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Betreft nieuwe werkwijze facturatie Schoonhovens College per 2017

Geachte ouders / verzorgers,
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal de werkwijze van de facturatie van ouderbijdragen voor alle
brugklassen (B1 en B2) en 3 VWO, 3 TTO en 3 Havo veranderen. Het Schoonhovens College
gaat namelijk gebruik maken van de service van WIS Collect, een bedrijf dat software levert
waardoor factureren en betalen eenvoudiger wordt.
Bovenbouwklassen
De reguliere schoolbijdrage van de klassen VMBO 3 en 4, VWO 4, 5, 6, Havo 4 en 5 en TTO 4, 5,
6 worden nog via boekendistributeur VanDijk in rekening gebracht. Deze facturen ziet u niet op de
WisCollect-site.
In de bovenbouw gebruikt het Schoonhovens College wel Wis Collect voor de inning van de
(meerdaagse) excursies, facultatieve excursies en andere losse schoolkosten. Bij facultatieve
excursies (vb Efteling, Walibi) of examens (vb Goethe, Cambridge, NILlasdiploma voor zover
van toepassing) ontvangt u ook een mail, waarbij u t.z.t. kunt aangeven of u hiervan gebruik wilt
maken.
Wat gaat er veranderen?
Tot en met het schooljaar 2016-2017 ontving u per post een factuur thuis. Deze factuur kon u met
een handmatige overboeking per bank betalen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 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 het
Schoonhovens College heeft, dan ziet u de facturen van al uw kinderen. Deze facturen kunt u
binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen. Dit lijkt erg op de werkwijze van de bekende
webwinkelsites.
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;
Op de website van het Schoonhovens College zal een filmpje komen waarin duidelijk wordt
uitgelegd hoe u kunt betalen met WisCollect.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer voor de betaling van de schoolbijdrage is NL36ABNA0514911026
t.n.v. het Schoonhovens College. Dit is het reguliere bankrekeningnummer van de locatie AP. Het
verzoek is, indien u kiest voor overboeking, de nieuwe facturen niet te betalen op het
bankrekeningnummer van de VW (eindigend 167) te gebruiken. Betaalt u via de iDEAL koppeling
dan komt u automatisch op het juiste bankrekeningnummer.
Overige informatie
Verder is er een filmpje beschikbaar voor de ouders:
https://vimeo.com/133035617
Op de website is een speciale pagina voor ouders beschikbaar: http://www.wis.nl/Ouders
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Financiële administratie
Doorkiesnummer 0182 - 385 288 (locatie AP), 0182-382761 (locatie VW)

