
Den Haag, 14 december 2020 

 

 

 

Betreft: Nieuwe werkwijze facturatie schoolbijdragen 

 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Vanaf januari 2021 zal de werkwijze voor de facturatie van ouderbijdragen veranderen. 

De Paradijsvogel gaat namelijk gebruik maken van de service van WIS Collect, een 

bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als voor de school 

makkelijker wordt.  

 

Wat gaat er veranderen? 

Vanaf komend kalenderjaar sturen wij facturen per e-mail. U ontvangt deze facturen op 

het bij ons bekende e-mailadres.  

In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link naar uw persoonlijke omgeving 

binnen WIS Collect.  

In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind(eren). 

Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen.  

 

Wanneer starten met WIS-Collect? 

Vanaf januari 2021 zullen wij u vragen de overblijfbijdrage en de ouderbijdrage te 

voldoen. 

Uit de overblijfbijdrage worden alle overblijfkrachten betaald die tijdens het buitenspelen 

toezicht op de kinderen houden.  

De bijdrage voor het overblijven is € 66,- per jaar per kind. 

Van de ouderbijdrage, € 30,- per jaar per kind, kunnen de geplande en soms aangepaste 

activiteiten worden betaald.  

Zo zijn er o.a. kosten voor de Kinderboekenweek, worden er materialen aangeschaft voor 

Sinterklaas en Kerst en kijken we vooruit naar Pasen, theatervoorstellingen en andere 

interne en externe activiteiten om er voor de kinderen weer een gezellig schooljaar van 

te maken.  

De bijdrage voor het schoolreisje zal nog niet aan u worden gevraagd om te betalen.  

Er is op dit moment nog geen zicht op wat wel en niet kan in het voorjaar van 2021.  

De bijdrage voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 zal eveneens nog niet 

worden gevraagd te betalen. In een apart schrijven worden deze ouders te zijner tijd 

hierover nader geïnformeerd. 

 

Instructiefilmpje  

In het instructiefilmpje kunt u zien wat de werkwijze van WIS-Collect in gaat houden: 

www.wis.nl/ouders 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 

http://www.wis.nl/ouders

