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wijziging in leerlingenvervoer Gemeente Weert

26-05-20',t5

Aan Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Weert,
en de raad van de gemeente Weert

Als Speciale School voor Basisondenruijs Het Palet willen wij, op de valreep, reageren op het
advies aan B&W omtrent de verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2O'15.

Zonder enige vooraankondiging en overleg worden wij geconfronteerd met deze nieuwe regeling,
die vergaande consequenties heeft voor een groot aantal van de huidige en tevens voor de
toekomstige leerlingen van onze school.

ln de nieuwe regeling zal een groot aantal van onze leerlingen gebruik moeten gaan maken van
het openbaar vervoer, eigen vervoer of de fiets.
Nagenoeg al onze kinderen zullen aangewezen zijn op een begeleider om de veiligheid b¡ het
reizen van en naar school te kunnen waarborgen.

Deze afhankelijkheid heeft te maken met de leeftijdsgroep, maar daarnaast zeker ook met de
kwetsbaarheid van deze groep.
Veel van onze kinderen hebben een verstandelijke en/of psychiatrische beperkíng, waardoor
zelfstandig reizen niet mogelijk is. Dit betekent voor ouders datzij zelf het kind zullen moeten
begeleiden. Binnen de gezinssituaties, met meerdere kinderen op verschillende scholen, zal dat in
veel gevallen niet mogelijk zijn. lnschakelen van externe hulp kost geld en dat is vaak financieel
niet haalbaar.

Het openbaar vervoer heeft bovendien de beperking dat de vervoerstijden niet aansluiten bij de
schooltijden, met als gevolg dat de veiligheid vóór en ná schooltijd niet gewaarborgd kan worden.

Vanuit de huidige situatie, maar zeker ook met het oog op de ontwikkelingen rondom het realiseren
van passend onderwijs binnen het Kennis en Expertise Centrum Weert ( KEC), is het wijzigen van
de verordening leerlingenvervoer een zeer ongewenste ontwikkeling die grote onrust bij onze
toekomstige ouders/leerlingen zal veroorzaken. Het kan er zelfs toe leiden dat kinderen niet dat
ondenruijs gaan krijgen , waar ze recht op hebben. ln onze ogen kan dit nooit de bedoeling van
deze verordening zijn.

Wij vragen u om de genoemde ovenruegingen serieus in uw besluitvorming mee te nemen.
Uiteraard is een mondelinge toelichting mogelijk.

Met vriendelijke groet

Directie SBO Hef Palet


