
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte ouders en verzorgers,  
 
Met deze brief informeren wij u over de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022.  
 
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan uw zoon of dochter 
ter beschikking stelt. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar 
die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs.  
 
Met goedkeuring van de onderdelen commissie (OC) is de vrijwillige ouderbijdrage tot stand gekomen. 
De specificatie van de bedragen kunt u per leerjaar vinden op onze website. 
www.thomasakempis.nl/onderwijs/ouderbijdrage/  
 
De ouder/verzorger die in Magister als ‘ouder 1’ staat, ontvangt de factuur per mail namens debiteurbeheer 
van de Landstede Groep. Voor de betaling maken wij gebruik van het online betaalsysteem WIS-Collect. In de 
mail staat een link naar een gepersonaliseerde factuur die u kunt afronden en betalen via iDEAL. Het 
overzicht van ontvangen en betaalde facturen blijft online zichtbaar.  
 
Voor een demofilmpje van Wis Collect klik u hier . 
 
Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, willen we benadrukken dat veel zaken die het onderwijs nèt dat 
extra’s geven, niet te realiseren zijn zonder uw bijdrage. Met uw bijdrage kunnen wij die waardevolle zaken 
wel blijven aanbieden aan uw zoon of dochter.  
 
De buitenlandse excursie die elke leerling eens in zijn/haar schoolcarrière maakt en de aanschaf van de 
grafische rekenmachine brengen wij apart in rekening op het moment dat daar sprake van is.  
 
Het is mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen in termijnen. Hiervoor kunt u na ontvangst van de 
factuur contact opnemen met debiteurbeheer via debiteurenVO@landstedegroep.nl. 
Ook willen wij  u er op wijzen dat de gemeente waarin u woont vaak een regeling aanbiedt wat betreft een 
tegemoetkoming bij diverse schoolkosten. Informatie daarover kunt u vinden op de website van uw gemeente.  
Voor de gemeente Zwolle is dit: www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/extras-voor-kinderen/kindregeling  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Dhr. E. Lippold,  
Directie Thomas a Kempis College  
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