Toelichting op het aanvraagformulier
vervoersvoorziening praktijkonderwijs te Bladel
Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat gebruik kan worden gemaakt van de touringcar die wordt in gezet voor het vervoer
van en naar het Praktijkonderwijs in Bladel.
Als de leerling niet in staat is zelfstandig met de touringcar te reizen, is het de verantwoordelijkheid van
de ouders om te zorgen voor begeleiding. Dit kan door uzelf, of kan door een ander verzorgd worden,
maar u dient dit zelf te regelen.
Uitzondering is als de leerling vanwege zijn geestelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap geen
gebruik kan maken van deze voorziening.
Eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op het Jeugd Maandabonnement van het reguliere
openbaar vervoer.
Procedure
De aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet u indienen binnen 2 weken na ontvangst van het formulier.
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, of waarvan de gevraagde verklaringen of
bewijsstukken ontbreken, kunnen niet in behandeling worden genomen. Het formulier zal naar u
teruggestuurd worden om u in de gelegenheid te stellen de aanvraag binnen 2 weken te corrigeren of
aan te vullen.
Maakt u hiervan geen gebruik, dan wordt uw aanvraag niet ontvankelijk verklaard.
Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken, doch uiterlijk voor het begin van het schooljaar,
mits u tijdig en volledig informatie hebt verstrekt.
De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld. In dat geval krijgt u daarvan bericht. Na een eventueel
uitstel krijgt u binnen 2 weken bericht over de beslissing.
Naar aanleiding van het ingediende aanvraagformulier kunnen burgemeester en wethouders, om tot een
juiste beoordeling te komen, aanvullende gegevens vragen.
Vergeet u niet de gedragsverklaring en een pasfoto van de leerling mee te zenden met de aanvraag t.b.v.
het vervoersbewijs!
Doorgeven wijzigingen
Als zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen, zoals een verhuizing of een stage, dient u dit
direct schriftelijk door te geven aan burgemeester en wethouders middels een e-mail naar
leerlingenvervoer@valkenswaard.nl. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

Naam leerling

naam ouder(s)/verzorger(s)

welke wijziging betreft het

met ingang van wanneer
Informatie
Heeft u vragen over het aanvraagformulier of wilt u nadere informatie over de vervoersregeling, dan kunt
u deze stellen door middel van het sturen van een e-mail naar leerlingenvervoer@valkenswaard.nl of
bellen met telefoonnummer (040) 2083444.
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