Aanvraagformulier leerlingenvervoer stage
U kunt dit formulier gebruiken:
- als de leerling al leerlingenvervoer heeft en binnenkort stage gaat lopen
- als bijlage bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer, die u kunt vinden op
www.houten.nl/burgers/onderwijs/leerlingenvervoer/
1.

Gegevens leerling

Roepnaam
Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Naar welke school gaat de leerling?

2.

Gegevens stage

Wat is de stageperiode?

Startdatum

Einddatum

Stage instelling
Contactpersoon
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Op welke dagen loopt de leerling stage?

0
0
0
0
0

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Gaat de leerling de overige dagen naar
school?

0 ja
0 nee

Zijn er bijzonderheden?
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3.

Welk vervoer

Welke soort leerlingenvervoer vraagt u aan
voor de reis van het woonadres naar het
stageadres? Uw antwoord op deze vraag is
uw officiële aanvraag.

Zelfstandig reizen
0 fiets (vergoeding voor leerlingen primair onderwijs)
0 brommer/scooter (kilometervergoeding)
0 openbaar vervoer (eigen bijdrage van €700)

Meerdere antwoorden mogelijk als u
bijvoorbeeld de leerling een aantal dagen
zelf wegbrengt en voor een aantal dagen
taxivervoer aanvraagt.

Niet zelfstandig reizen
0 fiets met begeleiding die aanvrager biedt of regelt
(kilometervergoeding voor leerling en begeleider)
0 openbaar vervoer met begeleiding die aanvrager biedt of
regelt (OV-vergoeding voor leerling en begeleider)
0 eigen vervoer met de brommer/scooter/motor/auto
(vergoeding)
0 aangepast vervoer (taxi)
Extra voorziening
0 een elektrische fiets*
0 een ander (aangepast) vervoersmiddel dan een elektrische
fiets*
* Let op! voor deze voorzieningen is een gesprek met de
gemeente Houten vereist waarin wordt beoordeeld of de
voorziening passend en mogelijk is.

4. Ondertekening
Hierbij verklaar ik (aanvrager) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats & datum
Handtekening

Let op! U aanvraag kan zonder handtekening niet in behandeling worden genomen. Dit betekent dat u uw de
aanvraag zult moeten printen en ondertekenen. Vervolgens kunt u een gescande versie mailen naar
leerlingenvervoer@houten.nl of de geprinte versie opsturen naar:
Gemeente Houten
T.a.v. leerlingenvervoer
Postbus 30
3990 AD Houten
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