Aan de ouders, verzorgers van leerlingen
basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen

Haaksbergen, 3 november 2020

Geachte ouders, verzorgers,
Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente Haaksbergen voor de zomervakantie, definitief akkoord
gegeven op nieuwbouw voor fusieschool Dr. Ariëns/ Holthuizen.
Graag wil ik u informeren over ontwikkelingen betreffende beide scholen. Vanwege Covid-19 en het
hoge aantal besmettingen in onze omgeving, is ervoor gekozen om de eerste informatie over de fusie
schriftelijk te delen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19, zullen we u schriftelijk,
online of in fysieke bijeenkomsten informeren over de vervolgstappen.
Zowel de gemeente als het schoolbestuur hebben de wens om beide scholen te huisvesten in een
modern schoolgebouw. Een schoolgebouw dat past bij het onderwijs van de toekomst en onze
pedagogische visie op het onderwijs aan uw kinderen. In 2010 zijn het schoolbestuur en de gemeente
Haaksbergen overeengekomen dat de nieuwbouw uitsluitend gerealiseerd wordt wanneer beide
scholen met elkaar fuseren. Dit vanwege de leerlingenkrimp en het toenemende aantal leegstaande
lokalen.
Sindsdien is het aantal leerlingen op beide scholen gedaald en kennen beide bassischolen een flinke
leegstand.
Samenwonen van Basisschool Dr. Ariens en Basisschool Holthuizen in een gebouw
In deze brief wil ik u informeren dat Basisschool Dr. Ariëns met ingang van het schooljaar 2021-2022
samen gaat wonen met Basisschool Holthuizen. Het samenwonen gaat gebeuren in het gebouw van
Basisschool Holthuizen. Hiervoor is gekozen omdat de nieuwbouw gerealiseerd zal gaan worden op
de huidige locatie van Basisschool Dr. Ariëns. We willen ervoor zorgen dat het onderwijs in alle rust
gecontinueerd kan worden, zonder dat er onnodig extra kosten gemaakt worden voor tijdelijke
huisvesting. Geld dat naar het onderwijzen van de kinderen behoort te gaan.
Voorgenomen Fusie
Waarom nu fuseren?
• door te fuseren blijft er geld over voor het onderwijs aan uw kind(eren)
• door te fuseren kan gedurende 6 jaar lang een beroep gedaan worden op zogenaamde ‘fusiecompensatiemiddelen’ die ingezet worden ten behoeve van de doorontwikkeling van het
onderwijs
• door te fuseren komt een nieuw, modern, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
schoolgebouw binnen handbereik
• door te fuseren ontstaat er één basisschool, die ook in de toekomst voldoende leerlingen zal
hebben zodat continuïteit en onderwijskwaliteit gewaarborgd is.
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Vooronderzoek voor de fusie
In de komende weken wordt door adviesbureau BMC een
vooronderzoek uitgevoerd voor de beoogde scholenfusie. Bij dit
onderzoek worden ouders, directies, teams en MR’en betrokken. BMC
zal met vertegenwoordigers van deze groepen in gesprek gaan over:
a. wat ze vinden van de scholenfusie en de redenen voor de fusie;
b. vragen die men heeft over het fusietraject: wat is nog niet duidelijk, waar wil men meer over
weten?
c. de wensen ten aanzien van het fusieproces: op welke manier willen betrokkenen geïnformeerd
worden en/of betrokken worden?
d. aandachtspunten om rekening mee te houden met het oog op draagvlak en een succesvol
besluitvormingstraject.
Op basis van deze gesprekken en eisen vanuit de overheid (Wet Primair Onderwijs; wet- en
regelgeving met betrekking tot fusies; Wet Medezeggenschap Scholen) zal BMC een projectplan
opstellen, dat de basis vormt voor vervolgstappen op weg naar een scholenfusie tussen Basisschool
Dr. Ariëns en Basisschool Holthuizen per 1 augustus 2021.
Uw betrokkenheid bij het fusietraject
Op dit moment staan we nog aan het begin van het fusietraject. Ik kan u op dit moment nog niet
precies vertellen wanneer en hoe u bij het proces betrokken zult worden. Wat ik nu al wel kan
aangeven is:
• Op 3 november vindt er een informatieve bijeenkomst plaats voor en door de beide MR’en,
waarbij Hans Schuit van BMC informatie geeft over een aantal technische en juridische aspecten
van het fusietraject.
• Op 10 november en 11 november vinden er online-sessies plaats, georganiseerd voor ouders.
Meer informatie hierover vindt u onderaan deze brief.
• Omdat uw ideeën van groot belang zijn voor een geslaagd fusietraject voert BMC in de komende
weken gesprekken met de waarnemend directeuren, teamleden, ouders en MR-leden van de
beide scholen.
• Bij de voorbereiding op het nieuwe schooljaar en de vorming van een nieuwe school zullen er
diverse werkgroepen ingesteld worden, waarbij een beroep gedaan wordt op het meedenken
vanuit de schoolteams en/of de ouders.
• Voordat de MR’en van beide scholen hun standpunt bepalen ten aanzien van de fusie zal eerst
een ouderraadpleging (Wet Medezeggenschap Scholen) plaatsvinden.
• Voordat het fusiebesluit definitief is heeft het bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht
en instemming van de MR’en van beide scholen nodig.
Globaal tijdpad scholenfusie
Naar verwachting zal het projectplan van BMC in december beschikbaar zijn. Rond die tijd wil ik ook
een meer definitief intentiebesluit nemen om toe te werken naar een scholenfusie per 1 augustus
2021. Ik ga ervan uit dat rond april 2021 het definitieve fusiebesluit genomen kan worden. Concreter
dan deze globale tijdsaanduiding kan ik in dit stadium niet zijn. Zorgvuldigheid gaat wat mij betreft
hierbij boven snelheid.
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Online- vragensessies
Het is voor te stellen dat deze brief veel vragen bij u oproept. Om de
vragen die er nu zijn, zo goed mogelijk te beantwoorden, organiseren
we twee online- vragensessies (via het online programma “Teams”)
voor zowel Basisschool Dr. Ariens als Basisschool Holthuizen. Het doel
van deze bijeenkomst is gericht op de uitleg van deze brief en het
proces om te komen tot samenwonen.
Voor Basisschool Holthuizen vinden deze sessies plaats op 10 november tussen
Sessie 1: 18.30 uur en 19.30 uur
Sessie 2: 20.00 uur en 21.00 uur
Opgave kan voor 6 november 12.00 uur via mailadres: m.haverkate@keender.nl
Graag aangeven welke sessie u wil bijwonen.
Voor Basisschool Dr. Ariens vinden deze sessies plaats op 11 november tussen
Sessie 1: 18.30 uur en 19.30 uur
Sessie 2: 20.00 uur en 21.00 uur
Opgave kan voor 6 november 12.00 uur via mailadres: e.wielens@keender.nl
Graag aangeven welke sessie u wil bijwonen.
Mocht er de behoefte zijn aan een vervolg, dan zullen we dit in overleg met de MR-en organiseren.
Ook al zijn er goede redenen voor de fusie, ik realiseer me dat een scholenfusie voor alle
betrokkenen ook spannend is. Om die reden vind ik het heel belangrijk om u goed te informeren en
om zorg te dragen voor een goede betrokkenheid van directies, leerkrachten, ouders,
medezeggenschapsorganen en anderen bij het fusieproces. Dit bericht is wat mij betreft dan ook
zeker niet het laatste van mijn kant over het fusietraject.
Voor nu hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijk ik uit naar onze ontmoeting
tijdens de vragensessies op 10 en 11 november.
Met vriendelijke groet,
Debby Verhoeve,

Voorzitter College van Bestuur
Stichting Keender
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