
Met een PasWijzer kunt u gebruik maken van de SchoolWijzer. Via de SchoolWijzer betaalt de gemeente één keer per 
schooljaar, € 100,- voor kinderen op de basisschool en € 150,- voor kinderen op het middelbaar onderwijs.  
De schoolwijzer kan alleen aangevraagd worden tussen 1 september en 31 december van het betreffende schooljaar.  
Dit bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van de school. Het bedrag is bedoeld voor de  
ouderbijdrage en/of een schoolreisje. Pas als u de rekening van school hebt ontvangen, kunt u deze aanvraag inleveren.

Aanvraagformulier SchoolWijzer 2021-2022

Is de ouderbijdrage hoger dan het maximale bedrag, dan betaalt u het verschil zelf bij. Is het bedrag lager, dan wordt het 
verschil overgemaakt op uw bankrekening. Dit bedrag kunt u naar eigen inzicht besteden aan schoolkosten voor  
uw kind.

Voeg een kopie van de rekening van de ouderbijdrage en/of schoolreis van school bij. Zonder een kopie kun-
nen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen

Naam kind:

Straat:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

School:

Telefoon:

Email: 

Gegevens ouder:

IBANrekeningnummer ouder(s)/ verzorger(s): 

Ten name van (naam en plaats):

Handtekening ouder(s)/ verzorger(s):

ve
rs

ie
  0

50
82

02
0

Gegevens school:

IBANrekeningnummer school: 

Ten name van (naam en plaats):

Gegevens kind:

NL 73 RABO 0322 6251 06

Stichting Bravoo



Team WijZ gemeente Waalwijk
Bezoekadres
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
U vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk.

Postadres
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Openingstijden receptie
Maandag   08.30 tot 17.00 uur
Dinsdag                        08.30 tot 17.00 uur
Woensdag    08.30 tot 17.00 uur
Donderdag    08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag              08.30 tot 17.00 uur

Telefoon:  0416 – 683 456
E-mail:  info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijzer.nl

Toelichting:

PasWijzerhouders met kinderen op de basisschool of de middelbare school kunnen ieder schooljaar via de SchoolWijzer een 
financieel steuntje in de rug krijgen. De SchoolWijzer is bedoeld als een bijdrage in de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage, 
schoolreisjes en excursies. 

Hoe werkt de nieuwe SchoolWijzer?
Ouders vragen door middel van het SchoolWijzerformulier de SchoolWijzer aan. Zij leveren het ingevulde formulier met een 
kopie van de rekening van school bij de receptie van de gemeente Waalwijk in. Team WijZ maakt het bedrag vervolgens recht-
streeks over op het rekeningnummer van de school. 

Hoe hoog is de bijdrage?
Voor een kind op de basisschool is de bijdrage €100, voor een kind op de middelbare school €150 per schooljaar. Is de ouder-
bijdrage hoger dan het maximale bedrag, dan betalen ouders het verschil zelf bij. Is het bedrag lager, dan wordt het verschil 
overgemaakt op de rekening van de ouders. Met dit bedrag kunnen zij aanvullende kosten, bijvoorbeeld een extra bijdrage 
voor een schoolreisje of cadeautjes voor verjaardagen betalen. De SchoolWijzer kan slechts éénmaal per schooljaar per kind 
worden aangevraagd.


