Deerlijk, 1 september 2020
Beste ouder(s,

Betreft het collectief schoolbusvervoer
Kinderen in het buitengewoon onderwijs kunnen beroep doen op gratis busvervoer onder een aantal
voorwaarden en volgens bepaalde procedures. U kan alles nalezen in de omzendbrief
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13979
De dienst leerlingenvervoer van De LIJN - West-Vlaanderen organiseert de busritten.
Enkele argumenten hiervoor zijn:
● het leerlingenaantal binnen onze school waardoor er heel wat leerlingen dienen opgehaald te worden.
● het ruimer woongebied van onze leerlingen waardoor de afstanden groter worden.
● de intentie om als school de correctheid van het ‘recht-hebben op gratis busvervoer’ toe te passen.
● ...
Indien u vragen heeft hieromtrent, dan bent u zeker welkom. Wij bundelen ze en geven ze door aan De Lijn.
Individueel brengen/halen van de kinderen
Ouders van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die kiezen om hun kind(eren) zelf met de eigen
wagen naar de school te brengen, kunnen hiervoor mogelijks een tussenkomst in de vervoerskosten krijgen.
Wat dienen jullie te doen?
●
Stap 1: Jullie melden via het onderstaand strookje of jullie de kinderen elke dag met de wagen naar
school brengen en afhalen.
●
Stap 2: Jullie melden via het onderstaand strookje of jullie de premie willen ontvangen.
●
Stap 3: Jullie melden via het onderstaand strookje het rekeningnummer waarop de premie kan
gestort worden.
●
Stap 4: Het ingevuld briefje geef je terug mee met jouw kind(eren) ten laatste tegen maandag
14 september 2020.
Wat gebeurt er nadien met jullie aanvraag ?
De school dient per trimester een webapplicatie in te vullen naar het Departement Onderwijs & Vorming.
Als alle administratie is doorlopen en jullie beantwoorden aan bepaalde criteria, dan krijgt de school
de subsidie toegekend en dan storten wij dit door naar jullie rekeningnummer.
Vriendelijke groeten,
Directie De KIM & De SAM

INDIVIDUEEL VERVOER
De ouders van
………………………………………………………………….………………………………………………… klas
………………...
brengen hem/haar elke dag naar school en halen hem/haar ook af van de school.
We wensen de premie te ontvangen op het rekeningnummer:
BE …… …………………… …………………… ……………………

HANDTEKENING:

…………………………………………..

