
Aanvraagformulier Gemeente Beek 
schooljaar 2020-2021 

 

1. Gegevens aanvrager 

Naam  

Voorletters  

Relatie tot leerling O Vader O Moeder 

 O Voogd O Anders, nl 

Gezinssamenstelling O Twee-oudergezin O Een-oudergezin 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  Mobiel 

IBAN-nummer  t.n.v. 

Noodnummer                                    Naam 

Noodadres*   

*Adres binnen een straal van 100m van uw woonadres, waar uw kind bij onvoorziene situaties 

gebracht kan worden.  

2. Gegevens leerling 

BSN nummer  

Roepnaam  Voorletters 

Achternaam  

Geboortedatum  O Man     O Vrouw 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Is sprake van een hulpmiddel O Nee O Ja, een 

 

3. Gegevens school 

Schoolsoort O Basisonderwijs O Speciale school voor 
 basisonderwijs 

 O Speciaal Onderwijs O Voortgezet speciaal 
onderwijs 

 O Voortgezet onderwijs 

Naam van de school  

Adres leslocatie  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer school  

Gewenste ingangsdatum  
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3.1. Schooltijden 

Maandag Van                        uur tot                       uur 

Dinsdag Van                        uur tot                       uur 

Woensdag Van                        uur tot                       uur 

Donderdag Van                        uur tot                       uur 

Vrijdag Van                        uur tot                       uur 

 

3.2. Ophalen/terugbrengen   

Maandagochtend thuis  BSO anders middag thuis  BSO anders 

Dinsdagochtend thuis  BSO anders middag thuis  BSO anders 

Woensdagochtend thuis  BSO anders middag thuis  BSO anders 

Donderdagochtend thuis  BSO anders middag thuis  BSO anders 

Vrijdagochtend thuis  BSO anders middag thuis  BSO anders 

Adres BSO / 
andere locatie* 

 

*  naast het woonadres mag gedurende het schooljaar eenmalig één ander adres worden op-

geven waar het kind buiten schooltijd opgevangen wordt op vaste dagen in de week. Het op-

vangadres mag op maximaal 0,5 km afstand liggen van de woning als bedoeld in artikel 1 van 

de “Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Beek 2014”; 

 

3.3. Reden van aanmelding en plaatsing van de leerling op deze 
school 

 

 

 

 

 

 

3.4. Gegevens vorige school (alleen invullen bij wijziging van de school) 

Schoolsoort O Basisonderwijs O Speciale school voor 
 basisonderwijs 

 O Speciaal Onderwijs O Voortgezet speciaal 
onderwijs 

 O Voortgezet onderwijs 

Naam van de school  

Adres leslocatie  

Postcode en woonplaats  Tel.nr. 

 

4. De aanvraag betreft 

O Dagelijks vervoer 

O Vakantie/weekendvervoer 
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4.1. Vervoer per fiets 

Kan de leerling met de fiets naar school? 

O Ja,  ga door naar vraag 5 

O Ja, maar heeft begeleiding nodig     O omdat de leerling jonger is dan 12 
  jaar (per 1 augustus 2019) 

 O vanwege de beperking van de  
  leerling 

O Nee, omdat de leerling een fysieke beperking heeft en ook met begelei-
ding niet kan fietsen 

O Nee, omdat 

Heeft uw kind het fietsdiploma? O Ja           O Nee 

 
 

4.2. Openbaar vervoer 

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen? 

O Ja,  ga door naar vraag 5 

O Ja, maar heeft begeleiding nodig     O omdat de leerling jonger is dan 12 
  jaar (per 1 augustus 2019) 

 O vanwege de beperking van de  
  leerling 

O Ja, maar de leerling is met openbaar vervoer (enkele reis) meer dan 
1,5 uur onderweg en de reistijd is met aangepast vervoer 50% korter 

O Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig en de begeleider is meer dan 
1,5 uur onderweg (retour woning-school) 

O Nee, omdat de leerling een fysieke  en ook met begeleiding niet met het 
openbaar vervoer kan reizen 

O Nee, omdat 

 

5.  Rolstoel 

Maakt de leerling gebruik van een rolstoel? 

O Ja    

O Nee 

 

6. Welke lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking 
heeft uw kind? 
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7. Inkomen in verband met de eigen bijdrage (alleen invullen als de 
leerling naar een basisschool of naar een speciale school voor 
basisonderwijs gaat) zoals bijv. De Talander (Vrije school, El Ha-
bib, El Wahda (Islamitische scholen), SBO het Mozaïek, SBO de 
Horst, SBO De Blinker. 

Is uw totale verzamelinkomen over het jaar 2018 

O Meer dan € 27.000,-- U betaalt een eigen bijdrage (€ 571,00 p/j.) 

O Minder dan € 27.000,-- U betaalt geen eigen bijdrage 
 
U dient wel een kopie (van beide ouders) van de aanslag 2018 of het IB 60 
formulier 2017 bij te voegen. Als u de aanslag 2018 of het IB-60-formulier 
niet bijvoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen 
hoger is dan € 27.000,-- en brengen wij u de eigen bijdrage in rekening. 
 

 

8. Vervoersvoorziening voor het bezoeken van een Islamitische of 
Vrije school 

Vraagt u een vervoersvoorziening aan voor het bezoeken van een Islamiti-
sche- of Vrije school, die op grotere afstand van de woning gelegen is dan 
een andere school van dezelfde onderwijssoort?  

O Nee,   Ga door naar vraag 9 

O Ja,  Dan dient u schriftelijk te verklaren overwegende bezwaren te heb-
ben tegen het openbaar onderwijs, danwel tegen de richting van alle bijzon-
dere scholen die dichterbij gelegen zijn. Een standaard verklaring is beschik-
baar bij de publieksbalie. 

 

9. Eventuele opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag 
van belang (kunnen) zijn 
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10. Instemmingsverklaring en naar waarheid ingevuld  

Aanvrager verklaart hierbij geen bezwaar te hebben dat door de (medisch) 
adviseur van de GGD inlichtingen over het ziektebeeld van de leerling wor-
den ingewonnen. 
De informatie wordt ingewonnen bij de huisarts en/of er wordt overleg ge-
voerd met (huis)artsen. 
 
Aanvrager verklaart tevens dat hij/zij de aanvraag naar waarheid heeft inge-
vuld. 
 

Plaats Datum 

Handtekening aanvrager 
 
 
 
 
 
 

Voor zover van toepassing de  
Toelaatbaarheidsverklaring bijvoegen. 

O Ja O NVT 

 


