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Leerlingenvervoer 
Advies / inschrijving van de school behorend bij aanvraag 
Dit formulier mag alleen ingevuld worden door personen die de vragen kunnen beantwoorden op 
basis van kennis van de leerling. 
 

Gegevens school 

Een school kan meerdere locaties hebben. Vul het juiste adres in. 

Naam van de school  ..............................................................................................  

Straatnaam + huisnummer  ..............................................................................................  

Postcode + woonplaats  ..............................................................................................  

Telefoonnummer  ..............................................................................................  

 

Gegevens leerling 

Naam en voorletters  ..............................................................................................  

Roepnaam  ..............................................................................................  

Geboortedatum  .............................................   Jongen   

 Meisje 

Verblijfadres  

Straatnaam + huisnummer  

 

 ..............................................................................................  

Postcode + woonplaats  ..............................................................................................  

Datum ingang vervoer  ..............................................................................................  

Het betreft schooljaar  ..............................................................................................  

Laatste schooljaar  Ja  Nee 

De leerling is met ingang van  ........................................   ingeschreven als leerling 

 

Schoolsoort 

 Basisonderwijs 

 Voortgezet onderwijs 

 Speciale school voor basisonderwijs (SBO): 

 Speciaal onderwijs, namelijk: 

 basisonderwijs   voortgezet onderwijs 

 onderwijs aan kinderen met visuele beperking (blind en slechtziend); 

 onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige 

spraakmoeilijkheden; 

 onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking en zeer 

moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 

 onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en langdurig zieke kinderen (LZK). 

 

 TLV (toelaatbaarheidsverklaring) 

     Geldigheidsduur ............................................................................................................................. 
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Onderstaande is bestemd voor school waar onderwijs gekoppeld is aan: 

 Dagbehandeling 

 Therapeutische behandeling 

     Termijn opgenomen in behandelplan: 

....... (dag) ….... (maand) ............. (jaar) t/m …..... (dag) ….......... (maand)     ............. (jaar) 

 

 Dagdeel / start school 

thuis - school 

Dagdeel / einde school: 

school - thuis 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 

Advies 

Op verzoek van de ouders/verzorgers van bovengenoemde leerling verklaar ik dat de leerling gezien 

diens 

  lichamelijke  

  verstandelijke 

  psychische 

  en/of zintuigelijke beperking, 

 

in staat is om: 

zelfstandig naar school te gaan? 

  Ja, te weten: 

  lopend 

  fietsend 

  openbaar vervoer 

  anders, te weten:  ........................................................................................................................ 

 

  Zo nee, kan de leerling onder begeleiding naar school? 

  Ja, te weten:  

  lopend met begeleiding 

  fietsend met begeleiding 

  openbaar vervoer met begeleiding 

  anders, te weten:  ................................................................................................................ 

  Nee, omdat  ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Dit advies geldt voor 

 Het gehele schooljaar  

      Een bepaalde periode namelijk van ........................... (datum) tot en met  ....................... (datum) 
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Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit advies naar waarheid te hebben ingevuld. 

Naam en voorletters  ................................................................................................................  

Functie  ................................................................................................................  

Datum en plaats  ................................................................................................................  

  

Handtekening  ................................................................................................................  

Stempel school  

 

 


