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1. Algemeen
1. Ieder schooljaar moet u het leerlingenvervoer opnieuw aanvragen. Dit is nodig omdat wijzigingen in de situatie van leerling
of ouders/verzorgers kunnen leiden tot een andere beoordeling. Ook kunnen intussen de regels zijn veranderd. Als wij uw
complete aanvraag vòòr 1 juni 2016 hebben ontvangen, kan de vervoersvoorziening waar u recht op heeft, ingaan bij de
start van het nieuwe schooljaar.
2.

Het formulier dient u volledig in te vullen en te ondertekenen. Bij het formulier dienen verklaringen te worden gevoegd.
Welke verklaringen u moet bijvoegen, hangt af van het soort school dat uw kind bezoekt. Op pagina 2 van deze toelichting
staat een schema waarin u kunt zien welke verklaringen u moet bijvoegen. De zgn. vervoersverklaringen vraagt de
gemeente voor u op bij de school. Als dit de eerste keer is dat u leerlingenvervoer aanvraagt, vragen wij u om zelf de
vervoersverklaring bij de school op te vragen.

3.

U kunt niet achteraf een vergoeding aanvragen. De datum waarop wij uw aanvraag ontvangen is bepalend.

2. Afstand van woning naar school
Bij leerlingenvervoer gaan we altijd uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school van het soort onderwijs waarop een leerling
is aangewezen. Bij een school voor basisonderwijs of speciale school voor basisonderwijs heeft u alleen recht op een
vergoeding als de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km is. Hierbij geldt de kortste, voldoende begaanbare en
veilige weg.
De leerling kan een andere school dan de dichtstbijzijnde school bezoeken als dat vervoer goedkoper voor de gemeente is.
3. Keuze van de school
Ouders hebben op grond van godsdienst en levensbeschouwing vrijheid van keuze voor de richting van de school. U moet dan
wel aangeven, dat u bezwaar heeft tegen de richting van dichterbij gelegen scholen. U kunt dit op het aanvraagformulier
aangeven.
4. Hoogte van de vergoeding voor openbaar vervoer
Uitgangspunt bij het leerlingenvervoer is dat een vergoeding wordt gegeven voor de kosten van openbaar vervoer. Als het gaat
om regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, geldt dat de kosten van het vervoer voor de eerste 6 km voor uw
rekening komen (zgn. eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage hoeft u alleen te betalen als het gezamenlijk gecorrigeerde
verzamelinkomen over 2014 hoger is dan € 25.200,--. Als uw gezamenlijk inkomen lager is, kunt u dit aantonen door een IB60
formulier (op te vragen bij de belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543). U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen. U
moet een IB60-formulier van beide ouders/verzorgers bijvoegen.
De eigen bijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is € 507,16 per leerling. Voor vervoer naar scholen voor basisonderwijs die
meer dan 20 km van de woning liggen, wordt nog een (extra) inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.
Begeleiding bij openbaar vervoer
Een vergoeding van de vervoerskosten van een begeleider is mogelijk als de leerling jonger is dan 9 jaar (en hij/zij niet zonder
begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen). Begeleiding van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers.
5. Andere mogelijkheden voor vergoeding van kosten voor leerlingenvervoer (Steeds wordt bekeken hoe het vervoer op
de voor de gemeente goedkoopst mogelijke manier kan worden uitgevoerd)
Aangepast vervoer
Dit is door de gemeente georganiseerd vervoer. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor aangepast vervoer als:
a.
er geen openbaar vervoer is;
b.
er wel openbaar vervoer is, maar de reis (naar een school voor speciaal onderwijs) langer dan 1,5 uur (enkele reis)
is en met aangepast vervoer de reistijd met 50% kan worden teruggebracht;
c.
er wel openbaar vervoer is, maar de reis (naar een (speciale) school voor basisonderwijs) langer dan 1,5 uur
(enkele reis) is en met aangepast vervoer de reistijd met 50% kan worden teruggebracht;
d.
de leerling niet met openbaar vervoer kan reizen vanwege een handicap.
Door ouders/verzorgers georganiseerd vervoer per auto of schoolbus
De ouders ontvangen een vergoeding op basis van feitelijke kosten tot een maximum van de kosten openbaar vervoer voor de
leerling(en).

Vergoeding kosten eigen vervoer
In sommige situaties is het vervoer met eigen auto het meest gunstig en/of goedkoopst voor de gemeente. De vergoeding
hiervoor is gebaseerd op de Reisregeling binnenland.
Weekend en vakantievervoer
Dit geldt voor leerlingen die in een internaat of pleeggezin verblijven, in verband met het volgen van passend (voortgezet)
onderwijs.
6. Wanneer is sprake van een handicap

Het moet gaan om een structurele handicap (dus niet een tijdelijke situatie zoals een gebroken been).


De handicap moet via een medische verklaring van een specialist (geen huisarts) onderbouwd worden. Het feit dat
een leerling druk is of moeilijk leert of in een moeilijke gezinssituatie leeft, is in principe geen reden om in aanmerking
te komen voor aangepast vervoer.



Er wordt voor ‘aangepast vervoer’ en ‘eigen bijdrage’ bij het begrip ‘gehandicapte leerling ‘ uitgegaan van een leerling
die door een lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijke en/of psychische handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van
het openbaar vervoer gebruik kan maken

.

Overzicht van in te leveren verklaringen per school(soort)
Basisschool o.a.:
– Eben Haëzerschool

-IB-60 formulier als het inkomen lager is dan
€ 25.200,-

Speciale school voor basisonderwijs o.a.:
Rehoboth SBO
De Toermalijn
De Wissel
Beatrix De Burcht

-IB-60 formulier als het inkomen lager is dan
€ 25.200,-Verklaring van de commissie van begeleiding
waaruit blijkt welke vorm van vervoer noodzakelijk
is, alleen bij 1e aanvraag nieuwe school
-Eventueel andere adviezen van deskundigen
zoals GGD of medisch specialist (geen huisarts),
alleen bij 1e aanvraag nieuwe school en wijziging
indicering.
-Toelaatbaarheidsverklaring, alleen bij 1e aanvraag
nieuwe school

Speciaal onderwijs o.a. :
Martinus van Beekschool
Rehoboth (V)SO
Entréa, RBB en PI
De Cambier
De Sonnewijser
St. Maartenschool
Kristallis
Kentalis
Auris Fortaal

- Verklaring van de commissie van begeleiding
waaruit blijkt welke vorm van vervoer noodzakelijk
is, alleen bij 1e aanvraag nieuwe school
-Eventueel andere adviezen van deskundigen
zoals GGD of medisch specialist (geen huisarts),
alleen bij 1e aanvraag nieuwe school en wijziging
indicering.
-Toelaatbaarheidsverklaring, alleen bij 1e aanvraag

Basisschool en voortgezet onderwijs voor
leerlingen met een handicap

-Medische verklaring van deskundigen zoals GGD
of medisch specialist (geen huisarts), alleen bij 1e
aanvraag
-Toelaatbaarheidsverklaring, alleen bij 1e aanvraag
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REGELS LEERLINGENVERVOER
Vanaf 1 augustus 2015 verzorgen de vervoerders van Combinatie Vijfstromenland voor de gemeente Neerijnen het taxivervoer
m.b.t. het leerlingenvervoer.
- Opstapplaatsen: Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van opstapplaatsen. Aan het eind van deze ‘Regels
leerlingenvervoer’ kunt u lezen waar deze opstapplaatsen voor het schooljaar 2015-2016 zich bevinden. Mocht er een
verandering zijn in de u betreffende opstapplaats voor het schooljaar 2016-2017, dan wordt u daarover voor het schooljaar
door de vervoerder geïnformeerd.
- Overstapplaatsen: Bij lange ritten wordt soms gebruik gemaakt van een overstapplaats. Voor het schooljaar 2015-2016 was
er voor de scholen in Utrecht een overstapplaats bij Culemborg. Als het uw kind betreft wordt u daarover voor het schooljaar
door de vervoerder geïnformeerd.
- Het taxibedrijf werkt op basis van tijd. Dit houdt in dat het taxibedrijf niet de tijd vergoed krijgt als er gewacht moet worden op
een leerling of op een ouder die te laat bij de opstapplaats aanwezig is. Ook kan de chauffeur geen leerlingen in de school
brengen. Er wordt verwacht dat een medewerker van school bij het hek staat om de leerling op te wachten, als de leerling niet
alleen achtergelaten mag worden op het schoolplein.
WAT WORDT ER VAN U ALS OUDERS/VERZORGERS VERWACHT?
- De leerling staat op de afgesproken tijd op de opstapplaats. Als de leerling niet op tijd klaar staat (bijv. bij verslapen) dan
rijdt de taxi/bus door en dient u zelf voor vervoer naar school te zorgen. De terugreis naar huis wordt dan ook door u zelf
geregeld.
- U helpt uw kind zo nodig bij het in- en uitstappen.
- U geeft ziekte of afwezigheid van uw kind tijdig door aan het taxibedrijf. Ook als uw kind wel weer moet worden opgehaald,
geeft u dit tijdig door aan het taxibedrijf.
- U mag niet met de chauffeur regelen dat uw kind met een ander busje meerijdt (bijv. bij verjaardagen). Bij het taxibedrijf
moet nl. altijd bekend zijn welke leerlingen in welk busje zitten.
- Wanneer u uw kind zelf van school haalt, verzoeken wij u dit te melden bij het taxibedrijf.
- U wordt verzocht wijzigingen (bijv. verhuizing) zo snel als mogelijk zowel aan de gemeente als aan het taxibedrijf door te
geven.
- Als uw kind gehandicapt is/beperkingen heeft, is het noodzakelijk het taxibedrijf hierover te informeren.
Het taxibedrijf heeft voldoende instructies van u nodig om ook met noodsituaties om te gaan, die te maken hebben met
een handicap of medicijngebruik.
- Ouders zorgen er (zo nodig) zelf voor dat hun kind een codicil bij zich heeft, waarop bijzonderheden
staan m.b.t. ziekte, medicijngebruik en evt. andere belangrijke zaken. In noodsituaties kan dit soort informatie van
levensbelang zijn.
WAT WORDT ER VAN DE LEERLINGEN VERWACHT?
- De leerling gedraagt zich in de bus fatsoenlijk.
- De leerling luistert naar de chauffeur en doet wat de chauffeur zegt.
- De leerling blijft in de gordel en op zijn plaats zitten tijdens de rit. Vooral het door de bus lopen of staan brengt de veiligheid
in gevaar!
- Eten en drinken in de bus is verboden.
- De leerling mag uiteraard niet aan portieren of ramen komen.
- Voor een goed verloop van de rit kan het taxibedrijf extra regels vaststellen. Het is noodzakelijk dat de leerling zich aan
deze regels houdt.
WAT MAG U ALS OUDERS/VERZORGERS VAN DE CHAUFFEUR VERWACHTEN?
- Als het de eerste keer is dat uw kind gebruik maakt van leerlingenvervoer, stelt de chauffeur zich aan u voor.
- Er wordt zo veel mogelijk met één of twee vaste chauffeurs per rit gereden.
- Bij wisseling van (één van) de vaste chauffeur(s) tijdens het schooljaar, maakt de chauffeur persoonlijk kennis met u.
- Kinderen worden door de chauffeur opgehaald en afgezet op de bij u bekende vaste opstapplaats.
- De chauffeur zorgt ervoor dat de kinderen aan de veilige kant van de weg in- en uitstappen.
- De chauffeur let erop dat de veiligheidsvoorzieningen in het voertuig daadwerkelijk worden gebruikt.
- De chauffeur gaat pas rijden als de kinderen op hun vaste plaats in de gordel zitten. De vaste zitplaatsverdeling dient voor
ouder/verzorger, leerkracht, leerlingen en chauffeur zichtbaar aanwezig te zijn in het voertuig.
- Er heerst een absoluut rookverbod in het voertuig.
- De chauffeur heeft een routelijst waarop de namen, adressen, telefoonnummers en scholen van de leerlingen staan.
- De chauffeur rookt niet binnen en buiten het voertuig tijdens de uitvoering van de rit.
- De chauffeur ziet er op toe dat de leerling daadwerkelijk naar binnen gaat dan wel opgevangen wordt door een
ouder/verzorger of een medewerker van school.
- De chauffeur stelt bij problemen, waardoor vertraging tijdens de rit ontstaat, onmiddellijk de betrokkenen
(ouders/verzorgers, de school en het vervoerbedrijf) op de hoogte.
- Bij het vervoer van rolstoelafhankelijke leerlingen ziet de chauffeur erop toe dat rolstoelen altijd goed worden vastgezet
voordat de bus vertrekt.
WAT MAG U VAN DE GEMEENTE VERWACHTEN?

-

Als evaluatie zal er jaarlijks een informatiebijeenkomst worden gehouden met een afvaardiging van de gebruikers.

KLACHTENREGELING
- Eventuele klachten meldt u schriftelijk per brief of e-mail bij:
Vijfstromenland
t.a.v. dhr. R. Grisel
Antwoordnummer 331
4000 VB Tiel
e-mail: klantenservice@vijfstromenland.nl
(Het versturen naar een antwoordnummer is gratis, u hoeft dus geen postzegel te plakken.
Het bedrijf zoekt dan samen met u naar een oplossing.
- Als klachten niet naar tevredenheid worden opgelost, volgt er overleg tussen alle partijen, inclusief de chauffeur, om alsnog
tot een bevredigende oplossing te komen.
- Als geen goede oplossing wordt gevonden, wordt de klacht voorgelegd aan de gemeente.
- Het taxibedrijf registreert alle klachten.
- Het taxibedrijf geeft alle klachten en incidenten ter informatie door aan de gemeente.
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Opstapplaatsen 2015-2016
vervoer naar scholen in Tiel:

Hellouw
Haaften
Waardenburg
Opijnen
Heesselt
Varik
Ophemert

Dorpshuis Biskamp, Korfgraaf
Bushalte Wittenberg
(oude) Coop, Dorpsstraat
Bushalte Repensestraat
Bushalte Gerestraat – Gemeneweg
Bushalte Keizerstraat
Hoek Bommelsestraat – Kapelstraat

vervoer naar scholen in Ochten / Ede:

Waardenburg
Est

Busstation Waardenburg
Bushalte Rijweg Waardenburg
rest. 3 Zussen Meteren

