Module leerlingenrekeningen
De module leerlingenrekeningen van Toolbox werd ontwikkeld in het schooljaar 2018-2019 en
werd toen ook meteen gebruikt in het H. Pius X-instituut te Antwerpen. Belangrijkste uitgangspunt
tijdens de ontwikkeling van deze module, was het boekhoudkundige aspect. Bij andere software
merkten we dat de mogelijkheden om bijvoorbeeld analytisch de kosten op te volgen, heel
beperkt waren. Deze module is dan ook sterk gelinkt aan het boekhoudprogramma Exact Online.
Naast de koppeling met de boekhouding, werd ook sterk gelinkt met Smartschool. Zo is het
mogelijk om bij het selecteren van leerlingen meteen ook de afwezigheidscodes op te vragen. En
uiteraard is het verzenden van facturen naar de co-accounts ook mogelijk.
Aangezien de module Leerlingenrekeningen een onderdeel is van Toolbox, beschikt deze module
over de loopbanen van de leerlingen. Die worden via de Synchronisatie-module uit Informat of
Wisa uitgelezen. De software kan op die manier dus exact bepalen welke leerlingen op een
bepaalde datum in een klas of groep zaten.
Binnen de module is het mogelijk om te werken in verschillende scholen. Een school bestaat
telkens uit minstens één instellingsnummer maar het is ook mogelijk om meerdere
instellingsnummers als één school te gebruiken.

Scholen
Per school kan je enkele instellingen wijzigen: moet de school rekening houden met de
maximumfactuur, gebruikt zij Smartschool, maken zij attesten voor de kinderopvang, …
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Inschrijvingen
Vanuit het scherm Inschrijvingen kan je controles uitvoeren op de loopbanen van de leerlingen.
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Notagroepen
Elke facturatieperiode wordt gedefinieerd als Notagroep. Bij de aanmaak van een notagroep
worden de instellingen van de school overgenomen. Je kan ze echter per notagroep gaan
wijzigen.

Binnen de geselecteerde notagroep worden de aanrekeningen gemaakt die vervolgens zullen
resulteren in een nota en nadien een factuur.
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Artikels
Om het aanrekenen te versnellen, kan je (op voorhand) artikels aanmaken. Een artikel bevat altijd
een naam (zichtbaar op de factuur), een omschrijving, een rubriek, een prijs en een
standaardaantal.
Boekhoudkundig moet je opgeven welke grootboekrekening je wenst te gebruiken maar ook
welke kostenplaats en kostendrager dit artikel standaard meekrijgt.
Je kan ook aanduiden of het artikel moet meetellen voor de maximumfactuur, voor het attest
kinderopvang of voor terugbetaling via de mutualiteit.
Het is niet de bedoeling om voor alles een artikel te maken. Je kan een artikel zien als een
sjabloon voor soortgelijke artikels. In de aanrekeningen is het namelijk mogelijk om alle gegevens
van een artikel aan te passen. Je kan dus bijvoorbeeld één artikel ‘uitstap’ maken en dit artikel
nadien meerdere keren herbruiken door het in een aanrekening te hernoemen naar bv. ‘uitstap
naar Antwerpen’. Op die manier blijft je artikellijst wat beperkt.
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Artikelgroepen
Door middel van een artikelgroep is het mogelijk om meerdere artikels te verzamelen onder één
noemer. Bij de afdruk van de factuur kan je kiezen of je enkel de naam van de artikelgroep laat
zien of alle onderliggende artikels.
Het voordeel van een artikelgroep kan zijn dat als je een korf van producten aan leerlingen wil
aanrekenen, je die korf op voorhand klaarzet. Nadien moet je dan enkel de korf toevoegen en niet
alle losse producten.
Een ander voordeel van het gebruik van een artikelgroep is dat de achterliggende artikels van de
artikelgroep verschillende boekhoudkundige instellingen (grootboek, kostenplaats/kostendrager)
hebben. Op de factuur komt dan visueel één artikel te staan maar achterliggend is dit dan verder
opgesplitst.
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Aanrekenen
Er zijn twee mogelijke opties om artikels aan te rekenen:
- aanrekenen
- aanrekenen artikel

Via Aanrekenen is het mogelijk om één of meerdere artikels met dezelfde prijs en aantal aan een
reeks leerlingen aan te rekenen.
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Je selecteert hierbij één of meerdere artikels die je vervolgens nog kan wijzigen (bv. naam, prijs,
aantal, …).
Je voegt in de aanrekening ook leerlingen toe. Je kan op meerdere velden zoeken en je kan ook
altijd een datum invullen. Daarbij zie je enkel de leerlingen die op die datum in de geselecteerde
klas of groep waren ingeschreven.
Je kan ook opvragen om de afwezigheidscodes uit Smartschool te tonen.
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Via de optie aanrekenen - artikel is het mogelijk om één artikel aan één of meerdere leerlingen aan
te rekenen maar voor elke leerling een andere naam, prijs, aantal, … in te vullen.

Importeren
De module biedt ook de mogelijkheid om gegevens uit externe bronnen te importeren. Eén van
die bronnen is de Registratie basisschool module waarbij het mogelijk is om met een tablet of
computer dagelijks registraties van items bij te houden (bv. voor- en nabewaking, drankje,
middagpauze, …). Na import worden die gegevens als aanrekening - artikel zichtbaar.
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Nota
Een nota kan je zien als de kladversie van een factuur. Hier ga je per leerling kunnen zien wat je
allemaal hebt aangerekend via aanrekenen of aanrekenen - artikel.
Zolang een nota nog niet is omgezet naar een factuur, kan je via de aanrekeningen nog
wijzigingen doorvoeren. Je kan echter ook meteen vanuit de nota correcties doorvoeren. Dat kan
zolang de factuur niet is overgezet naar de boekhouding.

Facturen
De laatste stap is het aanmaken van de facturen: je zet hierbij een nota om naar een factuur. Die
factuur kan je vervolgens als PDF downloaden (om te printen) of rechtstreeks naar de ouders
sturen via de co-accounts in Smartschool.
De ouders ontvangen vervolgens een link in hun bericht waarmee ze de factuur kunnen openen.
Het is mogelijk om bij te houden welke ouders de factuur hebben geopend.
Het overzetten naar de boekhouding gebeurt ook vanuit deze module: je selecteert de gewenste
facturen en ze worden automatisch overgezet naar Exact Online.
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Een afdruk van de factuur ziet er dan zo uit:

Als de artikels meetellen voor de maximumfactuur, dan worden die door een asterisk (*)
aangeduid.
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Rapporten
Een laatste onderdeel zijn de rapporten. Daarmee is het mogelijk om gegevens op te vragen. Van
sommige rapporten is een export naar Excel voorzien.
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