DEELFORMULIER A
(Regulier basisonderwijs / speciale school voor basisonderwijs)

5.

Fietsvergoeding
Kan de leerling met de fiets naar school?

□
□

Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar en van school
Toelichting:

(begeleiding is een primaire taak van de ouder(s)/ verzorger(s) . Ook al bent u werkzaam
is dit geen reden de leerling niet te kunnen begeleiden).

□

Nee, verklaar hieronder waarom niet

→ Ga naar vraag 6

6.

Openbaar vervoer
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?



□
□

Ja
Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar



vervoer bedraagt meer dan 2 uur en de reistijd met aangepast vervoer kan tot



50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht



→ Ga naar vraag 8






□
□

Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt → Ga naar vraag 8
Nee, vanwege:

□
□

Leerling is jonger dan 9 jaar → Ga naar vraag 7
Lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap

→ Ga naar vraag 8
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7.

Openbaar vervoer met begeleiding

□ Ja
(begeleiding is een primaire taak van de ouder(s)/ verzorger(s). Ook al bent u werkzaam
is dit geen reden de leerling niet te kunnen begeleiden in het openbaar vervoer).


□ nee



graag onderbouwen met een medische verklaring.
Begeleidt u meer dan één leerling, dan komt u slechts in aanmerking voor de kosten
van het openbaar vervoer ten behoeve van één begeleider.

8.

Aangepast vervoer
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen:



□

De lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap vereist
aangepast vervoer.

De

□

Leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer

1,5 uu dan 2 uur onderweg en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of
van de minder reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
Ja,



9.

□

Openbaar vervoer ontbreekt

Eigen vervoer
Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren:



□

Ja
Wijze van vervoer:

De

□

Nee
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10.

Eigen bijdrage
Indien de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke
handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen hoef u geen
Eigen bijdrage te betalen. U kunt doorgaan naar vraag 11.
Ouders van niet-gehandicapte leerlingen die het (speciaal) basisonderwijs bezoeken
en van wie het gecorrigeerde verzamelinkomen over het peiljaar 2017 minder dan
€ 26.550 bedraagt, dienen een inkomensverklaring bij te voegen. Er wordt dan
geen eigen bijdrage geheven. Het gecorrigeerde verzamelinkomen staat vermeld op
het IB-60 formulier en is op te vragen bij de Belastingdienst.



Het gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders/verzorgers van de leerling bedraagt


over het peiljaar 2017:

□

Meer dan € 26.550. U dient een eigen bijdrage te betalen van
€ 573,- (zie voor verdere uitleg de bijgevoegde toelichting)

□

Minder dan € 26.550 U dient een IB 60-formulier bij te voegen. Dit formulier
is op te vragen bij de Belastingdienst
U moet van beide ouders/verzorgers een apart IB-60 formulier over het peiljaar 2017
meesturen. Ook als een van beide ouders/verzorgers geen inkomen heeft.
Informatie over uw inkomen is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of u wel of
geen eigen bijdrage moet betalen.

11.

Toegevoegde beschikking/ rapportage (aankruisen wat van toepassing is)
Enkel van toepassing voor speciale school voor basisonderwijs



□
□
□
□
□

PCL beschikking ( Permanente commissie leerlingenzorg)
Medische rapportage
Toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband (SWV)
Overige rapportage
Rapportage CLB ( Centrum leerling begeleiding) + Attest
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12.

Ondertekening
Deze aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld:
Naam

:

Datum

:

Plaats

:

Handtekening

:

/

/
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