovereenkomst kunt u opsturen naar:
Gemeente Gorinchem

Afdeling WREO
t.a.v. Leerlingenvervoer

Postbus 108
4200 AC GORINCHEM
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U kunt het formulier ook inleveren op het stadhuis. Informatie over het leerlingenvervoer kan worden verkregen bij
de afdeling WREO, leerlingenvervoer tel. 14 0183 of per e-mail:leerlingenvervoer@gorinchem.nl
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