
 
 

Onderwerp: Regels leerlingenvervoer veranderen vanaf 1 oktober 
 
Beste ouder(s), beste verzorger(s), 
 
Wij informeren u over het leerlingenvervoer van uw kind.  
 
Standaard leerlingenvervoer tot en met 30 september 2022 
U kunt tot en met 30 september 2022 standaard gebruik maken van het leerlingenvervoer. Daar hoeft 
u niks voor te doen. Dit leerlingenvervoer is georganiseerd om u te helpen in de eerste periode van uw 
verblijf in Nederland. De school heeft u automatisch aangemeld. 
 
Heeft u geen leerlingenvervoer meer nodig vanaf de start van het nieuwe schooljaar op 29 augustus 
2022? Geeft dit aan ons door via het emailadres: noodopvang@zaanstad.nl. 
 
Nieuwe regels vanaf 1 oktober 2022 
Vanaf 1 oktober 2022 krijgt uw kind geen standaard leerlingenvervoer meer. Vanaf dan gelden de 
regels van ons regulier leerlingenvervoer beleid. 
 
Dit houdt voor uw kind het volgende in: 
 
Kinderen van 4 tot en met 11 jaar die naar het basisonderwijs gaan (de Kernschool): 

- U woont minder dan 6 kilometer van de school.  
U hebt geen recht op het leerlingenvervoer. U moet zelf eigen vervoer regelen, bijvoorbeeld 
een fiets. 
 

- U woont meer dan 6 kilometer van de school.  
U heeft mogelijk wel recht op vervoersondersteuning. Het hangt af van uw omstandigheden 
wat voor type vervoersondersteuning u krijgt. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente 
Zaanstad. 

 
Een aanvraag indienen  
U moet zelf uw aanvraag indienen. Dit doet u online via de website van gemeente Zaanstad: 
Zaanstad.nl - Leerlingenvervoer - Leerlingenvervoer. U heeft hiervoor een school- en 
vervoersverklaring van school nodig. Deze moet ingevuld en ondertekend zijn door een 
deskundige van de school, bijvoorbeeld een orthopedagoog. De verklaring dient u mee te 
sturen met de aanvraag. De verklaring kunt u opvragen bij de Kernschool. 
 
Let op: U kunt nu al een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer vanaf 1 oktober 2022. Dien 
de aanvraag zo snel mogelijk in om zeker te zijn dat u dan vervoersondersteuning heeft. 
 
Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag voor het reguliere leerlingenvervoer? U kunt 
telefonisch contact opnemen met het team leerlingenvervoer via 14075 of per email via 
leerlingenvervoer@zaanstad.nl. 

 
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan (de Internationale Schakelklas): 

- U hebt geen recht op schoolvervoer. U moet zelf eigen vervoer regelen, bijvoorbeeld een 
fiets. 

 
Hulp bij fietsen 

- Heeft u hulp nodig bij het krijgen van een fiets? U kunt een aanvraag indienen bij Stichting 
Leergeld, via het formulier op deze website: Aanvragen – Leergeld Zaanstad.  

- Heef u hulp nodig bij het leren fietsen? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@zaanstad.nl. 
Dan kijken we of we u kunnen helpen met fietsles.  

 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Projectteam Oekraïne 
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