
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers van Basisschool Dr. Ariëns en Holthuizen, 

De afgelopen weken hebben de regiegroep en de werkgroepen weer 

(digitaal) contact met elkaar gehad. Graag nemen we jullie in deze 

fusie nieuwsbrief mee in de stappen die wij de afgelopen periode 

hebben gezet in de besluitvorming van het fusieproces en 

onderwijsinhoudelijke thema’s. 

Besluitvorming fusie 
Voor de besluitvorming van de fusie van basisschool Dr. Ariëns en 

basisschool Holthuizen zijn inmiddels verschillende stappen 

doorlopen.  

Allereerst is er een fusie effectrapportage opgesteld waarin de 

motieven, doelen en effecten van de fusie zijn uitgewerkt. De fusie 

effectrapportage biedt de mogelijkheid om een goed oordeel te 

vormen over de noodzaak en/of wenselijkheid van de fusie. 

Vervolgens is op basis van de voorgenomen fusie en de fusie 

effectrapportage advies gevraagd aan het college van burgemeester 

en wethouders (B&W) van gemeente Haaksbergen. B&W 

Haaksbergen heeft op 18 mei 2021 een positief advies uitgebracht 

over de voorgenomen fusie tussen de basisscholen Holthuizen en Dr. 

Ariëns per 1 augustus 2021. De documenten behorende bij dit 

besluit van de gemeente kunt u inzien bij de Vergadering BenW 

besluitenlijst 18-05-2021 op de website van de Gemeente 

Haaksbergen.  

Gelijktijdig is de voorgenomen fusie en de fusie effectrapportage 

voor instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van 

basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen.  

 

Zowel de medezeggenschapsraad van basisschool Holthuizen als de 

medezeggenschapsraad van basisschool Dr. Ariëns heeft ingestemd 

met de fusie van basisschool Holthuizen en basisschool Dr. Ariëns. 

De besluitvorming van beide medezeggenschapsraden is tot stand 

gekomen op basis van de fusie effectrapportage, de uitkomsten van 

de enquête en panelgesprekken in het kader van de 

ouderraadpleging en de toelichting vanuit de bestuurder en BMC 

naar aanleiding van vragen die in de MR-vergaderingen naar voren 

kwamen. Een gedetailleerde toelichting en terugkoppeling van de  

 

Scholenfusie 

Vanaf schooljaar 2021/2022 

gaan Basisschool Dr. Ariëns en 

Basisschool Holthuizen samen 

verder als gefuseerde school.  

Voor de fusieschool wordt een 

nieuw schoolgebouw gebouwd 

door gemeente Haaksbergen 

op de huidige locatie van 

Basisschool Dr. Ariëns. 

Dit betekent dat alle leerlingen, 

totdat het nieuwe schoolgebouw 

gereed is, les krijgen in het 

huidige gebouw van Basisschool 

Holthuizen. 

Met deze fusie nieuwsbrief 

hopen wij u als ouder/verzorger 

zo goed mogelijk mee te nemen 

in het volledige proces. 

Wilt u alles nog eens rustig 

teruglezen? Op de websites van 

beide scholen worden alle 

nieuwsbrieven over de fusie 

verzameld onder de knop ‘Fusie’. 

Link website Dr. Ariëns: 

https://arienshbg.nl/fusie/  

Link website Holthuizen: 

https://bsholthuizen.nl/fusie-

holthuizen-dr-ariens/  
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instemmingsbesluiten en de resultaten van de ouderraadpleging vindt u in de bijgevoegde brief van de 

medezeggenschapsraden.  

Met het positieve advies van B&W Haaksbergen en het instemmen van beide medezeggenschapsraden 

zal het college van bestuur van Stichting Keender het definitieve fusiebesluit opstellen en dit ter 

goedkeuring voorleggen aan de Nederlands Katholieke School Raad (NKSR). De fusieschool zal een 

Katholieke school worden waarin andere geloofsovertuigingen welkom zijn.  

Tot slot legt het college van bestuur van Stichting Keender het definitieve fusiebesluit voor aan de Raad 

van Toezicht van Stichting Keender.  

 

Ouderraadpleging 

Eind maart/begin april heeft de ouderraadpleging over de fusie van basisschool Dr. Ariëns en basisschool 

Holthuizen plaatsgevonden. De ouderraadpleging bestond uit een digitale enquête en panelgesprekken.  

 

Voor basisschool Dr. Ariëns zijn 24% van de verzonden enquêtes ingevuld. Voor basisschool Holthuizen 

zijn 36% van de verzonden enquêtes ingevuld. Op basis van inschrijving zijn naar aanleiding van de 

digitale enquête twee panelgesprekken gevoerd met ouders/verzorgers van basisschool Holthuizen en 

één panelgesprek met ouders/verzorgers van basisschool Dr. Ariëns.  

Een gedetailleerde toelichting en terugkoppeling van de resultaten van de ouderraadpleging vindt u in de 

bijgevoegde brief van de medezeggenschapsraden. 

De vragen die ouders in de vragenlijsten/panelgesprekken hebben gesteld worden zoveel mogelijk 

beantwoord in de nieuwsbrieven en op de website bij de FAQ’s (de veel gestelde vragen). 

Oproep vanuit de medezeggenschapsraden 
De MR’s nemen de zorgen en wensen die ouders hebben aangegeven in het traject van de fusie zeer 

serieus. Punten zoals de (verkeers)veiligheid, een Integraal Kindcentrum en sportvoorziening bij de school 

vinden zij ook als MR belangrijk. Ook al hadden en hebben de MR’s geen invloed op de locatiekeuze van 

de nieuwe school, zij blijven zich inspannen voor een optimale onderwijsvoorziening. Stichting Keender is 

hierover nog altijd nauw in contact met de gemeente en vanaf deze kant wordt dus ook alles op alles 

gezet voor de beste uitkomst van nieuwbouw. 

De MR’s zijn gezamenlijk van plan om de gemeente (gemeenteraad, burgemeester en wethouders) de 

zienswijze uit te leggen: een optimaal schoolgebouw met minstens een goede sportvoorziening en 

kinderopvangmogelijkheden. 

Mocht u zich hiervoor als ouder samen met de MR’s in willen zetten of andere ideeën of suggesties 

hebben, dan horen de MR’s dit graag! Het e-mailadres dat zij hiervoor openstellen is:  

 nieuwbouwhetpalet@gmail.com 

Laten we samen gáán voor een prachtig nieuw schoolgebouw en onze krachten bundelen. 

Gymzaal 
Zoals bekend is zal Gemeente Haaksbergen gymzaal Zienesch aan de Adriaen Brouwerstraat laten 

slopen. De sloop van de gymzaal heeft als gevolg dat er geen gymzaal meer beschikbaar is in de wijk. 

Daarom laat de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een nieuwe gymzaal op deze plek.  

Stichting Keender vindt het van groot belang dat er een sportvoorziening is in de nabijheid van de school. 

Tijdens het bestuurlijk overleg met de Gemeente Haaksbergen heeft Stichting Keender dan ook 

nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van een gymzaal in de directe nabijheid van de school. 

Daarnaast heeft Stichting Keender een memo geschreven waarin zij hier nogmaals aandacht voor vraagt. 

De noodzaak voor een gymzaal in de directe nabijheid van de school wordt in de memo gemotiveerd. De 

memo is inmiddels in het bezit van de Gemeente Haaksbergen. 
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Het uiteindelijke besluit van de Gemeente Haaksbergen over een gymzaal bij het nieuwe schoolgebouw 

wordt genomen bij het vaststellen van de kadernota. In de kadernota worden de hoofdlijnen voor de 

begroting voor het volgende jaar geschetst. Nieuw beleid, ontwikkelingen die op de gemeente afkomen 

(meevallers/tegenvallers) en eventueel keuzes in bezuinigings- of belastingmaatregelen worden dan 

gemaakt door de gemeenteraad. Thema’s zoals het nieuwe schoolgebouw en de mogelijkheid tot een 

gymzaal én een IKC-voorziening bij het nieuwe schoolgebouw zal de gemeenteraad hierbij dus ook 

behandelen. 

Op 28 juni 2021 om 19:30 uur staat de hoorzitting kadernota van de Gemeente Haaksbergen gepland. 

De hoorzitting is openbaar. Meer informatie over de hoorzitting vindt u t.z.t. op de website van Gemeente 

Haaksbergen.  

Op 14 juli 2021 om 15:00 uur staat de behandeling van de kadernota gepland. De behandeling van de 

kadernota is niet openbaar.  

Inloopavond 
Op 14 juni aanstaande organiseert Gemeente Haaksbergen een inloopavond over de nieuwbouw 

basisschool voor direct omwonenden. Op deze avond vertellen zij wat de plannen zijn en laten 

verschillende mogelijkheden zien van de bouw. Ook kunnen zij de direct omwonende laten zien hoe hun 

uitzicht wordt als zij vanuit hun huis uitkijken op de nieuwe school. Graag hoort de gemeente wat de 

omwonenden van de plannen vinden. Daarnaast kunnen omwonenden ideeën inbrengen rondom thema’s 

als het parkeren, verkeer of openbaar groen. Als het enigszins kan houdt de gemeente rekening met 

wensen die leven.  

Om de nieuwe school te bouwen is een bestemmingsplanwijzing nodig. Ook dan hebben de directe 

omwonenden de mogelijkheid om hun zienswijze naar voren te brengen. 

De uitnodigingen voor de inloopavond zijn door de gemeente verstuurd naar de bewoners van specifieke 

straten. Hebt u de uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich per mail aanmelden via het in de uitnodiging 

vermelde mailadres.  

Terugblik studiedag 25 mei 
Op 25 mei was de vierde studiedag waarbij door beide teams (online) hard is gewerkt om ervoor te zorgen 

dat het onderwijs van beide scholen op elkaar is afgestemd voor de zomervakantie. Dat is goed gelukt. Er 

is overeenstemming tussen alle leerkrachten over de wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd. Het was 

merkbaar dat beide teams al wat langer samenwerken en hun onderwijsvisie al op elkaar hebben 

afgestemd. De komende maand wordt dit vastgelegd in een ‘zo zijn onze manieren’ handboek, zodat de 

leerkrachten en de onderwijsassistenten na de zomer aan de slag kunnen met het lesgeven aan de 

kinderen van alle groepen.  

De meeste werkgroepen hebben hun opdracht tijdens de studiedag kunnen afronden. De werkgroep 

verhuizing heeft tijdens de studiedag nog nagedacht over een manier om de kinderen te laten wennen 

aan de nieuwe school en de nieuwe groepen. Hier komt binnenkort informatie over naar ouders en 

kinderen. De intern begeleiders zijn aan de slag gegaan met het indelen van de klassen op basis van de 

wensen van kinderen, de ondersteuningsbehoefte van de kinderen en de informatie van de leerkrachten. 

Informatie hierover volgt zodra de keuzes zijn gemaakt.  

Een marketing bureau heeft een presentatie gehouden over het logo van de nieuwe school. Leuk om te 

zien wat er allemaal mogelijk is met de naam Het Palet. De nieuwe school komt midden in een wijk te 

staan waar alle straten naar bekende, beroemde en getalenteerde schilders vernoemd zijn. Het palet is 

een schildersgereedschap dat ‘meesters’ gebruiken voor het mengen van hun kleuren. Bij het oprichten 

van de nieuwe school worden 2 scholen en hun populaties gemengd en ontstaat er een nieuw 

meesterstuk. Het wordt een kleurrijk geheel. Tot slot stond er nog een kennismakingsoefening gepland 

die we buiten zouden doen. Helaas viel de kennismakingsoefening letterlijk in het water.  



 

Al met al kijken we terug op een vruchtbare dag. Nu kunnen de leerkrachten zich richten op de verhuizing 

en op de laatste weken van het schooljaar. Verder gaat de schoolleiding de komende maand aan de slag 

met het jaarplan en de schoolgids. 

Wat betreft de verhuizing zal dit plaats vinden in de laatste week van dit schooljaar. Op donderdag 8 juli 

staat de verhuiswagen voor bij de Dr. Ariëns. Ondertussen verhuist de Holthuizen intern. Het is de 

bedoeling dat op vrijdag 9 juli alle spullen over zijn zodat we in de periode erna alles kunnen voorbereiden 

voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. 

Werkgroep nieuwbouw 
In de Fusie nieuwsbrief van 23 april heeft u kunnen lezen dat er een werkgroep is geformeerd die zich de 

komende tijd gaat bezig houden met het (functionele) plan van eisen voor de nieuwsbouw. Het 

(functionele) plan van eisen voor de nieuwbouw levert bouwstenen/ingrediënten voor het uiteindelijke 

ontwerp van de nieuwe school.  

Onder leiding van Gerben van Heun (expert onderwijs en nieuwbouw) gaat de werkgroep, bestaande uit 

Henri Verheij, Mirjam Haverkate en medewerkers van basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen, in 

verschillende bijeenkomsten aan de slag met de onderwijskundige keuzes die zij terug willen zien in het 

nieuwe gebouw. Hierbij houden zij rekening met denkkaders vanuit de beide scholen en Stichting 

Keender, ontwikkelingen binnen het onderwijs (waaronder bijvoorbeeld ICT) en het type activiteiten die 

binnen de school moeten plaatsvinden (voorbeelden hiervan zijn: instructies aan klassen, samenwerking 

in kleine of grotere groepen, individueel werken etc.). Dit proces levert uiteindelijk een (functioneel) 

programma van eisen, op basis waarvan een architect een ontwerp van de nieuwe school kan maken.  

Aandacht voor de fusie in de klas 
De afgelopen weken hebben de leerkrachten in de klas aandacht besteed aan de fusie, het samenwonen 

in het gebouw van basisschool Holthuizen en de nieuwbouw. Naar aanleiding van een gesprek hebben de 

jonge kinderen een tekening gemaakt en de oudere kinderen een verhaal geschreven. Onderstaand 

enkele resultaten.  

Sara 

 

 



 

 

 

Lirne en Noortje 

 

 

Emma, Sebastián en Jesse  

Hoi, 

Wij zijn leerlingen uit groep 5,6 en 7 van basisschool Holthuizen. Wij weten dat we volgend jaar 

samengaan met de Ariëns. Onze school heet dan Het Palet. Het werd bekend gemaakt door een filmpje. In 

het filmpje zagen we straatnamen uit de wijk. Dit waren namen van schilders en schilders gebruiken ook 

een palet.  
  

We zijn benieuwd hoe het samenwerken straks gaat, maar we hebben er veel zin in om nieuwe vrienden 

te maken. Ook hebben we veel zin in het nieuwe gebouw en de nieuwe speeltoestellen, samenwerken en 

samenspelen.   
  

De leerlingen van groep 1 tot en met 7 worden gemengd. We mochten allemaal 5 namen opschrijven van 

klasgenootjes waar we graag nog een jaar bij in de groep willen. We zijn erg benieuwd in welke groep 

we komen. Groep 8 gaat dan niet samen, omdat ze het laatste jaar willen afsluiten met hun eigen klas. De 

kinderen van de Holthuizen hebben al een keer kennis gemaakt met de kinderen van de Ariëns. We 

hebben elkaar in pauzes opgezocht zodat we met elkaar konden spelen. We hebben gevoetbald en veel 

gekletst, dat vonden we erg gezellig!  
  

Emma, Sebastián en Jesse  

 

 

 

 



 

 

 

Hebt u vragen over het fusietraject van Basisschool Dr. Ariëns en 

Basisschool Holthuizen, kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen 

(FAQ’s) onder de fusie knop op de website van de school. Staat uw 

vraag niet bij de FAQ’s dan kunt u uw vraag mailen naar 

VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl. Wij dragen zorg voor 

een snelle en zorgvuldige beantwoording.  

 

 

Tijdlijn 

Hierbij geven we u een kijkje in de tijdlijn van het fusieproces. Naarmate het proces vordert, zal de tijdlijn 

worden aangevuld.  

 

Met vriendelijke groet, 

Henri Verheij, Directeur a.i. Basisschool Dr. Ariëns en Basisschool Holthuizen 

Mirjam Haverkate, voormalig wnd. directeur van Basisschool Holthuizen, betrokken bij het fusieproces  

 

 

 

 

 

 

 

•Start verhuizing naar Basischool Holthuizen

•28 juni 2021 om 19:30 uur Hoorzitting Kadernota Gemeente 
Haaksbergen

Juni

•14 juli 2021 om 15:00 uur Behandeling Kadernota Gemeente 
Haaksbergen

•Afscheid locatie Basisschool Dr. Ariëns

•Einde schooljaar 2020/2021

Juli

•Start schooljaar 2021/2022 als gefuseerde school in het gebouw 
van Basisschool HolthuizenAugustus
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