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Aan de ouders/verzorgers van de  

Haaksbergse basisscholen 

 

 

 

Haaksbergen, 25 november 2022 

 

 

 

Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Graag informeren wij u over het onderstaande. 

In Nederland zijn gemeentes verantwoordelijk voor passende onderwijshuisvesting voor zowel het voortgezet 

onderwijs als het basisonderwijs. Om goed te kunnen anticiperen op dat wat er in de toekomst aan 

onderwijshuisvesting nodig is, heeft de gemeente Haaksbergen in samenwerking met alle schoolbesturen een 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld.  

Dit plan geeft aan welke richting het de komende jaren op moet gaan met alle schoolgebouwen zodat we 

kunnen blijven zorgen voor goed toekomstgericht onderwijs. Bij de totstandkoming van dit plan is gekeken 

naar zaken als duurzaamheid, leerlingprognoses, de benodigde onderwijsruimte, technische- en 

onderwijskundige vereisten.  

Omdat het college van B&W de leefbaarheid van de kleine dorpskernen belangrijk vindt, wil zij betere 

onderwijshuisvesting voor de basisscholen in Buurse en Sint Isidorushoeve. In 2023 start de gemeente in 

samenwerking met o.a. het bestuur van stichting Keender met de concrete uitwerking van de plannen. In de 

jaren daarna, tussen 2024 en 2027, wordt ook onderzocht of Bs. Pius X een nieuw onderkomen krijgt of 

gerenoveerd wordt.  

Het is mogelijk dat ook Bs. Honesch en Bs. Op den Akker betrokken worden bij dit onderzoek. Hetzelfde geldt 

voor Bs. Paus Joannes en Bs. Sint Bonifatius, mogelijk in combinatie met de Montessorischool. Dit zijn 

denkrichtingen over gezamenlijke huisvesting van basisscholen, waarover de gemeente met de schoolbesturen 

heeft gesproken maar waarover nog geen besluit is genomen. 

Op 21 december aanstaande neemt de gemeenteraad een besluit over het Integraal Huisvestingsplan en de 

voorgestelde, bijbehorende fasering. Bij de verdere uitwerking van het plan, zullen de schoolbesturen opnieuw 

door de gemeente worden betrokken. Zodra wij meer informatie hebben betreffende de school van uw kind, 

zal deze informatie via de school met u gedeeld worden. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

 
D.R.A. Verhoeve, MEL 

Voorzitter College van Bestuur 
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