
 

 

 

Rotterdam, 20 juni 2016 

 

Betreft: nieuwe werkwijze facturatie Wolfert van Borselen scholengroep 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal de werkwijze bij de facturatie van ouderbijdragen veranderen. De 

Wolfert van Borselen scholengroep gaat namelijk gebruik maken van de service van WIS Collect, een 

bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als ouder / verzorger als voor 

de school makkelijker wordt.  

Vanaf het schooljaar 2016-2017 ontvangt u facturen per e-mail, op het bij ons bekende e-mailadres 

in magister. 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. 

Indien u meerdere kinderen op de Wolfert van Borselen Scholengroep heeft, dan ziet u de facturen 

van al uw kinderen. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen. Alleen ouders 

/ verzorgers waarvan bij ons geen e-mailadres bekend is of krijgen nog facturen per post.  

Sommige facturen kunnen in termijnen worden voldaan. Indien u daarvoor kiest dan krijgt u 

voorafgaand aan de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail van WIS Collect, zodat u 

via de link in deze mail gemakkelijk binnen uw persoonlijke omgeving de termijn kunt voldoen. 

Naast het digitaliseren van de facturen en het gemakkelijker maken van betalen krijgt u ook een veel 

beter inzicht in de schoolkosten van uw kind. Wij streven ernaar om zodra dit bij de centrale 

administratie bekend is facturen voor u klaar te zetten, zodat u binnen uw persoonlijke omgeving 

kunt zien welke kosten u nog kunt verwachten. 

De voordelen van de nieuwe werkwijze op een rij 

 Facturen worden per e-mail gestuurd. Dat is goedkoper en dat is goed voor het milieu; 

 U kunt gemakkelijk met iDEAL betalen; 

 U heeft alle school gerelateerde kosten van uw kinderen overzichtelijk en actueel op een rij; 

 U kunt een financiële planning maken, u weet welke kosten er nog komen; 

 Bij betaling in termijnen sturen we u voor de vervaldatum een herinneringsmail; 

 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 

Matthijs Ruitenberg 
Lid centrale directie Wolfert van Borselen scholengroep 


