
Openbaar vervoer 2022-2023 Middelharnis, juni 2022

De RGO Middelharnis heeft voor het schooljaar 2022-2023 een contract afgesloten met
Connexxion, zodat u de mogelijkheid heeft om via de school een openbaar vervoer
abonnement voor uw zoon en/of dochter af te sluiten. In tegenstelling tot eerdere
schooljaren kan voor de regio Zeeland geen abonnementen via de RGO meer worden
afgesloten. Hieronder volgt meer informatie.

Leerlingen woonachtig op Goeree-Overflakkee of in de Hoeksche Waard
U heeft de keuze uit de volgende openbaar vervoer abonnementen:

● Schooljaarabonnement
● Winterabonnement
● Examenjaarabonnement

De tarieven, het aantal sterren en de centrumzone vindt u onderaan deze brief.
De bestelprocedure is gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Connexxion is momenteel
bezig met het inrichten van een portal waarin u als ouder zelf het abonnement kan bestellen.
Zodra wij de informatie over de bestelprocedure hebben ontvangen, zullen wij deze
informatie met u delen. Houdt u er rekening mee dat dit nog wel enkele weken kan duren.

Om een openbaar vervoer abonnement via de school af te sluiten heeft uw zoon en/of
dochter een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Deze kunt u aanvragen via
www.ov-chipkaart.nl. Heeft u al een OV-chipkaart en verloopt deze binnenkort vraag dan
tijdig een vervangende ov-chipkaart aan.
Let op: staan er abonnementen op de kaart, vraag dan een vervangende kaart aan,
dan kunnen de abonnementen worden overgezet. Indien u een nieuwe kaart
aanvraagt, is het achteraf niet mogelijk om abonnementen over te zetten op een
andere kaart.

Goed om te weten
● U bent zelf verantwoordelijk voor een geldige persoonlijke OV-chipkaart (met

pasfoto).
● Het stamnummer/leerlingnummer is een 4-cijferig nummer dat u kunt terugvinden via

het overzicht inschrijfgegevens wat u per post heeft ontvangen. Dit nummer heeft u
nodig om de bestelprocedure bij Connexxion te kunnen afronden.

● Defecten aan OV-chipkaarten of verloren OV-chipkaarten worden afgehandeld via
www.ov-chipkaart.nl.

● U bent zelf verantwoordelijk om het juiste aantal sterren en de centrumzone in te
vullen tijdens de bestelprocedure. Let u dus goed op wat u bestelt, dit om verkeerde
facturen en niet werkende abonnementen te voorkomen.

● Het is belangrijk dat er altijd een positief saldo op de OV-chipkaart staat. Het
abonnement werkt namelijk niet als er geen tegoed op de OV-chipkaart staat.

● Op de RGO is een OV-oplaadpunt aanwezig.
● Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van Connexxion 0900 2666399



Tarieven en soorten abonnementen Connexxion Regio Rotterdam
schooljaar 2022 -2023

Sterwaarde Soort Schooljaar Examenjaar Winterperiode

1* Regio Rotterdam € 315,62 € 279,12 € 115,40
2* Regio Rotterdam € 517,26 € 457,45 € 189,12
3* Regio Rotterdam € 771,51 € 682,30 € 282,08
4* Regio Rotterdam € 1016,99 € 899,40 € 371,84
5* Regio Rotterdam €1271,23 € 1124,25 € 464,79
6* Regio Rotterdam € 1525,48 € 1349,10 € 557,75

Schooljaar  22-aug-22 7-jul-23  320 dagen
Examenjaar  22-aug-22 31-mei-23  283 dagen
Winterperiode  31-okt-22 24-feb-23  117 dagen

sterwaarde

Woonplaats sterwaarde

Achthuizen 2*
Den Bommel 2*
Dirksland 2*
Goedereede 3*
Goudswaard 5*
Hellevoetsluis 4*
Herkingen 2*
Melissant 2*
Nieuw Beijerland 5*
Nieuwe Tonge 2*
Numansdorp 3*
Ooltgensplaat 3*
Ouddorp 3*
Oude Tonge 2*
Stad a/h Haringvliet 2*
Stellendam 3*
Zuid Beijerland 4*


