Laapersveld 9
1213 VB Hilversum
Telefoon: 035 672 99 00
E-mail: atc@atscholen.nl
Hilversum, 19 juli 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op het Alberdingk Thijm College houden we u graag op de hoogte van wat er speelt
op school. Via onderstaande digitale services bent u betrokken bij het onderwijs van uw
kind, informeren we u over activiteiten en betaalt u de schoolkosten.
Magister:
Magister is een leerlingvolgsysteem waarin tevens een Electronische Leer Omgeving
(ELO) is opgenomen. De docenten communiceren via deze ELO met de leerlingen en
kunnen o.a. huiswerk opgeven, cijfers invoeren, mailen en opdrachten plaatsen. Het
opgegeven huiswerk wordt direct zichtbaar in de agenda van de leerling. De leerlingen
kunnen zelf het overzicht van de behaalde cijfers bekijken. De leerlingen krijgen voor
Magister een persoonlijke inlogcode en een handleiding. Mocht de code niet (meer)
werken, dan kan er contact worden opgenomen met de administratie. De website voor
Magister is: https://atscholen.swp.nl. Wij gaan er als school vanuit dat u regelmatig
Magister met uw zoon/dochter bekijkt.
Ouderbrieven:
Over bijzondere omstandigheden of activiteiten wordt geïnformeerd via ouderbrieven,
die per e-mail aan u worden verstuurd. Het is daarom belangrijk dat onze administratie
een actueel e-mailadres van u heeft. Uiteraard zullen ook de mentoren indien nodig
contact met u opnemen om belangrijk informatie met u te delen.
Website:
Op http://www.atchilversum.nl/vindt u veel informatie over onze school:
•

Nieuwsberichten en de link naar Facebook, Twitter, Instagram en ons
Youtubekanaal vindt u op de voorpagina.
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•

Onder “mijn ATC – ouders” vindt u de informatiegids, verstuurde ouderbrieven
en belangrijke documenten.

•

Onder “praktische zaken” vindt u o.a. het lesrooster en de jaarkalender.

WIS Collect:
De betaling van schoolkosten wordt georganiseerd via het systeem WIS Collect. Binnen
WIS Collect hebt u de mogelijkheid om te betalen met iDeal, incasso of overboeking, in
één keer of in termijnen.
U ontvangt in oktober een e-mail met daarin een link naar WIS Collect. Als u hierop
klikt, dan ziet u direct een overzicht van alle kosten (gespecificeerd per leerling) en
komt uit bij verschillende betaalmogelijkheden.
In de kosten zijn de volgende zaken opgenomen:
•

het laptopfonds: € 380, (per jaar afhankelijk van de inkoopprijs)

•

de overige dienstverlening: De school verleent de leerlingen een aantal
diensten, die niet onder een specifieke categorie vallen, waaronder kopieën,
praktijkmaterialen, introductieactiviteiten, een WA-verzekering, een schoolpas
en een kluisje. De kosten voor overige dienstverlening bedragen in schooljaar
2018-2019 € 139,-.

•

de ouderbijdrage: Om de organisatie van de Stichting Verenigde Scholen J.A.
Alberdingk Thijm Ouderbijdragen te kunnen bekostigen wordt een kleine
ouderbijdrage van € 5,- in rekening gebracht.

•

de kosten voor excursies. De school biedt, ter aanvulling op het reguliere
lesprogramma, leerlingen een aantal excursies en culturele activiteiten aan. De
kosten hiervan variëren per leerjaar en vakkeuze, afhankelijk van de betreffende
reizen en activiteiten.

Indien u als ouder werkzaam bent, of als u andere kinderen hebt op van de VO-scholen
van de Alberdingk Thijm Scholen, geldt een korting. Als u hierop recht hebt, kunt u dit
per e-mail aangeven bij i.hendriks@atscholen.nl. Ook voor andere vragen omtrent de
betaling kunt u hier terecht.

Met vriendelijke groet,
Rieks Dekker
Afdelingsmanager jaar 2
e-mail: r.dekker@atscholen.nl

