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Schoolverklaring, behorend bij aanvraag leerlingenvervoer
Verklaring: Alleen in te vullen door de directeur van

In te vullen door ouder/voogd

de school

Zaaknummer digitale

De school verklaart hierbij dat de leerling staat ingeschreven voor

aanvraag leerlingenvervoer

het schooljaar 2020-2021
Naam van de school
Adres van de schoollocatie
Naam van de leerling
Geboortedatum van de leerling
Het kind volgt op onze school

basisonderwijs

speciaal basisonderwijs

voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs

speciaal onderwijs

Cluster 1 (school voor blinde en slechtziende kinderen)
Cluster 2 (school voor dove-, slechthorende kinderen en kinderen met spraakmoeilijkheden)
Cluster 3 (scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en
langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap)
Cluster 4 (scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders
dan met een lichamelijke handicap en scholen verbonden aan pedologische instituten)
De directeur is in overleg met
de commissie van Onderzoek/
Begeleiding en/of de Permanente
Commissie Leerlingenzorg van
mening dat de leerling:

zelfstandig kan fietsen of brommer rijden

onder begeleiding kan fietsen of brommer rijden

achterop de fiets of brommer vervoerd kan

zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen

worden
onder begeleiding met het openbaar

geen van bovenstaande kan

vervoer kan reizen
Toelichting

Kiest u “geen van bovenstaande kan”, dan dient een verklaring van een medisch specialist te worden bijgevoegd. Een verklaring
van de huisarts wordt niet geaccepteerd.

Ondertekening
De directeur verklaart, mede namens de commissie, dat de ingevulde gegevens en bijgevoegde verklaringen naar waarheid zijn
ingevuld.

Datum

Handtekening

WIJZ-4111-0320

Indienen
Ga naar www.lv.nl/leerlingenvervoer om eerst de aanvraag leerlingenvervoer digitaal in te dienen. Deze schoolverklaring kunt u
bijvoegen als gescande bijlage bij de digitale aanvraag leerlingenvervoer of per post opsturen. Vermeld het zaaknummer van de
digitale aanvraag op deze schoolverklaring. Inleveren aan de balie van het Servicecentrum kan alleen op afspraak.
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