Fusie nieuwsbrief
19-02-2021
Beste ouders, verzorgers van Basisschool Dr. Ariens 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.

Terugblik studiedag 2 februari
Op dinsdag 2 februari hebben de werkgroepen digitaal gewerkt
aan de deelopdrachten die zich richten op de voorbereiding voor
het nieuwe schooljaar. We kijken terug op een geslaagde
gezamenlijke studiedag. De sfeer was erg goed, er ontstond fijne
samenwerking binnen de werkgroepen en er zijn goede stappen
gezet in de uitwerking van de deelopdrachten.
Op 19 februari vindt de volgende gezamenlijke studiemiddag
plaats. Na een gezamenlijke opening zullen de werkgroepen aan
de hand van input vanuit de regiegroep verder werken aan de
deelopdrachten.

Even voorstellen: de werkgroepen
Zoals in de Fusie nieuwsbrief van 28 januari beschreven zijn er 6
werkgroepen opgericht die zich bezighouden met de voorbereiding
voor het nieuwe schooljaar. Twee werkgroepen stellen zich in deze
Fusie nieuwsbrief aan u voor.
Werkgroep Ondersteuningsbehoeften
Als werkgroep hebben wij de opdracht gekregen om in kaart te
brengen welke ondersteuningsbehoeften er in de verschillende
groepen zijn. Hiervoor brengen we voor beide scholen de
leerlingpopulatie in kaart. Hierbij kijken we ook naar de
ondersteuning die in de groepen wenselijk is. Met deze informatie
kijken we hoe we de groepen voor volgend schooljaar het beste
kunnen samenstellen en de ondersteuning zo optimaal mogelijk
kunnen inzetten. Deze voorstellen bespreken we met directie en
het team. Wanneer we samen tot een passende invulling zijn
gekomen, leggen we dit voorstel voor aan de MR.
Werkgroep Ver- en inhuizing
Als werkgroep gaan wij ons de komende tijd bezig houden met het
bedenken van een nieuwe naam voor de fusieschool. Dit doen wij
natuurlijk niet alleen. Binnenkort volgt hier meer informatie over.
Daarnaast gaan wij ons richten op de kennismaking/
samenwerking van de leerlingen van beide scholen, een leuke

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/fusieholthuizen-dr-ariens/

gezamenlijke afsluiting van het huidige schooljaar en de opening van het nieuwe schooljaar. In verband
met de Corona-maatregelen is het nog even afwachten wat er tegen die tijd mogelijk is.
In de volgende fusie nieuwsbrief stellen weer twee andere werkgroepen zich aan u voor. Ook zij zullen u
iets vertellen over de deelopdrachten die zij hebben gekregen.

Terugblik informatiebijeenkomst 28 januari
In navolging op de informatiebijeenkomst eind november 2020 heeft er op 28 januari 2021 een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de fusie van basisschool Dr. Ariëns en basisschool
Holthuizen. Deze informatiebijeenkomst stond in het teken van informatievoorziening, opheldering, input
geven/ophalen en beantwoording van vragen. Waar de focus eind november lag op het fusieproces en het
samenwonen, lag de focus tijdens de informatiebijeenkomst op 28 januari 2021 op de huisvesting.
De informatiebijeenkomst is gestart met een presentatie van Mevr. Debby Verhoeve (Bestuurder van
Stichting Keender). Na de presentatie was er ruimte voor vragen en reacties. Zowel Stichting Keender als
de gemeente Haaksbergen waren aanwezig om de vragen te beantwoorden en te luisteren naar de
reacties van ouders.
Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst, maar bent u wel benieuwd
naar de inhoud van de informatiebijeenkomst, de gestelde vragen en antwoorden? U kunt de
verslaglegging van de informatiebijeenkomst teruglezen. Ouders/verzorgers hebben de verslaglegging op
19 februari 2021 per mail ontvangen. Ook is de verslaglegging van de informatiebijeenkomst op de
websites van beide scholen geplaatst onder de knop ‘Fusie’.

Communicatie
Communicatieplan
Twee weken geleden heeft u het communicatieplan ontvangen. Dit betrof een intern (werk)document, dat
per ongeluk breder verspreid is onder de ouders van beide scholen. Het communicatieplan is tot stand
gekomen na interviews met ouders, de teamleden, directies en de gemeente. Het communicatieplan is
hier deels een weergave van, met als doel betrokkenheid bij het fusieproces zo hoog mogelijk te maken.
Inhoudelijk willen wij nog een korte toelichting geven:
Vanuit beide scholen wordt er intensieve participatie ervaren vanuit ouders/verzorgers, de
medezeggenschapsraden en de ouderraden. Hiervoor zijn beide scholen erg dankbaar. Echter, voor
sommige ouders is het vanwege een taalbarrière en eventuele beperkte digitale
vaardigheden/mogelijkheden in tijden van coronamaatregelen lastiger om betrokken te zijn bij onder
andere het fusieproces. Hier is dan ook nadrukkelijk bij stilgestaan in het communicatieplan.
Wij doen ons uiterste best om alle ouders/verzorgers te bereiken, te informeren en te betrekken bij het
fusieproces en de nieuwbouw. Om deze reden zal er van elke Fusie nieuwsbrief een samenvatting in het
Engels en Algemeen Arabisch verschijnen. Deze vertaalde samenvatting ontvangen de betreffende ouders
op papier. De vertaalde samenvatting verschijnt in verband met het vertaalproces enige tijd nadat de
originele Fusie nieuwsbrief is verschenen.
Wat kunt u de komende periode van ons verwachten?
Ouderbetrokkenheid bij het fusieproces en het nieuwbouwproject vinden wij van groot belang. Deze
ouderbetrokkenheid richt zich enerzijds op informatievoorziening en anderzijds op ruimte voor
ouders/verzorgers om hierop te reageren en vragen te stellen.
Naast MR-bijeenkomsten, een reeds uitgevoerd vooronderzoek a.d.h.v. interviews en de wettelijk
verplichte ouderraadpleging kunt u van ons periodieke informatiebulletins verwachten. Een keer per
maand informeren wij u door middel van een Fusie nieuwsbrief. De Fusie nieuwsbrief is een gezamenlijk
nieuwsbrief over het fusieproces en de nieuwbouw. Alle Fusie nieuwsbrieven worden verzameld op de
websites van beide scholen onder de knop Fusie.

Om ook op de hoogte te zijn van uw vragen, opmerkingen of reacties is er een mailadres beschikbaar:
VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten en vragen sessies
georganiseerd

Mocht u vragen en opmerkingen hebben omtrent de communicatie, dan willen wij u vragen dit vooral met
ons te delen via het beschikbaar gestelde mailadres. Alleen door goed met elkaar in verbinding te blijven
weten wij wat er speelt en welke vragen er zijn.

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

Februari
Maart
April

•19 februari: Werkgroepen werken aan hun deelopdrachten

•Uitvoering ouderraadpleging

•2 april: Werkgroepen werken aan hun deelopdrachten
•Stichting Keender vraagt goedkeuring voor het voorgenomen fusiebesluit aan de Raad van Toezicht.
•Stichting Keender vraagt instemming voor het voorgenomen fusiebesluit aan de MR'en van beide
scholen.

Mei

•Stichting Keender vraagt goedkeuring voor het definitieve fusiebesluit aan de Raad van Toezicht
•22 mei: Werkgroepen werken aan hun deelopdrachten

Juni

•Start verhuizing naar Basischool Holthuizen

Juli
Augustus

•Afscheid locatie Basisschool Dr. Ariëns
•Einde schooljaar 2020/2021

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

Met vriendelijke groet,
Henri Verheij, Directeur a.i. Basisschool Dr. Ariëns
Mirjam Haverkate, wnd. Directeur Basisschool Holthuizen

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.

