Aan de ouders/verzorgers
van het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs van
De Werkplaats Kindergemeenschap

Betreft: inning vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
Onze school maakt gebruik van de service van WIS Collect voor de inning van de
vrijwillige ouderbijdrage.
In deze brief en de daarbij behorende bijlagen informeren wij u over de wijze van
betalen en de verdere regelingen m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage.
U ontvangt vandaag van ons ook een mail-bericht met de link naar uw
persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving kunt u de
benodigde (inkomens)gegevens invoeren en vervolgens wordt de hoogte van
de vrijwillige ouderbijdrage per kind - en bij meer kinderen voor alle kinderen
gezamenlijk - bepaald. Er wordt daarbij rekening gehouden met de lagere
bijdrage per kind bij meer kinderen op De Werkplaats.
Wij hebben er voor gekozen om op de ouderbijdrage géén indexatie toe te
passen. De tarieven zijn dus gelijk aan die van het afgelopen schooljaar.
Wanneer u vóór 1 november a.s. in één keer het bedrag overmaakt wordt
er een korting van 4% toegepast. U krijgt één factuur per gezin, op naam van
uw oudste kind.
U kunt de factuur binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen. Er kan ook in drie
termijnen worden betaald. Indien u daarvoor kiest, dan krijgt u voorafgaand aan
de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail, zodat u via de link in
deze mail gemakkelijk binnen uw persoonlijke omgeving de termijn kunt voldoen.
Er moet dus voor iedere termijn afzonderlijk door u via iDEAL een
betaalopdrachtworden gegeven. Bij betaling in drie termijnen wordt geen korting
toegepast.
Wij vragen u om het formulier met de opgave van het belastbaar inkomen 2019
(verzamelinkomen) uiterlijk 1 november a.s. bij ons aan te leveren. Dit hoeft
u alleen te doen als u niet in de hoogste inkomenscategorie valt.
Wij controleren aan de hand van deze informatie of de hoogte van de
ouderbijdrage juist is bepaald en zullen - indien nodig - een correctie
toepassen. Als wij van u geen formulier ontvangen krijgt u een factuur voor de
maximale ouderbijdrage.

Wanneer uw kind in het bezit is van een U-pas, dan vragen wij u om dit op het
inkomensopgaveformulier aan te geven en ons een kopie van deze pas te doen
toekomen.
Voor het terugzenden van de ingevulde en ondertekende formulieren zijn drie
mogelijkheden:
1. scannen en digitaal opsturen naar ouderbijdrage@wpkeesboeke.nl;
2. afgeven bij de administratie op het BO of VO;
3. opsturen naar het antwoordnummer van de school:
antwoordnummer 3229, 3720 VB Bilthoven (een
postzegel is hierbij niet nodig).
Naast deze brief ontvangt u in dit mailbericht de volgende bijlagen:
1. Reglement vrijwillige ouderbijdrage 2021/2022
2. Toelichting vrijwillige ouderbijdrage 2021/2022
3. Formulier inkomensopgave ouderbijdrage
Voor vragen en/of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u ons mailen:
ouderbijdrage@wpkeesboeke.nl.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u en uw
kind(eren) een bijzonder fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Hans Onderwater
Directeur Bedrijfsvoering a.i.

