
 

 

 

Asten, 7 februari 2019, 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Strategisch 

Huisvestingsplan (SHP) van de gemeente Asten ten opzichte van het Openbaar Onderwijs in de 

kern Asten. In het SHP, wat begin 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld, worden voorstellen 

gedaan voor de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Asten. In de kern Asten zou het 

aantal scholen teruggebracht worden van zeven naar vier schoollocaties: één locatie voor PlatOO 

en drie locaties voor Prodas. De locaties in Ommel en Heusden zijn hierin niet meegeteld. 

 

OBS De Horizon en OBS Het Toverkruid zijn de twee openbare scholen van PlatOO in Asten en 

vormen samen Openbaar Onderwijs Asten. Volgens het SHP zouden beiden scholen naar één 

locatie gaan, naar Loverbosch in Asten-Oost.  PlatOO heeft echter vanaf het voorjaar van 2018 

haar twijfels geuit of het samengaan van de twee openbare scholen in Oost goed is voor het 

Openbaar Onderwijs in Asten. Nieuwe leerlingprognoses gaven namelijk een ander beeld van de 

verdeling van het aantal leerlingen over de kern Asten en gaven ook aan dat het totale 

leerlingenaantal minder zal dalen dan eerst aangegeven. PlatOO heeft een bureau de opdracht 

gegeven te onderzoeken of het SHP goed is voor het Openbaar Onderwijs in Asten. De conclusie 

was helder: volledige uitvoering van het SHP is niet goed voor het Openbaar Onderwijs in Asten. 

De verwachting is namelijk dat wanneer OBS De Horizon vanuit Asten-West zou verhuizen naar 

een locatie in Oost, een groot deel van de ouders zal kiezen voor een school dichter in de buurt 

en niet mee zal gaan met de school. PlatOO heeft daarom besloten om OBS De Horizon in stand 

te houden. Daarnaast kiest PlatOO voor een nieuwe school in Loverbosch voor OBS Het 

Toverkruid, zoals beschreven in het SHP. Hierdoor zal het openbaar onderwijs zowel in Asten-

Oost als in Asten-West bereikbaar zijn en blijven. 

 

Wat betekent dit nu concreet voor onze scholen? 

Beide openbare scholen zullen blijven bestaan, met nieuwbouw voor OBS Het Toverkruid in 

Loverbosch en behoud van de huidige locatie van OBS De Horizon. Als Openbaar Onderwijs Asten 

zijn we natuurlijk heel blij dat deze beslissing genomen is, omdat het ons duidelijkheid geeft 

voor de toekomst. We kunnen ons dus blijven richten op het verder uitdragen van onze visie en 

missie en verder bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. Het komt de continuïteit en de kwaliteit 

van ons onderwijs ten goede en biedt ons ook de mogelijkheid om samen met onze collega’s en 

onze ouders te blijven investeren in de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

Hopelijk hebben we u op dit moment voldoende geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 

zijn we altijd bereid om hierover in gesprek te gaan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Kuilder       Sjanny Kusters 

Directeur       Interim-directeur 

OBS De Horizon      OBS Het Toverkruid 
 

      


