
 

 

 

 

 

Betreft: inning ouderbijdrage 
 
 
 
Hengelo, november 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Wij maken gebruik van WIS Collect voor de inning van de ouderbijdragen. 
 
 
WIS Collect is een volledig digitaal systeem, waarvoor u als ouder een eigen inlogcode via de e-mail 
ontvangt. Facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage, excursies, schoolreizen en overige activiteiten 
en diensten worden online aangeboden. 
 
Voor de betaling van de factuur heeft u twee betaalmogelijkheden: 

• direct betalen met IDEAL; 

• kiezen voor een overboeking. 
   Wanneer u voor deze optie kiest, dient u het bedrag vóór de vervaldatum zelf over te     
   maken. 
 
In bijgaande link treft u een introductiefilmpje aan voor het gebruik van WIS Collect:  

https://vimeo.com/133035617. (ga op de link staan, druk Ctrl toets in en klik met de linker muis 

knop) 
 
Alle correspondentie verloopt via uw e-mailadres. U ontvangt een e-mail dat er een factuur voor de 
vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 voor u klaar staat. 
 
Informatie over de opbouw van het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden in de 
bijlage en op de site. 
 
Voor vragen over facturen of problemen met de betaling kunt u contact opnemen met de 
administratie van uw school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Jan Mensen 
Hoofd financiën en control 
 

https://vimeo.com/133035617


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht kosten ouderbijdrage  2021-2022   

  

Algemene ouderbijdrage, alle klassen gelijk  

Collectieve verzekeringen  €               4,00  

Niet-les activiteiten o.a. sint/kerst, jaarafsluiting, MAC  €            14,00  

Algemene culturele en sportieve vorming  €            10,00  

Bijdrage activiteiten oudervereniging  €            10,00  

Solidariteitsfonds*  €              2,00  

Totaal algemene bijdrage  €            40,00  

 
* Bijdrage die bedoeld is voor leerlingen die niet zouden kunnen deelnemen aan  
bepaalde activiteiten door beperkte financiële mogelijkheden. 

   

 

 

Introductie brugklas  €            25,00  

Cult. Kaart CJP-pas,  bezoek exposities, toneel, film, muziek, voorstellingen  €            20,00  

Algemene ouderbijdrage  €            40,00  

Totale kosten: algemene ouderbijdrage en school specifiek  €            85,00  

  

School specifiek: leerjaren (2, 3, 4, 5 en 6 )  

Cult. Kaart CJP-pas,  bezoek exposities, toneel, film, muziek, voorstellingen  €            20,00  

Algemene ouderbijdrage  €            40,00  

totale kosten: algemene ouderbijdrage en school specifiek  €            60,00  

 

School specifiek: leerjaren (2, 3, 4, 5 en 6 ) bijdrage iPad*  

Bijdrage iPad  €            50,00  

 * Voor deze bijdrage ontvangt u een aparte factuur. 


