
 

 

لالندماج األخبارية النشرة  

 
 

28-01-2021 

  
المدرسة األبتدائية  د/ ارينز و هولتهيوزين  طلبةالسادة األعزاء اولياء األمور/آباء      

وستعمل األبتدائية هولتهيوزين مع المدرسة األبتدائية د/ارينز . مدرسة الستندمج  2021/2022أبتدا من السنة الدراسية  

لألندماج خلف الرؤية . وفى األشهر الماضية تم اجراء البحث المبدئى لعملية  ات كمدرسة واحدة .  وتجرى األستعداد

خطة عمل واتجاه لألندماج . وتبين من خطة العمل األهتمام بالجانب الرسمى  لألندماج األندماج . وقد انتج هذا البحث 

التقدم تم انشاء متابعة بسألسة ولولضمان اتمام العمليتين .  2021/2022واألستعدادات لبداية العام الدراسى وكذلك 

 دمجموعات عمل تتكون من موظفين يشاركون فى األستعدا 6التوجيهية تم انشاء   مجموعة توجيهية . وبجانب المجموعة

 للعام الدراسى الجديد .

وخطة العمل يمكننا اعطائكم نظرة فى الجدول الزمنى لعملية األندماج .بعد األنتهاء من البحث األبتدائى   

  تم اكمال الجدول الزمنى .يمع تقدم العملية س

 

 

 

 

 
 

 

 يناير بدء عملية األندماج مع اعضاء من فريق المدرستين : يناير   13•
 ارينز/بدء تنظيف المدرسة األبتدائية د •

 تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية : فبراير    2•

 تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية: فبراير  19•
 فبراير

 مارس تنفيذ استشارة الوالدين •
 تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية: أبريل  2•

 .يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج المقترح  •

 يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس المشاركة للمدرستين الموافقة على قراراألندماج المقترح •
 أبريل 

 .يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج النهائى •

 مايو .تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية : مايو  25•

 يونيو .بدء األنتقال الى مدرسة هولتهيوزين األبتدائية •

 يوليو .2021/2022نهاية العام الدراسى  -.  ارينز األبتدائية /توديع موقع مدرسة د•

  أغسطس . كمدرسة مندمجة فى مبنى مدرسة هولتهيوزين 2021/2022أبتداء العام الدارسى •



 

/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ، دلديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية  اذا كان

لم تجد سؤالك بين  فاذاسة األلكترونى . انظر اوال باألسئلة المتداولة تحت زرار األندماج فى موقع المدر

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenfusieAriensHolhuizen@keender.nl 

 ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

 

 

 

 

 

 مدرسة األندماج والسكن المؤقت

هولتهيوزين مع المدرسة األبتدائية د/ارينز . وستعمل ستندمج المدرسة األبتدائية  2021/2022أبتدا من السنة الدراسية  

. ويعنى هذا ان جميع الطلبة  سيحصلوا على الدروس فى مبنى المدرسة األبتدائية هولتهيوزين وذلك حتى  كمدرسة واحدة

تين مع اعضاء اتمام المبنى الجديد . وال نعرف تقسيم الفصول بالضبط فى الوقت الحالى . ولذلك يناقش األمر مديرى المدرس

 الفريق والمشرفين الداخليين .

وم مؤسسة كيندر بمناقشة الموضوع مع قفستهولتهيوزين األبتدائية مدرسة الفيما يتعلق بالسالمة على الطريق فى جوار 

 البلدية لضمان تنظيم  وانسياب حركة المرور.

 مبنى المدرسة الجديد

مدرسة جدية فى موقع المدرسة األبتدائية د/ارينز . عند تحديد حجم المبنى لمدرسة األندماج تقوم بلدية هاكسبيرخين ببناء 
طالب . بلدية هاكسبيرخن تقوم ببحث احتمال انشاء صالة لأللعاب الرياضية  310من الطلبة حوالى  ايؤخذ فى األعتبار عدد

 بالمدرسة الجديدة .

او ملحقة بالمبنى الجديد لرعاية األطفال او ذات الوظائف  وبلدية هاكسبريخن لن تقوم بتمويل أى مساحات / مبانى  فى داخل

لمساحات بنفسها وكذلك ضمان دفع التكاليف األضافية ا اية األطفال تريد تمويل هذهعولكن اذا كانت منظمات راألجتماعية . 

الموضوع مع مؤسسة ولهذا الغرض تقوم مؤسسة كيندر بمناقشة هذا  .فال يكون عند البلدية اى مانع لبحث هذا األحتمال

 الرحمة بالطفل والتى تقوم حاليا برعاية األطفال فى مبنى هولتهيوزين .

وم مؤسسة كيندر بمناقشة قوفيما يتعلق بسالمة حركة المرور على الطريق فى جوار المدرسة األبتدائية هولتهيوزين فست

 الموضوع مع البلدية لضمان تنظيم  وانسياب حركة المرور.  

. 2023كيندر الى افتتاح المدرسة الجديدة فى  تهدف مؤسسة  

 

 مع التحيات 

. المدرسة األبتدائية د/ ارينزبالنيابةهنرى فيرهاى ، مدير   

بالنيابة .ن يماريم هافيركات ، مديرة المدرسة أألبتدائية هولتهيوز  
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