Formulier Vervoersadvies

Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
E-mail: leerlingenvervoer@rotterdam.nl
Telefoon: (010) 498 42 57
Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Leerlinggegevens
* Achternaam van de leerling

Fietsen

Voornaam

* Geboortedatum

BRIN-code

Nieuwe leerling, datum plaatsing

De directeur acht deze leerling:
In staat om zelfstandig te fietsen.
Niet in staat om zelfstandig maar wel onder begeleiding te fietsen.

Openbaar vervoer

In staat om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.
Niet in staat om zelfstandig maar wel onder begeleiding met het openbaar vervoer
te reizen.

027 MO 03 21

Aangepast vervoer
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Niet in staat om onder begeleiding met het openbaar vervoer te reizen vanwege de
aard van de beperking. Aangewezen op aangepast vervoer.

Toelichting
Voor een snelle afhandeling van
de aanvraag, verzoeken wij u alle
relevante informatie te vermelden
en bij te voegen, zoals een
rapportage van maatschappelijk
werk of andere instantie.

Onderbouw uw advies
Geef aan wat de mogelijkheden van de leerlingen zijn ondanks de beperking. Het is voor
de ontwikkeling en zelfredzaamheid van leerlingen belangrijk om zo zelfstandig mogelijk
te reizen. Geef daarom aan waar de leerling (nog) ondersteuning bij nodig heeft en wat
de leerling zelf zou kunnen.

Voorbeeld onderbouwing: ‘De
11-jarige leerling functioneert op
een ontwikkelingsleeftijd van 8
jaar. De leerling is prikkelgevoelig,
dat zich uit in woedebuien bij
kleine veranderingen. Sommige
perioden gaat het heel goed,
andere keren als we bijvoorbeeld
onverwachts een lesuur uitval
hebben, kan de leerling dit niet
aan en slaat en schopt om zich
heen. De leerling kan reizen
per OV met begeleiding. Reizen
zonder overstappen kan de
leerling zelf, maar bij onverwachte
situaties zoals uitval van bussen,
raakt de leerling erg van slag.
Daarom is begeleiding nodig.’

Dit advies geldt voor:
Het hele schooljaar.
Bepaalde periode namelijk: tot

Ondertekening
Datum

Handtekening

Directeur

Versturen
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Een scan/duidelijke foto van het ingevulde formulier met handtekening kunt u per mail
versturen naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl of per post verzenden naar:
Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

