
Uitnodiging voor een Ontmoeting & Dialoog met raadsleden over 
Leerlingenvervoer

Wanneer? Op maandag 16 februari 2015, 
Hoe laat? Van 20:00 – 22:00 uur (met inloop vanaf 19.45 uur) 
Waar? Gemeentehuis van Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal
Gespreksleider? Robert van Zijl (raadslid)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een evaluatie uitgevoerd van 
het leerlingenvervoer. Aan alle gebruikers is een enquête voorgelegd met vragen 
over hoe het vervoer van de kinderen bevalt in vele opzichten. 
De raadsleden hebben deze evaluatie door het college aangeboden gekregen 
met een toelichting. Deze documenten vindt u in de bijlagen. 

Graag willen de raadsleden die zich bezighouden met jeugd en onderwijs een beeld 
krijgen bij de evaluatie. Een beeld dat u levend kunt maken door over uw ervaringen te 
vertellen. 
Wat betekent het om gebruik te maken van leerlingenvervoer? Voor uw kind, voor uw 
gezin? Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Waar ziet u kansen voor eventuele 
verbetering of verandering?

We nodigen drie ambtenaren uit en de wethouder, om ons ook vanuit die 
invalshoek (de organisatie van het geheel) van informatie te kunnen voorzien. 
We bespreken twee fictieve situaties om te kijken waar de uitdagingen liggen in 
het omgaan met leerlingen die in een dergelijke situatie zitten. Van daaruit gaan 
we praten over uw eigen ervaringen, positief en negatief. 

Een avond die hopelijk veel inzichten oplevert over het vervoer naar school voor 
leerlingen in onze gemeente die dat nodig hebben. 

Programma: 
20.00 uur Opening 
Welkom door de gespreksleider en een kort voorstelrondje  

20.30 uur Bespreken  van twee fictieve  situaties
Waar liggen kansen, waar moet voor gewaakt worden, wie zijn betrokken, wie 
moet met wie overleggen?

21.30 uur Ruimte voor gesprek 
Gesprek over signalen die mensen willen afgeven, eigen verhalen die men graag 
wil delen met raadsleden etc. 

22.00 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Wij hopen dat u uw verhaal wilt delen met onze raadsleden. Accepteert u de uitnodiging? 
Wij horen het graag op griffie@albrandswaard.nl

Hartelijke groet, 
Renske van der Tempel 
griffier, 0653961032
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