
 

   Naam                                              Handtekening                                datum

    

 
Overblijfformulier  

 

Leerling gegevens 

    
Achternaam    

    Voorna(a)m(en)   

    Naam + voorletters ouder/ verzorger  
 Adres hoofdverzorger(s)  
    

Postcode/ woonplaats  Woonplaats  

  
Adres (bij gescheiden ouders)    

 Postcode en woonplaats  

  Telefoonnummers/ email  

 Telefoon 010              Email    

 Mobiel  06   06 

       Groep/ leerkracht  Leerkracht  

 Abonnement gegevens 

 U wilt overblijf voor  1 dag p /w  2 dagen 
p / w 

 3 dagen p / w  4 dagen p /w   

 

U wilt overblijf op  maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag  

 
U wilt geen gebruik maken van de overblijf                                                         
Ingangsdatum van overblijf 
Ik betaal in                                                              

      
  1 Termijn  2 Termijnen  3 Termijnen  

 De tarieven Een abonnement voor een schooljaar kost € 200,- per kind voor 4 dagen 
per week. 

 Maandelijkse kosten van de overblijf  
voor de deelnemende ouders 
 
1 dag per week: € 5,-/mnd. 
€ 50,- per jaar  
 
2 dagen per week: € 10,-/mnd. 
€ 100,- per jaar 
 
3 dagen per week: € 15,-/mnd. 
€ 150,- per jaar  
 
4 dagen per week: € 20,- 
€ 200,- per jaar  

De Clipper verzorgt voor vier dagen opvang voor tussen de middag.  
Van 12:00 - 13:00 uur.  
 
Onze school maakt gebruik van een digitaal platform voor de inning van de 
overblijf kosten: WIS Collect. 
Met WIS Collect kunt u alle betalingen die u voor uw kind/kinderen aan de school 
doet regelen en later terugvinden. 
 
Via het e-mailadres dat bij ons in Parnassys geregistreerd staat als factuur-adres, 
ontvangt u een link naar uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke pagina vindt 
u de facturen voor de betaling van de overblijf. 
 

U kunt de overblijfkosten betalen zodra u per e-mail een IDeal uitnodiging 
ontvangen heeft. 
 
Meer informatie over WIS Collect vindt u op https://wis.nl/ouders 
 
Indien u gespreid wilt betalen, kunt u een mail sturen naar de administratie: 
ton.willemsen@declipper.nl 
 

 Besteding overblijfgeld door De Clipper  

 

 
  

De posten waar het geld aan besteed worden zijn de volgende: 

• kosten overblijfcoördinator, die de gehele overblijforganisatie coördineert; 

• kosten deskundigheidsbevordering overblijfmedewerkers; 

• kosten speelmateriaal voor de overblijf; 
• kosten opvang door school 30 min. lunch/ dag m.u.v. woensdag; 

• kosten overblijfmedewerkers voor het buitenspelen 30 min. / dag m.u.v. woe. 
 

https://wis.nl/ouders


 

 


