Aan de ouder(s) van leerlingen van de scholen van LVO-Heuvelland
Onderwerp: Gewijzigde manier van aanbieden, facturering en betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, reizen
en andere activiteiten waarbij deelname vrijwillig is.
Meerssen/Valkenburg, augustus 2015.

Geachte ouder(s),
In voorgaande jaren ontving u van de school per post rekeningen, voor de vrijwillige ouderbijdrage (schoolpas,
kluisje etc.) reizen en andere activiteiten waaraan uw kind deelnam. De rekening werd door de administratie
verzonden nadat de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage (inclusief de individuele keuzes) of de
deelnemerslijst aan een activiteit of reis verwerkt was.
Het hele administratieve proces -van binnenkomst van de intekening voor een excursie, activiteit of reis dan
wel de ontvangst van de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage, tot het versturen van de rekening- is
tijdrovend en omslachtig. Vanaf schooljaar 2015-2016 gaan de scholen van LVO-Heuvelland dit proces anders
organiseren. Er is hiertoe gekozen voor gebruik van WIS Collect.
Hoe werkt WIS Collect en wat betekent dit voor u?
WIS Collect maakt gebruik van dat mailadres dat door u in Magister is opgegeven (of nog moet worden). Het
mailadres in Magister is het mailadres dat de school gebruikt voor haar communicatie over allerlei zaken,
waaronder ook de vrijwillige ouderbijdrage. De school verstuurt middels WIS Collect naar dat mailadres ook
intekenformulieren voor excursies, activiteiten en reizen evenals de formulieren betreffende de vrijwillige
ouderbijdrage. De eerste mailing van WIS Collect einde zomervakantie gaat over die vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage kent keuze uit het Solidariteitspakket en het keuzepakket. Kiest u voor het
keuzepakket dan kiest u voor een selectie uit het totaal omvattende Solidariteitspakket. De mail van WIS
Collect bevat een link waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijk gedeelte binnen WIS Collect. Hier vindt u
zowel het solidariteitspakket als het keuzepakket en maakt hieruit uw keuze. Het is belangrijk dat u de mail met
de link niet verwijdert uit uw mailbox omdat u hiermee toegang heeft tot Wis Collect als u op een later tijdstip
nog eens wilt terugkijken.
Mails van Wis Collect hebben de volgende afzender:
Stella Maris financiële administratie <no-reply@wiscollect.nl>. Dit betreft dus geen phishing-mail!
De rekening passend bij uw keuze wordt automatisch gegenereerd. U heeft vervolgens de mogelijkheid te
betalen middels iDEAL. Betaling middels internetbankieren kan natuurlijk ook.
Voor informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, het Solidariteitspakket, het keuzepakket, de overeenkomst
en een toelichtende brief kunt u terecht op de website van het Stella Maris College:

http://www.stellamariscollege.nl/ouders/ouderbijdrage-2015-2016/
Een instructiefilmpje over de werking van WIS Collect kunt u bekijken middels de volgende link. U vindt dit
filmpje ook op de website van het Stella Maris College (zie hierboven):

https://vimeo.com/133035617
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De locatiedirecteuren
Dhr. J. van Loo
Meerssen

Dhr. W. Bergmans
Valkenburg

