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Volgend schooljaar een ander taxibedrijf
Noot gaat voor kwaliteit
Vanaf het komende schooljaar zal Noot het leerlingenvervoer in Houten
gaan doen. Noot heeft meer dan 40 jaar ervaring met personenvervoer.
Ouders en leerlingen die ervaring hebben met Noot in andere
woonplaatsen zijn heel tevreden over het leerlingenvervoer. We zijn dan
ook blij dat Noot in Houten het taxivervoer gaat overnemen.

Rechtstreeks
Er is vanaf augustus één
taxibedrijf
voor
alle
leerlingen. Het bedrijf
vervoert alleen kinderen
uit de gemeente Houten.
Alle
ritten
gaan
rechtstreeks van Houten
naar
school.
Veel
leerlingen zullen daardoor
korter onderweg zijn.
Houten
heeft
veel
woonerven.
Daardoor
kost het wel veel tijd om
meerdere kinderen binnen Houten op te halen en thuis te brengen.

Vaste chauffeurs

Reserveer in
uw agenda!
Op 8 juni organiseert de
gemeente Houten een
informatieavond over het
leerlingenvervoer. U bent
vanaf 19.30 uur welkom in
het gemeentehuis en om
20.00 gaan we beginnen.
U krijgt algemene
informatie over het
leerlingenvervoer. Daarna
kunt u één of meerdere
onderwerpen kiezen waar
u meer over wilt weten.
Onderwerpen die zeker
aan bod komen:
- Kennismaken met Noot
en vragen stellen
- Zelfstandig leren reizen
- Naar school op de
(elektrische) fiets

Veel leerlingen, ouders en verzorgers zijn tevreden over de rit en de chauffeur die ze nu hebben. Ook zijn
er veel leerlingen die met vrienden in de taxibus zitten. Noot zal veel van de huidige chauffeurs overnemen
van de bedrijven die de leerlingen nu vervoeren. U kunt het ons laten weten, als u graag dezelfde chauffeur
wilt houden. En welke vrienden uw kind in de bus heeft. U krijgt daar een email over. Samen met Noot
zullen we onze uiterste best doen om zo goed mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Digitaal
Noot werkt met Leerlingenvervoer-APP. Ouders kunnen de app installeren op hun mobiele telefoon of
tablet. Met deze app kunt u een leerling afmelden, zonder daarvoor te bellen met de planning. Ook kunt u
op de app zien waar de taxi is en hoe laat uw kind thuis komt.
(vervolg op pagina 2)

Digitaal aanvragen
Het invullen van papieren is voorbij. Vanaf nu heeft de gemeente Houten een digitaal
aanvraagformulier voor het leerlingenvervoer. Deze kunt u vinden op
www.houten.nl/leerlingenvervoer. Midden op de pagina vind u de volgende link:
‘leerlingenvervoer aanvragen via het digitale formulier’. Het formulier kunt u ondertekenen
met DigiD. Heeft u liever een formulier dat u met pen invult? Deze vindt u op de website of kunt op laten
opsturen door het team leerlingenvervoer (leerlingenvervoer@houten.nl of (030) 63 92 611).

(vervolg van pagina 1)

Wat uw kind nodig heeft
Alle informatie over uw kind die belangrijk is voor het leerlingenvervoer geeft de gemeente Houten door
aan Noot. Dus alles wat wij weten over bijvoorbeeld de schoollocatie, het opvangadres (BSO) en
bijzonderheden als een autostoel of wagenziekte. Doet u een nieuwe aanvraag dit jaar, dan staat in de
aanvraag wat uw kind het komende schooljaar nodig heeft. Heeft u vorig jaar meteen voor twee jaar
vervoer gekregen? Dan krijgt u binnenkort een email van ons met vragen over veranderingen in de
situatie van uw kind.

Vragen?
Vragen aan de gemeente Houten kunt u stellen via leerlingenvervoer@houten.nl of (030) 63 92 611.
Noot kunt u bereiken via groepsvervoer@noot.nl of (0318) 62 35 00.

Zelfstandig leren reizen
Wist u dat er stagiaires zijn die uw zoon of dochter kunnen leren
zelfstandig te reizen? De vrijwilligersorganisatie Handje Helpen
begeleidt op dit moment drie leerlingen bij het leren zelf met de
trein of bus naar school reizen. Wilt u in gesprek over de
mogelijkheden voor komend schooljaar? Neem dan contact met
ons op!

Beschikking voor 1 of 2 jaar
De gemeente Houten heeft sinds het schooljaar 2016-2017 de mogelijkheid om meteen twee jaar, in
plaats van één jaar, vervoer toe te kennen. Een leerling komt in aanmerking komen voor een zogenaamde
tweejarige beschikking als:
 er de komende jaren niets zal veranderen aan zijn/haar beperking, stoornis of ziekte én
 hij/zij nog twee jaar naar dezelfde school zal gaan én
 er de komende schooljaren geen mogelijkheid is om zelfstandig te leren reizen of
te reizen met een (aangepast) vervoersmiddel of
deel te nemen aan een fietsgroep.

Wie wil meedenken?
Fietsgroepen landelijke primeur
Houten staat bekend als fietsstad. Hoog tijd dat we fietsen
een hoofdrol geven in het leerlingenvervoer. Leerlingen
die op de fiets naar school gaan zijn lekker in beweging
en soms korter onderweg dan leerlingen in een taxi. De
gemeente Houten wil voor leerlingen die kunnen fietsen,
of die dit kunnen leren, fietsgroepen organiseren. Een
vaste begeleider fietst dagelijks heen en weer naar school
met een groepje leerlingen.
Dit initiatief is uniek voor Nederland. Welke ouders en leerlingen willen met ons meedenken over hoe we
deze fietsgroepen kunnen organiseren? Voor meer informatie of om aan te melden kunt u contact
opnemen met Marije Schotpoort (marije.schotpoort@houten.nl of 06-28779176).

