VERVOERSADVIES
LEERLINGENVERVOER*

(*in te vullen door school/ commissie)

-

Ingeval van speciaal onderwijs in laten vullen door de commissie voor de begeleiding

-

Ingeval van primair onderwijs en regulier voortgezet onderwijs in laten vullen door de permanente
commissie leerlingenzorg of de ambulante begeleider

Naam van de leerling

:

Verblijfadres van de leerling

:

Geboortedatum

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Naam van de school

:

Adres

:

Postcode woonplaats

:

Onderwijssoort

:

e

1 Schooldag van de leerling

:

De commissie voor de begeleiding / permanente commissie leerlingenzorg / ambulante begeleider*
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
acht de leerling :
Openbaar Vervoer
O

in staat zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

O

niet in staat zelfstandig, maar wel in staat onder begeleiding (aan de hand van een volwassene) gebruik
van het openbaar vervoer te maken. (De vraag of in begeleiding voorzien kan worden dient buiten beschouwing
te blijven.)

Aangepast Vervoer
O

wegens een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap ook onder begeleiding niet in staat
van het openbaar vervoer gebruik te maken.
(NB: Wanneer beide ouders werken, is dat geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen.)

Toelichting
Wanneer u aangepast vervoer heeft aangekruist, moet duidelijk beschreven worden waarom u vindt dat de
leerling hiervoor in aanmerking komt. Indien de beschrijving onvoldoende relevante informatie biedt om de
lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling te kunnen vaststellen, is het mogelijk
dat vertraging in de beslissingsprocedure optreedt. De ondertekening namens de commissie voor de
begeleiding of de permanente commissie leerlingenzorg moet in ieder geval door de voorzitter van de
commissie (directeur) gebeuren. Bij het ontbreken van dit advies kan uw aanvraag niet in behandeling
genomen worden.
Toelichting / motivatie van het advies:

Dit advies geldt voor:

O het hele schooljaar

O bepaalde periode, nl. tot:

Datum
Handtekening

Handtekening

(naam directeur)

(naam commissielid)

