Almere, 6 oktober 2017
Beste ouders/verzorgers,
Als school vragen we jaarlijks van alle ouders een financiële bijdrage.
De ouderbijdrage, van groot belang
De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar
worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U
kunt daarbij denken aan de schoolreisjes, kamp, sinterklaas, kerst- en paasfeest, Sint-Maarten,
sportdag/koningsspelen, kinderboeken week, projecten en diverse excursies. Hoewel de bijdrage in
principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. Zonder uw bijdrage
kunnen deze activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.
De hoogte van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 52,50 per kind. Dit bedrag is gelijk aan dat
van vorig jaar. Als uw kind na 1 november op school komt betaalt u € 40,- en voor ieder kind dat start
vanaf januari is het bedrag vastgesteld op € 26,-. Met uitzondering van het kampgeld voor groep 7 en
8 is dit een all-in bedrag. Samen met de directie van school bepaalt de MR hoe de ouderbijdrage
wordt besteed.
Voor de verantwoording van de gelden, alsook de begroting verwijzen wij u naar onze website:
www.windwijzer-almere.nl

De Windwijzer en WIS collect
De Windwijzer heeft ervoor gekozen om WIS Collect te gebruiken om de facturen en betalingen te
digitaliseren en professionaliseren. Binnen WIS Collect heeft u toegang tot de facturen en
factuurvoorstellen die voor uw kind(eren) klaarstaan.
Dit heeft de volgende voordelen voor u:
•
Beter overzicht van de jaarlijkse kosten per leerling
•
Naast regulier overboeken behoort het (gespreid) betalen via IDEAL ook tot de
mogelijkheden.
Wat betekent het voor u
U ontvangt binnenkort een e-mail met een link naar de nieuwe factuur in WIS Collect. Wilt u er dus
voor zorgdragen dat uw juiste contactgegevens bij ons bekend zijn? Wanneer u niet in staat bent om
de bijdrage te voldoen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de directie. Samen kijken we
dan wat er wel mogelijk is.

Met vriendelijke groet, mede namens de MR
Esther van Wageningen
Directie De Windwijzer

