
1. - Een woord vooraf 
 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Voor u ligt de schoolgids van basisschool Heeckeren voor het schooljaar 2022-2023.  
In deze gids vindt u informatie over wie we zijn en waar basisschool Heeckeren voor staat. Daarnaast 
vindt u er nuttige informatie over het komende schooljaar. Het is handig de data uit de “Lange 
Termijnkalender” over te nemen op/in uw eigen kalender.  
 
U ontvangt ook regelmatig een nieuwsbrief per mail. Hierin kunt u lezen wat er in de desbetreffende 
periode speelt op onze school en welke belangrijke of bijzondere gebeurtenissen u niet mag missen. 
Dit gebeurt ook per mail of via onze Parro app (ouder-school communicatie portaal) wanneer we op 
korte termijn informatie willen doorgeven aan onze ouders/verzorgers. De nieuwsbrief wordt alleen per 
mail verstrekt. Zorgt u voor het juiste mailadres op school zodat we u goed kunnen bereiken? Mocht 
het niet lukken om de mail te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met school. 
Op Parro, onze afgeschermde communicatie portaal voor ouders/verzorgers en leerlingen van een 
bepaalde groep, worden klassenfoto’s van activiteiten geplaatst. Zo heeft u een beeld heeft van 
datgene wat er allemaal kan plaatsvinden op school of in de groep. 
 
Op onze website www.heeckeren.nl is verder veel nuttige informatie te vinden. De website is 
afgelopen schooljaar compleet vernieuwd. Mocht u na het lezen van de schoolgids of het zien van de 
site nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen. Het is ook mogelijk via de mail contact met ons 
op te nemen: directie@heeckeren.nl 
 
Wilt u iets vragen over schoolzaken en doet u dat liever persoonlijk, neem dan contact op met een van 
ons. De leerkrachten zijn afzonderlijk ook per mail bereikbaar. De mailadressen vindt u in deze gids bij 
de namen van het personeel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Benno de Graaf     -  Directeur 
Bernadette Brunnekreef  -  Adjunct-directeur 
 

 
 
 
 
 
 
Het schoolbestuur: Stichting Keender 
 
 
RECHTSVORM 
De Stichting Keender is het bevoegd gezag van 16 katholieke en openbare basisscholen in Beltrum, 
Buurse, Goor, Haaksbergen, Hengevelde, Neede, Rietmolen en St. Isidorushoeve met in totaal circa 
280 personeelsleden en rond de 2600 leerlingen.  
 
 
BESTUURSVORM 
Stichting Keender werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. 
 
Mevrouw D.R.A. Verhoeve is sinds van 1 juli 2019 de voorzitter College van Bestuur. 
De voorzitter College van Bestuur verzorgt alle bestuurstaken binnen Stichting Keender. 
 
 
 

http://www.heeckeren.nl/
mailto:directie@heeckeren.nl


 
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KEENDER PER 1 augustus 2022 
 
Mevrouw M.E.A. Bosch, voorzitter 
De heer  H. van Essen, vicevoorzitter 
De heer G.H.A. Ankoné 
De heer E.J. Huizinga 
De heer L.M. van Wijchen 
 
 
COLLEGE VAN BESTUUR 
Mevrouw D.R.A. Verhoeve 
 
Bezoekadres:         Hengelosestraat 1, 7482 AA  Haaksbergen 
Postadres:              Postbus 35, 7480 AA  Haaksbergen 
Telefoon:                053-5723503 
E-mail:                    info@keender.nl 
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