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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag nodigen we u uit, uw kind dat voor 1 oktober 2021 de leeftijd van 4 jaar bereikt, aan te melden 
op de basisschool van uw keuze. U ontvangt deze brief, omdat uw zoon/dochter tussen 1 mei 2021 en 
1 oktober 2022 de 4-jarige leeftijd bereikt. Kinderen die vorig jaar al aangemeld zijn, hoeven niet 
opnieuw te worden aangemeld. De gezamenlijke basisscholen in Asten, Heusden en Ommel willen u 
informeren over de aanmelding van uw kind. In deze folder kunt u alle informatie vinden die met die 
aanmelding te maken hebben.

AANMELDING
De kinderen kunnen op elke gewenst moment worden aangemeld op de basisschool van uw keuze.
Wij hadden u graag de gelegenheid geboden om een kijkje in onze school te nemen en een 
persoonlijk gesprek met u voeren. Helaas is dit door alle corona-maatregelen niet mogelijk. Ouders 
die graag meer willen weten over de scholen kunnen hierover contact opnemen. Zie hiervoor de 
informatie per school in deze folder.

Hopelijk kunnen we de schooldeuren later in het jaar alsnog voor u openstellen, zodat jullie een kijkje 
kunnen nemen op onze scholen. Aanmeldformulieren kunt u opvragen bij de desbetreffende school 
of vinden op de schoolwebsite van de desbetreffende school.

BREDE BASISSCHOOL DE HORIZON
OBS DE HORIZON – KOREIN KINDERPLEIN – PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE
Jan van der Diesduncstraat 42, 5721 VM Asten
0493-670141 | www.obs-dehorizon.nl

We zijn een openbare basisschool in een mooie groene omgeving waar iedereen welkom is. Een fijne 
school waar iedereen zich veilig voelt en vertrouwen krijgt. “Ik wil het, ik kan het, ik doe het … samen op OBS 
De Horizon”, is ons motto. We bieden eigentijds onderwijs aan en investeren in de brede ontwikkeling van 
kinderen. We stimuleren talenten en interesses van onze kinderen en ondersteunen hen in hun persoonlijke 
ontwikkeling waarbij we oprecht naar hen luisteren en kijken. We laten onze kinderen ervaren dat leren leuk 
is en zorgen ervoor dat ze uitgedaagd en geprikkeld worden. Veel waarde hechten we aan een goede en 
fijne samenwerking met de kinderen, ouders en iedereen die betrokken is bij onze school. Iedereen mag 
zichzelf zijn en successen vieren we met elkaar. We stimuleren dat iedereen trots is op zichzelf en elkaar, 
omdat we er elke dag samen voor zorgen dat we het fijn hebben op onze school. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met zich wenden tot de directie van de school:
Frank Kuilder – directie@obs-dehorizon.nl.

BASISSCHOOL VOORDELDONK
Bergweg 60, 5721 JD Asten
0493-691751 | www.bsvoordeldonk.nl

In een prachtige bosrijke omgeving met veel rust en ruimte, geven we op Basisschool Voordeldonk 
kwalitatief goed en deskundig onderwijs. Binnen het klassikale systeem wordt het onderwijs flexibel 
georganiseerd en voor alle kinderen vanuit hoge verwachtingen ingericht. 

Ons aanbod is doelgericht met ruimte voor het leren maken van keuzes en met oog voor toekomstgerichte 
vaardigheden. We streven hierbij naar een goede balans tussen het sturen van de leerkracht en de 
autonomie van het kind. Binnen de veiligheid en herkenbaarheid van de groep begeleiden we kinderen in 
het leren over zichzelf, de ander en de wereld. Zo krijgen onze leerlingen een stevige basis aan kennis en 
vaardigheden mee.

In de nabije toekomst betrekken we een fris, nieuw schoolgebouw dat volledig aansluit bij onze 
overtuigingen. We vormen dan een kindcentrum in samenwerking met kinderopvangorganisatie Norlandia. 

Voor verdere informatie kunt contact opnemen met:
Mariëlle van Rijt – marielle.vanrijt@prodas.nl.



BREDE BASISSCHOOL ANTONIUS
Heikamperweg 1, 5725 AZ Asten-Heusden
0493-692039 | www.antonius-heusden.nl 

We zijn een echte dorpsschool die samen met Hart van Heuze, het hart van het dorp van Heusden vormen. 
Een plek waar mensen elkaar van jong tot oud ontmoeten. Samen met onze pedagogische partner Korein 
dragen wij de zorg voor de kinderen van Heusden vóór, tijdens en na schooltijd. Wij zorgen voor een stevige 
basis door de kernvakken rekenen, taal en lezen groepsoverstijgend aan te bieden, waarbij we aansluiten bij 
het individuele leerniveau. Binnen onze school werken we met leerpleinen. Deze hebben als doel een rijke 
leeromgeving te bieden.

Middels onze methode IPC is het streven om kinderen zo effectief en leuk mogelijk te laten leren, op basis 
van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken hun eigen talenten. Het 
internationale karakter zorgt ervoor dat kinderen begrip leren hebben voor elkaar, maar ook dat ze zich 
verplaatsen in de belevingswereld van leeftijdgenootjes, dichtbij en ver weg. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
Anja Jansen of Joost Martens - bbs.antonius@prodas.nl.

KINDCENTRUM HET TALENT
Asterstraat 35, 5721 EE Asten
0493-670090 | www.hettalent-asten.nl

Het Talent is een kindcentrum in het centrum van Asten waar kinderen samen kunnen spelen en leren. 
Het kenmerkt zich door het open karakter. Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren is onze 
manier van werken. Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat dan zijn onze leerkrachten en 
onderwijsassistenten aanwezig om hem/haar gedurende de dag in kleine groepjes te begeleiden. Zij 
hebben hun programma zo afgestemd dat het mogelijk is voor jonge kinderen om zich te verwonderen, 
om ontdekkend te leren. Dit gebeurt met veel plezier. Kinderen leren bij ons namelijk in units. Binnen unit 
1-2 zijn flexibele werkplekken of hoeken waar kinderen fijn kunnen spelen en leren, in contact met elkaar. 
Op de website van de school leest u meer over onze Unit 1-2.  Als ouder bent u nauw betrokken bij het 
onderwijs en heeft u veel mogelijkheden om met de leerkrachten in contact te komen. 
Wij vinden het fijn als u onze school met uw kind bezoekt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Anja Jansen –anja.jansen@prodas.nl of Anke Swinkels – anke.swinkels@prodas.nl.

OPENBARE BASISSCHOOL HET TOVERKRUID
Locatie Asten      Locatie Ommel
Dalkruid 23, 5721 RR Asten    Dionysiusstraat 4, 5724 AC Ommel
0493-697439 | www.toverkruid.nl   0493-670017 | www.toverkruid.nl

Op OBS Het Toverkruid worden de leerlingen begeleid in een veilige en inspirerende omgeving, zodat zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen en gelukkig in de maatschappij kunnen functioneren. Dit wordt geleid 
door een gedreven team met passie die het onderwijs verzorgen in nauwe samenwerking met leerlingen 
en ouders/verzorgers, waarin iedere leerling gezien wordt.

Ons onderwijs is gebouwd op onze 4 kernwaarden:

Welbevinden 
We zien een goed welbevinden als voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. 
We hebben zelfvertrouwen en zien iedereen als een ster!

Talentontwikkeling
We leren onze talenten kennen en krijgen de kans deze te ontwikkelen zodat we veerkracht op kunnen 
bouwen.

Eigenaarschap 
We maken de leerlingen bewust van het eigen leerproces en begeleiden ze om de gestelde eigen doelen 
te bereiken.

Samen
We zijn in verbinding met kind, ouder en leerkracht. 
We werken, spelen en leren van en met elkaar.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met zich wenden tot de directie van de school:
Lutske Cornelissen – directie@toverkruid.nl.



KEUZEMOGELIJKHEID
U heeft in de gemeente Asten de keuze uit het openbaar onderwijs (Stichting PlatOO) en het 
bijzonder onderwijs (Stichting Prodas).

STICHTING PLATOO
Het openbaar onderwijs wordt verzorgd door:
- Openbare Basisschool De Horizon,
 Jan van der Diesduncstraat 42, Asten
- Openbare Basisschool Het Toverkruid
 Locatie Asten: Dalkruid 23, Asten
 Locatie Ommel: Dionysiusstraat 4, Ommel

Beide scholen vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting PlatOO. Stichting PlatOO staat voor 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio Helmond.

Op OBS Het Toverkruid en OBS De Horizon is iedereen welkom. We streven naar maximale 
ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met volop aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. 
Naast cognitieve vakgebieden is er ruimte voor de creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke 
ontwikkeling van ieder kind. Binnen onze multiculturele en diverse samenleving willen we kinderen 
leren om op een respectvolle manier met iedereen om te gaan. We vormen een aantrekkelijke en 
veilige ontwikkelingsomgeving voor alle kinderen en werken hierbij nauw samen met kinderopvang, 
gemeente Asten, voortgezet onderwijs en collega-basisscholen.

Het adres van het schoolbestuur luidt:
PlatOO – openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond | www.platoo.nl 

STICHTING PRODAS
Het bijzonder onderwijs in Asten en Heusden wordt verzorgd door de Stichting Primair Onderwijs 
Deurne, Asten, Someren (PRODAS). De Stichting beheert in Asten zes scholen voor basisonderwijs, te 
weten:
- Basisschool St. Bonifatius, Kruiskensweg 8, Asten
- Kindcentrum Het Talent, Asterstraat 35, Asten 
- Basisschool Lambertus, Zonnehof 2, Asten 
- Basisschool Het Lover, Biggekruid 7, Asten
- Basisschool Voordeldonk, Bergweg 60, Asten
-  Brede Basisschool Antonius, Heikamperweg 1, Heusden

Als cluster Asten richten we ons op een nauwe samenwerking, ook met kinderopvang en Voortgezet 
Onderwijs. Samen staan we voor kwalitatief primair onderwijs waarbij de eigenheid gewaarborgd 
is. Hierdoor ontstaan binnen cluster Asten vier onderscheidende scholen die gaan voor kansrijke 
ontwikkelingen vanuit gelijkwaardigheid en verbinding. Dit onderwijs realiseren we in, op termijn, vier 
passende, moderne en goed uitgeruste gebouwen. 

Het adres van het schoolbestuur luidt:
Bestuur Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten, Someren (PRODAS), Heikamperweg 7, 5725 AZ 
Asten-Heusden | www.prodas.nl

INFORMATIE
Ouders die graag meer willen weten over de scholen kunnen op alle basisscholen terecht. Zie hiervoor 
de informatie per school.

KINDCENTRUM LALOBO
Zonnehof 2, 5721 AZ Asten
0493-670068
Kruiskensweg 8, 5721 KD Asten
0493-692769 | www.kc-lalobo@prodas.nl 

De voormalige basisscholen Lambertus, Het Lover en St. Bonifatius vormen samen met 
kinderopvangorganisatie Norlandia een Kindcentrum voor Basisonderwijs, Buitenschoolse Opvang en 
Peuterspeelzaalwerk met als werknaam LaLoBo. Het kindcentrum verwacht in de loop van het schooljaar 
2022-2023 het nieuwe pand aan de Beatrixlaan te betrekken. 

Op kindcentrum LaLoBo staan kinderen, ouders en professionals in verbinding en werkt men samen aan 
een optimale leef- en leeromgeving om te zorgen dat kinderen steeds een volgende stap kunnen zetten in 
hun persoonlijke ontwikkeling. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften en kwaliteiten/ talenten en 
hanteren leerdoelen en leerlijnen als uitgangspunt. 

In ons nieuwe kindcentrum:
 - Is onderwijs afgestemd op ontwikkelingsbehoeften
 - Zijn kinderen trots op zichzelf
 - Groeien kinderen in zelfstandigheid
 - Is aandacht voor internationalisering
 - Is het team samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen.

Voor nadere informatie bent u uitgenodigd contact op te nemen met: 
Maarten Theijs (dir.), maarten.theijs@prodas.nl.


