Basisscholen
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

1. “Er zijn te veel basisscholen in de gemeente Boxtel”
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Kunnen makelijk twee schoelen dicht



'Er zijn teveel basisscholen in Oost'. Ik vind niet dat er teveel basisscholen zijn, de
geografische ligging is niet correct. Er is wel een overschot aan lokalen, wat mede
veroorzaakt wordt de terugloop van het aantal kinderen, en tevens door
nieuwbouw (Maremak). Recent is echter gebleken dat er een achterstand/behoefte
is aan woningen in Boxtel, wat weer nieuwe aanwas brengt.
De scholen zijn niet goed verspreid over de gemeente.
Ze staan te dicht bij elkaar en ze krijgen steeds meer door de leerlingen ongebruikte
lokalen
Er zijn inderdaad veel basisscholen maar ze hebben elk hun eigen beleid en ik zou
komt zo makkelijk voor een andere kunnen kiezen. Mijn kinderen zitten op de
Hobbendonken en die schools is werkelijkwaar i`n alles geweldig. Hij is klein maar
voor mij geen school die hier aan kan tippen.
Fiets en loopafstand en lokale contacten wordt gestimuleerd door bo per wijk/dorp.
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Heb geen kinderen
Ik heb geen idee hoe de bezetting op de scholen is. Dus kan hier geen oordeel over
geven. Voor mijn gevoel zijn er best veel, althans onjuist verspreid over Boxtel,
maar is puur op basis van gevoel.
Ik heb geen kinderen
Ik weet niet hoeven scholen er in Boxtel zijn.
Kinderen zijn al volwassen
Onbekend hiermee
0

2. “De kwaliteit van de schoolgebouwen is uitstekend”
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Basisschool van mijn zoon is net verbouwd
Dit geldt volgens mij niet voor elke schoolgebouw.
Heb geen schoolgaande kinderen meer dus niet op de hoogte
Hobbendonken dicht is geen gebouw voor de toekomst. De beemden samen
voegen naar een school in de oude wilgenbroek mavo. Om leegstand te voor
komen
Ik heb geen kinderen in de basisschoolleeftijd meer, dus hoe de scholen er bij
staan , weet ik niet.
Is een beetje een algemene vraag. Er zitten onderling grote verschillen tussen.
Michaelschool is zeer slecht. Komt vernieuwbouw
Ik werk bij Hub Boxtel (voorheen De Speelman) en ik vind de kwaliteit om te
janken.
De angelaschool in ieder geval wel
Ik ken maar 1 schoolgebouw van binnen, dus ik kan over deze stelling geen
mening geven.
Ik weet alleen hoe het gebouw is waar mij kind op zit. Die is goed.
Nog niet van toepassing
Zal toch wel goed zijn daar is toch wel op gecontroleerd, neem ik aan.
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Recente prognoses van het aantal basisschoolleerlingen geven aan dat Boxtel binnen tien jaar een
overschot van bijna 3.000 vierkante meter klaslokaal kent.
Stel u krijgt de mogelijkheid om een plan in te dienen om de leegstaande klaslokalen te vullen.

3. Hoe vult u de klaslokalen die over tien jaar leeg staan?





























Aangezien de klaslokalen nu steeds gevuld zijn met grote aantallen leerlingen zou ik graag zien
dat de klassen wat kleiner worden, zodat er meer aandacht voor de kinderen is. Zo vul ik al een
aantal lokalen! En verder zou ik het mooi vinden als er klaslokalen gebruikt worden voor bijles op
vakgebieden waar de kinderen in achter lopen óf dat deze lokalen juist gebruikt worden voor
leerlingen die eigenlijk naar het speciaal onderwijs zouden moeten, door binnenschool een vorm
van speciaal onderwijs aan te bieden.
Activiteiten voor alle doelgroepen, studio's voor starters
Activiteiten voor ouderen, inburgeringslessen en integratie van vluchtelingen (elkaar beter leren
kennen door mee te doen en te ervaren). Peuterspeelzaal integreren bij basisschool.
Als ruimtes waar kinderen zelfontdekkend bezig kunnen zijn.
Amind full therapie, zodat de kinderen minder stress ervaren en leren om met eventuele stress
en problemen om te gaan. De scholen helpen hier zelf niet in, ook niet als kinderen gepest
worden. Wordt amper iets aan gedaan of meegedacht. Medicijnen aan praten en zeggen dat
kinderen onhandelbaar zijn?? omdat leraren zelf niet geleerd hebben om met bepaald gedrag
om te gaan en geen geduld meer hebben.
Ander soorten van onderwijs. Bijv. Muziek, Nederland voor mensen van niet Nederlandse
afkomst.
Appartementen met zorg
Appartementen van maken
Appartementen van maken,maar wel betaalbare
Appartementen voor jonge starters en of 55 plussers en samen een mooie locatie bewonen
Appartementen voor ouderen/ dementerende.
Meer gericht op de oudere bewoners.
Bedrijven en zorg organiraties
Bejaarden woningen
Beschikbaar stellen aan lokale verenigingen en initiatieven.
Bewoning starters
Bijlessen, hobbylessen, dansgroepen, muziekgroepen, combi van jeugd en ouderen,
opslagruimte, biljartruimte,
vergaderen, verhuur
Boxtel haar kleine ondernemers erin.
Brede school activiteiten in samenwerking met ouderen en buurtactiviteiten.
Bredeschoolaanpak. ook bedrijven interesseren om jeugd kennis mee te laten maken.
Bso.dagverblijf
Bso/kdv/aula/eetgelegenheid tijdens continurooster
Buurtinitiatieven
Combinatie huurwoningen/kantoren zzp'ers
Combineer gemeenschapshuizen met basisscholen (amalia school en walnoot bv),
maatschappelijke instellingen.
kleuter/peuterscholen bij bejaardenhuizen ( bewezen effectief)
Consolideren van scholen en de minst geschikte gebouwen slopen en een andere bestemming
geven.
Cultureel centrum voor muzieklessen en andere cursussen
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Culturele instellingen
Curltureel centrum, jongerencentrum
Cursus voor ouderen
Dagbesteding voor oudere.
Dagopvang voor mensen die zorg, aandacht nodig hebben
Ombouwen tot mooie appartementen voor starters met gezamenlijke ruimte.
Ombouwen tot mooie appartementen voor ouderen, met gezamenlijke woonkamer en kamer
voor hobby, fysio/pedicure/zorg, logeerkamer met mooie gezamenlijke tuin.
Die scholen die goed presteren behouden, andere sluiten
Er is al veel te doen met lege klaslokalen o.a is de Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost al sinds jaar
en dag bezig om in de Wilgenbroek een huiskamer te realiseren maar krijgen geen poot om op te
staan door onze wijkwethouder.
Er komt steeds meer behoefte aan sociale activiteiten met ouderen. Daarvoor kunnen straks
deze gebouwen ook gebruikt worden.
Extra gymfaciliteiten voor de scholen. Zodat de leerlingen extra uren kunnen sporten.
Fitnes/speelruimte
Gebruiken voor onderdak aan hen die het niet zo breed hebben. Kleinschalig activiteiten (film,
toneel, tentoonstelling EV.)
Gebruiken voor vereniging
studentenkamers
Geschikt maken voor culturele doeleinden en voor volwasseneneducatie.
Gezien de wachtlijst voor woningen zou ik er starthuurwoningen van maken voor een
schappelijke prijs voor jongeren
Groeps/beweeglessen voor ouderen
Gym/bewegingsruimtes
Hobbendonken laten verhuizen naar ander schoolgebouw, op die plek nieuw Oosterhof bouwen.
Hobby ruimtes
Hobby,s
Huisvesting omdat de wachtlijst voor een woning erg lang is.
Huisvesting?
Iets voor de oudere mensen organiseren.
Samen in contact met schooljeugd .
Ik snap dat geen een school wil sluiten, maar als er zoveel lokalen vrij gaan komen omdat er
simpelweg minder kinderen zijn over een aantal jaar, dan lijkt het mij verstandig om de kleinste
school in bijv. boxtel-oost op te splitsen en die kinderen op andere scholen onder te brengen. Je
kan dan een herbestemming vinden voor een gehele schoolgebouw, mogelijk is het dan een
interessante inbreidingslocatie voor woningbouw
Ik wil wel atelier ruimte
Ik zou graag knutselfeestjes geven voor kinderen waarvan de papa en mama het geld niet
hebben of vluchteling zijn. Hier zal ook subsidie voor nodig zijn maar ik werk heel veel met
gerecyceld materiaal en echt alles is mogelijk. Zoals ridder of timmer feestjes voor jongens en
prinsessen en modellen feestjes voor meiden. Daar zijn zoiezo al 1 a 2 klaslokalen mee te
vullenðŸ˜…
In ieder geval niet door Liempde naar Boxtel te laten gaan
Indien mogelijk de gebouwen slopen en meer groen maken op die plek bijv een park creëren.
Dagopvang voor eenzame ouderen die daar dan een leuke dagbesteding kunnen hebben.
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Integratie BSO (is al op verschillende plaatsen) en kleuter/peuter opvang. Teven kunnen de
scholen facliteren voor buurtactiviteiten/lezingen/vergaderingen etc. zodat het gebouw
multifuctioneel wordt. Een goed voorbeeld in Boxtel is de inzet van de Wilgenbroek.
NB. De prognoses zijn in het verleden niet accuraat gebleken en nieuwbouwplannen worden
doorgaans niet meegenomen in de Pronexusrapporten.
Jongerenhuisvesting
Kamerverhuur
Kantoor ruimte, gemeenschaps huis, project / studie ruimte voor voortgezet onderwijs.
Kantoren
Dagverblijven of andere activiteiten voor ouderen
BSO
Kantoren/bedrijven/kamers voor studenten
Kinder opvang workshops.... ouderen zorg
Kinder opvang, diverse kinder therapieën vestigen, en bijles lokalen van maken
Kinderdagverblijf van maken of een dag besteding voor oudere mensen die er van genieten om
kleine kinderen te zien genieten op een school. Kinderen leren van de ouderen en ouderen
genieten van de kinderen en hebben iets om naar uit te kijken.
Kinderopvang, voorziening speciaal voor kinderen zoals logopedie, fysiotherapie, sporten, spelen,
creativiteit, muziek.
Kleine startende ondernemingen
Kleinere groepen, subgroepen, meer integreren van therapieen en hobbyvorming met het
onderwijs, kdv en psz in het gebouw zelf, meer ruimte voor techniek en ervaringsgericht
onderwijs met
Kleinere klassen
Kleinere klassen en leraren minder belasten dus!
Kleinere klassen, minder groot aantal leerlingen. Ook de overige klassen gebruiken voor andere
activiteiten voor kinderen: techniek, expressievakken, computer, groepswerk. Maar ook in
verband met vergrijzing en toenemend aantal dementerende: ruimte voor ontmoeting tussen
jong en oud: leren van elkaar. In het onderwijs is altijd behoeften aan extra handen bij bepaalde
vakken en activiteiten (zoals bijv. tuinieren, onderhoud, handvaardigheid, techniek). Ouderen
hebben vaak nog veel te bieden. Voor dementerende kan ontmoeting met kinderen rond door
kinderen verzorgde voorstellingen een enorme verrijking zijn. Maar ook gezamenlijke activiteiten
zijn mogelijk: zang, dans, beeldend vormen etc. Conclusie: geen kindcentra maar Flexibele
toekomstbestendige gemeenschapsscholen.
Kulturhus oplossingen
Logo.fysio en andere hulp die kinderen dan onder schooltijd kunnen krijgen.
Er komen steeds meer rugzakkindjes die hulp nodig hebben.
Maak er handenarbeid- en muzieklokalen van, kinderen moeten weer met hun handen leren
werken en muziekles krijgen. Geef er dans-, zang- en theaterlessen, er is immers geen MIK meer
en je brengt cultuur naar de mensen zelf.
Maak er ruimtes voor klein MKB
Maatschappelijke functies
kinderopvang
Meer buitenschoolse activiteiten voor sport en ook eventueel andere activiteiten in klaslokalen
minder basisscholen
Meer participanten erin die met kinderen te maken hebben. Kinderopvang,
kinderfysiotherapeut, muzieklessen voor kinderen enz.
Met buurtactiviteiten
Met extra ondersteuning voor leerlingen
Zullen ze hart nodig hebben omdat het speciaal onderwijs verdwijnt
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Met mensen met een verstandelijke beperking en ouderen en vluchtelingen. Moet er wel
voldoende geld zijn om iets met die mensen te doen en om salaris aan begeleiders te betalen.
Minder leerlingen in de klassen . Druk bij leerkrachten is al zo hoog
Minder scholen
Misschien als hobby ruimte gebruiken voor wijk bewoners
Misschien appartementjes erin
Multi functionele ruimtes maken waar zowel ondernemers, als opleidingen terecht kunnen. En
deel geschikt maken voor behuizing van bijv vluchtelingen.
Multifunctioneel gebruik; muzieklessen, computerlessen. Niet alleen voor jongeren, maar ook
voor ouderen. Zo sla je twee vliegen in één klap: je voorkomt eenzaamheid onder ouderen en
jongeren kunnen wat van hen opsteken.
Muziek lokalen ?! Handen arbeid ?
Muzieklokalen, ruimte voor dagbesteding, theater
Muziekschool / ontspanning voor de jeugd / kookschool voor volwassen en kinderen
Muziekschool, toneelvereniging,kooklessen etc
Na schoolse opvang, of buurt / sport functie. Gym voor ouderen.
Na schooltijd muziek les geven en film kijken en zelf leten maken
Naschoolse opvang / naschoolse cursussen voor jong en oud (knutselen, tekenen, schilderen,
muziek maken, de kinderen laten zien wat er allemaal in de wereld is etc. etc. )
Ombouwen tot apartementen
Omscholing ouderen, verenigingen clubhuizen
Ontmoetingscentrum voor de wijk, hobbyruimte, cultureel centrum
Ontmoetingsruimtes, eenpersoonshuishoudens
Op vang ouderen
de ouderen hebben het gevoel dt zij er bij horen
kinder in de om geving goed
Ouderen opvang
Ouderen voorziening voor pg en som begeleiding in groepsverband met leuke clubs en
activiteiten
Gecombineerd met bv kinderopvang im synergie tussen groepen te krijgen of mss wel spec
opvang die nu veel duurder elders wordt geregeld
Particuliere verkoop om te bouwen als woning.
Periodieke activiteiten
Peuter-opvang
Ouder-activiteiten
Praktijkruimtes om spelenderwijs te leren
Samenoegen van scholen
Scholen bij elkaar voegen en de leegstaande schoolgebouwen ombouwen tot woningen waarbij
bijvoorbeeld 55-plussers gezamenlijk kunnen wonen en gezamenlijk zorg kunnen inkopen.
Scholen samenvoegen en leegstaande gebouwen andere bestemming geven of slopen
Scholen samenvoegen en de oude scholen ''hergebruiken'' of slopen.
Scholen samenvoegen, leegstand slopen en op die locatie sociale huur realiseren.
Scholen sluiten en ombouwen naar woningen er is een tekort aan huur en koopwoningen
Seniorenwoningen
Shop gelegenheden
Slopen en huizen bouwen
Slopen.
Of iets met verenigingsleven?
Over 15 jaar zijn ze toch weer benodigd......
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Sociale woningen
St.vincentius
Studenten Lucas. Blijven de huurwoningen/kamers over voor Boxtelse huurders.
Studentenwoningen voor met name st.Lucas of evt studenten uit Eindhoven, den Bosch en
Tilburg
T.b.v. kleine bedrijven/ZZP/starters
Te beginnen met kleinere klassen.(minder leerlingen per klas)
Tegen een laag tarief moeten zorgverleners deze lokalen kunnen huren; logopedisten,
kinderfysiotherapeuten, enz.
Uitgangspunt niet allen economie maar ook sociale aspecten. De buurt beslist mee.
Verbouwen: appartementen van maken
Verhuren aan kleine zelfstandige, evt werken en wonen in een lokaal.
Verhuren voor veringingen
Verhuur ze aan studenten
Vestigen verenigingen
Voor woningzoekenden, activiteiten voor jongeren.
Voor-en naschoolse opvang, gemmeenschappelijke ruimte voor buurtactiviteiten
Vooral voor buurtfuncties in de sfeer van zorg, welzijn, eductatie, cultuur
Werkplaats voor jonge ondernemers
Wie zegt dat ze leeg staan? We moeten er voor zorgen dat Boxtel 'jong' blijft
Woningbouw (3x)
Woningen
Woningen waar jong en oud kan wonen zodat jongeren goedkoop kunnen huren door taakjes
voor de ouderen te doen
Woningen.
Of als het een deel van de school betreft dan als avond-cursus ruimte, te huur voor particulieren
tegen lage prijs voor bijvoorbeeld naailessen ofzo.
Woonhuizen van maken (sociale woningen)
Zzp kantoren buitenschoolse aktiviteiten ontmoetinruimten in de wijken waar geen
gemeenschaphuizen zijn
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