Informatie RegioRijder
Het leerlingenvervoer per taxi van/naar school wordt het komend schooljaar uitgevoerd door
RegioRijder1.
Nieuwe naam, nieuw gezicht
RegioRijder verzorgt het Leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer in de regio’s IJmond en
Zuid-Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer. U herkent de voertuigen en
chauffeurs van RegioRijder aan het onderstaande logo.

Aandacht voor de kinderen
De gemeenten in uw regio werken samen met de vervoersbedrijven voor een goede,
kwalitatieve uitvoering van de nieuwe aanpak van het leerlingenvervoer waar de zorg voor
de leerlingen het uitgangspunt is. De uitvoering van het vervoer is vergelijkbaar met het
huidige maar toch kunnen we niet voorkomen dat er veranderingen zijn voor de kind(eren).
Bijvoorbeeld doordat er andere vervoerders komen en routes anders kunnen worden
ingepland.
Kennismaking nieuwe chauffeurs
Veel van de huidige chauffeurs blijven het leerlingenvervoer ook voor de RegioRijder rijden.
Er is geen garantie dat een kind het gehele schooljaar door dezelfde chauffeur(s) wordt
vervoerd. Ze hebben allemaal de juiste opleiding, kennis en ervaring met het vervoer van
(specifieke) leerlingen. Aan het eind van de zomervakantie gaat de chauffeur van de route
van een kind contact opnemen met de ouders voor een kennismakingsgesprek.
Route
Zoals gebruikelijk wordt op basis van de leerlinggegevens een vaste route gemaakt voor het
vervoer van een kind. Indien een aanvraag voor vervoer van een kind is toegekend, meldt de
gemeente een kind aan. De vervoercentrale plant op basis van de aangemelde kinderen de
ritten vanaf de start van het nieuwe schooljaar in. In de herfstvakantie wordt bekeken of de
routes nog moeten worden aangepast, op basis van de ervaringen of eventueel nieuwe
aanmeldingen.
Aanpassingen en wijzigingen
Voor (tijdelijke) aanpassingen of wijzigingen (bijvoorbeeld. bij ziekte) kan ook in het nieuwe
schooljaar gebruik gemaakt worden van PTRM. Via PTRM wordt een kind ziek gemeld,
beter gemeld of andere wijzigingen doorgeven.
Meer informatie volgt
Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u vanuit RegioRijder meer informatie over
het leerlingenvervoer.
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Dit geldt voor gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk en
Velsen.

