Aanvulling regeling Vervoer
Flevopolder 20-21
Proces trein abonnementen aanvraag
Situatie
Vanuit de Flevopolder zijn er voor schooljaar 2020-2021 ruim 80 leerlingen welke dagelijks richting
Greijdanus willen reizen. In een bus passen 62 leerlingen. We kiezen ervoor de examenleerlingen met
de trein te laten reizen gezien de wisselende tijden en het kortere schooljaar. Ook een aantal VWO-4
leerlingen uit Dronten gaan met de trein reizen, zodat de resterende leerlingen in de bus passen.
Het is de wens van de ouders om de totale kosten (trein en bus) gezamenlijk te delen. Dit betekent
dat de ouders zelf een treinabonnement aanschaffen bij NS en deze vervolgens via de
vriendenstichting vergoed krijgen. Zij betalen mee aan het geheel door het reguliere busabonnement
aan te vragen.

Treinabonnementen:
Ouders bestellen zelf het traject-vrij treinabonnement bij de NS voordat het schooljaar begint:
https://www.ns.nl/abonnementen/traject-vrij.html
In verband met de onzekere situatie rondom het Corona-virus raden wij aan losse
maandabonnementen te bestellen. Wanneer het treinvervoer tijdelijk komt stil te liggen, zijn er niet
onnodig hoge kosten gemaakt voor het jaarabonnement.
De kosten die ouders voor de NS abonnementen maken krijgen ze volledig vergoed (zie hieronder) en
ze betalen net als alle andere ouders via het reguliere busabonnement (aanvraag via de website van
het Greijdanus).
Abonnement voor Examenleerlingen en VWO-4 leerlingen:
Na het bestellen van het NS abonnement voor de start van het schooljaar sturen ouders een mail
met een kopie van de abonnements-aanvraag of -betaling naar vrienden@greijdanus.nl met daarop
vermeld hun naam, adres en bankrekeningnummer.
De vriendenstichting geeft ouders vervolgens een voorschot voor de periode augustus-december. In
januari komt er opnieuw een voorschot voor de overige maanden.
Hierbij gaan we uit van de prijs van losse maandabonnementen.
Let op: maandabonnementen moeten iedere maand opnieuw aangevraagd worden. Goed om in je
agenda te zetten!

Busabonnementen:
ALLE ouders vragen voor ieder kind apart een busabonnement aan.
Dit geldt ook voor uw kind die een treinabonnement heeft.
Deze aanvraag moet u voor de zomervakantie indienen via de website van de Vrienden van
Greijdanus, www.vriendenvangreijdanus.nl/vervoer.
Hierbij kunt u zelf de betaling regelen (via automatische incasso of door zelf over te schrijven).
U zult t.z.t. geïnformeerd worden vanaf wanneer dit mogelijk is.
De Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten (RTV) blijft gelijk aan afgelopen jaar.

Aanvulling regeling Vervoer
Flevopolder 20-21
Vervolg - Proces trein abonnementen aanvraag

Aanvullende regeling
Deze regeling is een aanvulling op de ‘Regeling Vervoer Flevopolder 2020-2021’

Contact
Met vragen over de financiële afwikkeling van de regeling vervoersabonnement Flevopolder kunt u
terecht bij Paola de Jong van de financiële administratie van Stichting Vrienden van Greijdanus. Dit kan
door een e-mail te sturen aan vrienden@greijdanus.nl.
Met algemene vragen over de regeling vervoersabonnement Flevopolder verzoeken wij u contact op
te nemen met de vervoerscommissie oudercommissie.dronten.lelystad@hotmail.nl

