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   Datum informatiebijeenkomst: 28-01-2021 

Aanwezigen: 

● Aangemelde ouders/verzorgers van Basisschool Dr. Ariëns en Holthuizen 

● Aangemelde toehoorders uit de MR’en en de teams 

● Mevr. Debby Verhoeve (Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender) 

● Dhr. Gerben van Heun (projectmanager Stichting Keender) 

● Dhr. Jan Herman Scholten (Wethouder Ruimte en Mobiliteit Gemeente Haaksbergen) 

● Dhr. Björn Weustink (projectmanager Gemeente Haaksbergen) 

● Dhr. Gerard Bos (Senior medewerker Onderwijs Gemeente Haaksbergen) 

 

De informatiebijeenkomst 

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 (Voorzitter College 

van Bestuur Stichting Keender). Na de presentatie was er ruimte voor voor vragen en reacties. Zowel 

Stichting Keender als de gemeente Haaksbergen was aanwezig om de vragen te beantwoorden en te 

luisteren naar de reacties van ouders. 

Presentatie Mevr. Debby Verhoeve 

Ouderbetrokkenheid 

Stichting Keender vindt ouderbetrokkenheid binnen het fusietraject en het nieuwbouwproject 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. Binnen de ouderbetrokkenheid van 

het fusietraject onderscheid Stichting Keender verschillende lijnen die een voor een werden toegelicht. 

● MR-bijeenkomsten 

Met de Medezeggenschapsraden wordt informatie gedeeld tijdens MR-bijeenkomsten. Tijdens 

deze bijeenkomsten hebben de MR’en de mogelijkheid te reageren en vragen te stellen aan 

zowel de directies van de scholen als het College van Bestuur van Stichting Keender.  

● Vooronderzoek BMC Interviews 

Stichting Keender heeft een externe instantie ingeschakeld (BMC) om in het kader van een  

 

 

 

 
 



 

 

vooronderzoek voor het fusietraject verschillende betrokkenen te interviewen en informatie op te 

halen. BMC heeft interviews gehouden met de voorzitters van beide MR’en, de directies van beide 

scholen, een afvaardiging van ouders/verzorgers en teamleden van beide scholen en een 

wethouder van de gemeente Haaksbergen. 

● De wettelijk verplichte ouderraadpleging 

Stichting Keender zal samen met de MR’en van beide scholen een ouderraadpleging uitvoeren. 

Deze ouderraadpleging is wettelijk verplicht. BMC zal hierbij een ondersteunende rol spelen. 

● Periodieke informatiebulletins en andere communicatievormen 

Via verschillende communicatievormen worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden over het 

fusietraject. De informatievormen die gebruikt worden zijn: brieven, de websites van beide scholen 

(knop Fusie), het mailadres voor vragen over de fusie en ouderbijeenkomsten/vragen sessies. 

Stichting Keender roept ouders/verzorgers op om vragen en opmerkingen over de communicatie vooral te 

delen. Alleen door goed met elkaar in verbinding te blijven weet Stichting Keender wat er speelt en welke 

vragen er zijn. Suggesties voor verbetering zijn dan ook welkom. 

De historie van het fusietraject 

In 2010 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de gemeente Haaksbergen, naar aanleiding 

van leerlingenkrimp. Hierbij stond het aantal leerlingen in relatie tot het aantal schoolgebouwen centraal. 

Vanuit dit haalbaarheidsonderzoek zijn de Gemeente Haaksbergen en het bestuur van Stichting Keender 

overeengekomen dat wanneer basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen fuseren, zij in 

aanmerking komen voor 1 nieuw schoolgebouw.  

Na deze afspraak is het fuseren van basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen en de nieuwbouw 

een tijd blijven liggen. Echter, de gebouwen gingen wel achteruit en er was een toename van 

energiekosten. Daarom heeft Stichting Keender in samenwerking met de gemeente Haaksbergen ervoor 

gezorgd dat de noodzakelijke reparaties hebben plaatsgevonden, zodat veiligheid van het gebouw 

gewaarborgd is. 

In 2019 is het fusietraject weer opgepakt. Het College van Bestuur van Stichting Keender heeft een 

huisvestingsaanvraag gedaan bij de gemeente Haaksbergen. Hierdoor is het traject weer in gang gezet. Bij 

de aanvraag vernam Stichting Keender dat de gemeente Haaksbergen voor het nieuwe schoolgebouw de 

locatie van Basisschool dr. Ariëns had aangewezen. Bij deze keuze heeft het College van Bestuur van 

Stichting Keender vraagtekens gezet vanwege het feit dat er niet eerder een onderzoek was gedaan naar 

de geschiktheid van deze locatie. Stichting Keender heeft hierover gesprekken gevoerd met de gemeente 

en is een locatieonderzoek gestart.  

Samen met de gemeente Haaksbergen heeft Stichting Keender het locatieonderzoek laten uitvoeren. De 

belangen die voor Stichting Keender voorop stonden bij de locatiekeuze zijn: 

● ruimte om te spelen 

● ruimte voor een adequaat/toekomstgericht schoolgebouw 

● voedingsgebied 

● veiligheid 

● samenwerkingspartners nabij 

Daarnaast heeft een gemeente zich te houden aan wettelijk bepaalde normen voor vergoeding van 

vierkante meters. De wettelijke normen zijn gekoppeld aan leerlingaantallen. 

Uiteindelijk bepaalt de gemeente de locatie. Uit eigen ervaring kan het College van Bestuur van Stichting 

Keender zeggen dat de gemeente Haaksbergen goed met Stichting Keender is opgetrokken en goed heeft 

geluisterd naar de belangen van Stichting Keender. Uiteindelijk zijn zowel de belangen van Stichting  

 



 

 

Keender als de belangen van de gemeente meegenomen en is gezamenlijk overeengekomen dat de 

nieuwbouw op de locatie van Dr. Ariëns gerealiseerd zal worden.  

Nieuwbouw: locatie en voorzieningen 

Gymzaal 

De locatie van basisschool Dr. Ariëns heeft een maatschappelijke bestemming. Op de huidige locatie van 

basisschool Dr. Ariëns staan momenteel ook een sportaccommodatie en enkele bijgebouwen. Kijkend 

naar het aantal leerlingen en benodigde vierkante meters, dan zien we al heel snel dat de plek waar 

school op dit moment staat onvoldoende ruimte biedt. Dit is door Stichting Keender onder de aandacht 

gebracht bij de gemeente Haaksbergen. Stichting Keender heeft gevraagd of de gymzaal, die nu midden 

op de kavel staat, gesloopt zou kunnen worden. Hierop kreeg zij niet direct een toezegging, wat 

begrijpelijk is omdat dit eerst onderzocht moest worden. Het is namelijk belangrijk dat iedereen kan 

blijven sporten in nabijheid, ook voor een school.  

Na de zomervakantie van 2020 kon gemeente Haaksbergen toezeggen dat de sportaccommodatie 

gesloopt zou worden. Fijn, omdat er zo voldoende ruimte is voor een nieuw schoolgebouw op de locatie 

van Dr. Ariëns. Echter, vindt Stichting Keender het ook van groot belang dat er een sportvoorziening is in 

de nabijheid van de school. Daarom heeft de gemeente Haaksbergen een onderzoek ingesteld om te 

onderzoeken hoe de sportvoorziening gemeentebreed verder vormgegeven gaat worden, waarbij een 

nieuwe sportaccommodatie bij de nieuwe school niet ondenkbaar is. Hier kan de gemeente Haaksbergen 

geen garanties voor geven, het onderzoek loopt nog.  

Kinderopvang 

Naast voldoende ruimte voor een schoolgebouw en een sportaccommodatie in de nabijheid van de 

school, hebben zowel Stichting Keender als de gemeente en de kinderopvangorganisatie de wens om de 

samenwerking te continueren. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met de 

kinderopvangorganisatie Human Kind. 

Het globale tijdpad  

Samenwonen in basisschool Holthuizen 

Basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen gaan per schooljaar 2021/2022 samenwonen in het 

gebouw van de huidige basisschool Holthuizen. Door samen te wonen kunnen de scholen, die al jaren 

samenwerken, de samenwerking intensiveren. Daarnaast worden er energiekosten bespaard en wordt er 

door het samenwonen ruimte gecreëerd op de beoogde nieuwbouwlocatie.  

Voor de verhuizing naar het gebouw van basisschool Holthuizen is een facilitair manager aangetrokken. 

De facilitair manager gaat de verhuizing in samenwerking met de interim directeur van basisschool Dr. 

Ariëns coördineren. 

Nieuwbouw 

Voor de voorbereiding van de toekomstige nieuwbouw is een projectgroep gestart. De projectgroep 

bestaat uit Gerben van Heun (projectmanager Stichting Keender) en Björn Weustink (projectmanager 

Gemeente Haaksbergen). Zij genereren onderzoeksdata en verzamelen input om vervolgens op een goede 

manier, vanuit de goede gegevens, aan de slag te kunnen gaan met de bouw. Op dit moment is dit 

voornamelijk gericht op getallen zoals leerlingaantallen en vierkante meters. Op den duur zullen ook 

gegevens nodig zijn over wat er in het belang is van de onderwijskundige visie. Hierbij zullen beide teams 

en waar nodig ook ouders worden betrokken. Daarnaast wil Stichting Keender kinderen betrekken als het 

gaat over het nieuwe gebouw in de toekomst. 

Naast de projectgroep is er ook een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep vinden de besluiten plaats. In 

de stuurgroep zitten wethouder Jan Herman Scholten (gemeente Haaksbergen) en Debby Verhoeve 

(Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender). Zij worden ondersteund door de projectgroep.  

 



 

 

Vanuit de projectgroep en de stuurgroep worden zaken verder uitgewerkt. Er liggen nu al een aantal 

concept plannen als het gaat om onder andere communicatie en een plan van aanpak. Zodra die plannen 

helder zijn zullen de plannen allereerst gedeeld worden met de teams en de MR’en. Vervolgens worden ze 

ook inzichtelijk voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden.  

Vragen en reacties 

Na de presentatie was er ruimte voor vragen en reacties. Zowel Stichting Keender als de gemeente 

Haaksbergen was aanwezig om de vragen te beantwoorden en te luisteren naar de reacties van ouders. 

De gestelde vragen en antwoorden 

1. Is het gezien de onderzoeken die nog lopen en alles wat er nog moet gebeuren, wel reëel om het 

nieuwe schoolgebouw in 2023 te openen? 

Ja, het is reëel om uit te gaan van een opening in 2023. Een van de belangrijkste stappen die zijn 

gezet is dat de gemeente haar medewerking verleend. Op dit moment zijn we bezig met het 

bestemmingsplan. Omdat de locatie van Dr. Ariëns een maatschappelijke bestemming heeft, hoeft 

het maar op een aantal zaken te worden aangepast. Parallel aan het bestemmingsplan, kan 

gestart worden met het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe school. Naar 

verwachting kunnen er in het najaar van 2021 ontwerpers en bouwers geselecteerd worden en zal 

de bouw rond augustus 2022 starten. De bouw duurt gemiddeld een jaar. Dit maakt de opening in 

2023 reëel. 

2. Waar wordt er gegymd zolang er geen mogelijkheid is bij de Dr. Ariëns? 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de gymzaal op locatie dr. Ariëns zal sluiten. De 

gemeente wil de gymzaal zo lang mogelijk behouden. Dit biedt ook andere gebruikers de 

mogelijkheid om naar een andere gymzaal te verhuizen (al dan niet tijdelijk). Daarnaast is de 

gemeente bezig met de roostervorming om ervoor te zorgen dat de kinderen van de fusieschool 

kunnen blijven gymmen, ook in de periode waarin er geen gymzaal op de locatie Dr. Ariëns 

aanwezig is.  

3. In hoeverre kloppen de berichten dat er bijna geen ruimte is voor scholen om in gymzalen te 

kunnen sporten, omdat ze bijna allemaal al vol zitten? 

De berichten zijn niet correct. Er is een onderzoek uitgevoerd door een derde partij. Het onderzoek 

laat zien dat er juist een bepaalde overcapaciteit is aan sportaccommodaties in de gemeente 

Haaksbergen. Op dit moment is er zelfs overcapaciteit wanneer de klokuren voor het gymmen 

worden opgeschroefd van 2 naar 3 uur gymtijd per week. De overcapaciteit zal in de toekomst 

alleen maar toenemen.  

4. Een ouder deelt dat samen met andere ouders in het locatieonderzoek een drietal foutieve 

aannames is ontdekt. Zij hebben hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad van de 

gemeente Haaksbergen. De brief is tijdens de informatiebijeenkomst voorgelezen. De brief is nog 

niet verstuurd naar de gemeenteraad. De vraag is of op op basis van het locatieonderzoek de 

locatie is bepaald. 

In de brief worden verschillende zaken aangehaald. Allereerst is het een terechte constatering dat 

het in de eerste aanleg een globaal, maar gedegen, onderzoek betrof. Er is gekeken naar drie 

hoofdaspecten: de functionele en onderwijskundige aanvaardbaarheid, de ruimtelijke 

aanvaardbaarheid en de financiële aanvaardbaarheid. Elk hoofdaspect is onderverdeeld in 

verschillende beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zijn beoordeeld wat een score per 

hoofdaspect heeft opgeleverd. Er zit een klein verschil tussen de scores van de twee locaties en op 

basis hiervan is er door gemeente Haaksbergen en Stichting Keender gekozen voor de locatie van 

Dr Ariëns. Dat de locatie Holthuizen beter te ontwikkelen is voor woningbouw is een bijkomend 

voordeel voor een gemeente die het op dit moment financieel zwaarder heeft.  



 

 

Wat betreft het verdwijnen van een speelvoorziening op de locatie van basisschool Holthuizen, zal 

bij de herinrichting gezorgd worden voor voldoende speelvoorzieningen in de buurt.  

Wat betreft de groenere omgeving bij locatie Holthuizen geeft het College van Bestuur van 

Stichting Keender aan dat zij dat ook erg mooi vinden. Echter, wanneer het schoolgebouw zou 

komen op de locatie van basisschool Holthuizen, dan zou er maar een deel van de ruimte 

beschikbaar gesteld worden. Stichting Keender is daarnaast kritisch geweest op het locatiekeuze 

traject en kan zeggen dat zij volledig achter het locatieonderzoek staat. 

5. Een lid van het wijkteam beschrijft dat zij niet betrokken zijn bij de locatiekeuze. Terwijl dit wel 

schijnt te zijn gecommuniceerd. Voor de zomervakantie van 2020 werd hen verteld dat de 

locatiekeuze was gemaakt en dat het wijkteam vanwege corona niet is betrokken.  

Het College van Bestuur van Stichting Keender vindt het oprecht jammer dat het wijkteam zich niet 

betrokken heeft gevoeld, dat is geenszins de bedoeling geweest. Vanaf de start van het 

locatieonderzoek heeft Stichting Keender hierover contact gehad met de MR’en, het college van 

de gemeente en alle fracties, om juist die verbinding te houden met elkaar. 

De gemeente bepaald uiteindelijk de nieuwe locatie. Als schoolbestuur heeft Stichting Keender 

daarin haar belangen en deze belangen gedeeld met de gemeente. Als schoolbestuur zullen wij, 

als het gaat om schetsen voor een gebouw, de ouders en leerkrachten betrekken.  

6. Voorheen werd er gesproken over een IKC, een plek voor de buurt en sport. Waarom hoor ik daar 

nu niks meer over terug? 

In de presentatie van Debby Verhoeve kwam naar voren dat Stichting Keender ook graag een 

sportaccommodatie nabij het schoolgebouw zou willen. De mogelijkheden hiervan worden nog 

onderzocht. Stichting Keender denkt hierin ook mee, door te onderzoeken of zij via een slimme 

financiële constructie een bijdrage kunnen leveren, zonder dat zij investeren in stenen. Wat betreft 

kinderopvang willen we de samenwerking met Human Kind continueren. We voeren gesprekken 

om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gedeeld. 

7. Verteld wordt dat het de intentie is om open te communiceren. Dan is het jammer dat er twee 

dagen voor de kerstvakantie over zaken gecommuniceerd wordt, omdat het dan niet mogelijk is 

om bij de scholen, Stichting Keender en de gemeente te reageren.  

Het College van Bestuur van Stichting Keender kan zich voorstellen dat ouders/verzorgers dit zo 

ervaren. Wij hadden de keuze om de informatie voor of na de vakantie te delen. Oftewel, wachten 

we met informeren of doen we dat zo spoedig mogelijk. Er is voor gekozen om zo spoedig mogelijk 

te communiceren. 

8. In de Fusie nieuwsbrief is te lezen dat de gemeente Haaksbergen geen geld beschikbaar stelt voor 

extra ruimtes voor kinderopvang. Wanneer de kinderopvang deze ruimtes zelf niet kan financieren 

is dit erg nadelig voor de school en ouders. Hoe staat Stichting Keender hier in?  

Stichting Keender wil samenwerkingspartners graag in nabijheid van de school hebben, zo ook 

kinderopvang. Helaas mag een onderwijsstichting niet investeren in stenen (lees: extra m2 voor 

kinderopvang). Daarom heeft Stichting Keender contact gezocht met de directeur van Human 

Kind. Kinderopvangorganisaties mogen namelijk wel investeren in stenen. Het gesprek heeft 

plaatsgevonden en er wordt bij Human Kind onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Zodra daar 

helderheid over is, zal dit gecommuniceerd worden. 

9. Hoe zou de buurt reageren wanneer er in het nieuwe schoolgebouw op de locatie Dr. Ariëns meer 

kinderen komen, van 90 naar 310. 

Op de locatie Dr. Ariëns zal inderdaad het een en ander veranderen. Daarom moet de buurt ook 

geraadpleegd worden, dit is opgenomen in het communicatieplan van de gemeente Haaksbergen  



 

 

en Stichting Keender. Alle omwonenden hebben begin januari een brief ontvangen van de 

gemeente over de voogenomen plannen. Omwonenden worden betrokken bij wat er komt, hoe het 

bestemmingsplan technisch zit, de functies die er wel en niet komen en de verkeersveiligheid. 

Er moet veel aandacht voor de verkeersveiligheid komen, omdat kinderen tegenwoordig veel meer 

met auto’s naar school gebracht worden.  

Wat betreft de grootte van het gebouw zal er een kleine verandering zijn. Het huidige gebouw op 

locatie Dr. Ariëns kan ongeveer 240 tot 250 leerlingen huisvesten. Het nieuwe schoolgebouw voor 

310 leerlingen zal dus iets groter worden.  

10. In hoeverre praten we alleen over het herplaatsen van een school? Is er ruimte voor een IKC? Gaat 

het ook nog steeds over het bouwen van een IKC? 

In principe is er voldoende ruimte voor ruimtes voor kinderopvang op de locatie van Dr. Ariëns bij 

het nieuwe schoolgebouw. In het locatieonderzoek is hiervoor 480 vierkante meter opgenomen 

(ongeveer 4 groepen). Er is dus zeker rekening mee gehouden, maar of er uiteindelijk 

kinderopvang bij de school komt, is afhankelijk van Human Kind en de totale vraag naar 

kinderopvang in Haaksbergen.  

11. Basisschool Dr. Ariëns is Rooms Katholiek en basisschool Holthuizen is een openbare school. Wat 

gebeurt er met de identiteit van de school bij een fusie? 

Binnen Stichting Keender zijn zowel openbare als katholieke scholen, dus binnen de stichting is 

dat in principe geen probleem. Binnen het fusietraject wordt er wel nagedacht over de vormgeving 

van de identiteit van de school. In het fusietraject hebben wij een externe begeleider die beide 

directeuren ondersteunt op het gebied van dit soort zaken, maar ook pedagogische en 

onderwijskundige zaken. Vanuit werkgroepen zal onder leiding van de directies hierover het 

dialoog gevoerd worden. Vanuit dit dialoog zullen ook MR’en en ouders geraadpleegd worden.  

12. De kinderen van de Holthuizen die nu lopend naar school gaan, gaan zich straks anders 

verplaatsen. Is de locatie van basisschool Dr. Ariëns wel in hun voedingsgebied? 

De locaties liggen hemelsbreed ongeveer 600 meter bij elkaar vandaan. Dan veronderstellen wij 

dat beide locaties zich in hetzelfde voedingsgebied bevinden. Of Kijkend naar het voedingsgebied, 

is de Dr Ariëns zelfs meer centraal gelegen in het voedingsgebied.  

13. Naar verwachting worden er van elke groep 2 klassen gemaakt met groepen van ongeveer 20 

kinderen. Wanneer er bij de bouw van de school rekening gehouden wordt met een aantal 

vierkante meter per kind, komen er dan wel voldoende lokalen terug om met deze kleine klassen 

te werken? 

Uiteindelijk bepaald een school zelf aan de hand van het aantal vierkante meters het aantal en de 

grootte van de lokalen. Dit heeft onder andere te maken met de missie en visie van de school. De 

wetgever bepaalt niet hoe groot de groepsruimten worden, als ze maar niet kleiner zijn dan 8 

vierkante meter. Wat je op dit moment veel op scholen ziet is dat instructies nog maar een beperkt 

deel van de dag plaatsvinden. De overige tijd werken de kinderen veel samen in kleine groepen of 

zelfstandig. Hiervoor wil het onderwijs steeds vaker ook andere ruimten waar kinderen zich verder 

kunnen ontplooien. Het is uiteindelijk een samenspel van het team om keuzes te maken hoeveel 

groepsruimtes en hoeveel andersoortige ruimtes er moeten komen, zodat het team het onderwijs 

optimaal kan faciliteren. 

14. Had er voorafgaand aan de keuze voor een locatie geen uitgebreid onderzoek gedaan kunnen 

worden naar de veiligheid? 

Er wordt van grof naar fijn gewerkt. Vanuit de grote opzet wordt er ingezoomd op de details zoals 

de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid heeft hierbij zeker prioriteit en de aandacht van de 

gemeente en Stichting Keender. 



 

 

15. Ik heb het idee dat er tijdens deze avond vooral gezonden wordt. Ik ervaar weinig ruimte voor het 

delen van reacties en beleving. Daarnaast mag een onderwijsbestuur volgens mij wel onder 

bepaalde voorwaarden investeren in stenen, terwijl eerder door het schoolbestuur is aangegeven 

dat dit wettelijk niet mag. Klopt dit? Tot slot vraag ik mij af of deze avond vanuit de juiste intenties 

gebeurt en of de besturen capabel genoeg zijn om dit soort processen te leiden.  

Een schoolbestuur mag niet investeren in stenen. Wat wel mag is investeren in zaken die te 

maken hebben met verduurzaming. Stichting Keender mag absoluut geen kinderopvang 

financieren.  

Wat betreft de communicatie zijn er bij meerdere vragen en opmerkingen reacties gegeven op de 

communicatie. Wanneer de communicatie beter kan, dan hoort Stichting Keender dat heel graag. 

Er zijn een aantal vormen van communicatie beschreven in de presentatie, met deze vormen van 

communicatie zullen wij zeker doorgaan. Het helpt ons als ouders/verzorgers daarin ook een 

aantal suggesties hebben. Wij zijn ons bewust dat communiceren ook luisteren is en dat 

communicatie van twee kanten komt. Dat is ook de reden dat voor een tweede keer een 

informatiebijeenkomst is georganiseerd. Dat wil niet zeggen dat alle zorgen en reacties daarmee 

meteen weggenomen kunnen worden, maar dat is zeker wel de intentie.  

Tot slot heeft Stichting Keender voldoende vertrouwen in het fusietraject. Uiteindelijk heeft 

niemand alle wijsheid in pacht, maar daarom zetten wij verschillende expertises in en worden er 

experts ingehuurd met veel ervaring. Daarmee kunnen we niet zeggen dat we helemaal geen 

fouten zullen maken, maar we zullen het zoveel mogelijk proberen te voorkomen.  

16. Wat zijn concrete voorbeelden van zaken waar Stichting Keender wel in mag investeren? 

Een schoolbestuur mag investeren in middelen die het gebouw energieneutraal maken en/of 

exploitatie verlagend zijn. Daarbij moet je denken aan een warmte koude opslag, zonnepanelen of 

een investering in de luchtdichtheid van het gebouw. 

17. Hoe gaat de indeling van de school wat betreft lokalen eruitzien? Zal de indeling vergelijkbaar zijn 

met Basisschool Los Hoes? 

De uiteindelijke indeling is afhankelijk van en verbonden aan de onderwijskundige visie van de 

school. Beide teams gaan daar de komende tijd mee aan de slag onder leiding van de directeuren. 

Zodra dat helder is kan er ook meer gezegd worden over de interne vormgeving van het gebouw.  

18. Gezegd wordt dat het locatieonderzoek een globaal onderzoek is. Nu wordt er nader onderzoek 

uitgevoerd naar de infrastructuur en sportaccommodaties etc. Waarom is voor het belangrijkste 

onderzoek een globaal onderzoek uitgevoerd en niet een gedegen onderzoek? En kan de 

wethouder op basis van een globaal onderzoek een besluit nemen?  

Het locatieonderzoek is een globaal onderzoek, maar wel een gedegen onderzoek. Er wordt van 

grof naar fijn gewerkt. Vanuit de grote opzet wordt er ingezoomd op de details zoals de 

verkeersveiligheid. Voorafgaand aan het locatieonderzoek is bepaald op welke wijze beoordeeld 

zou worden. Het proces is op deze wijze in overleg met de gemeente Haaksbergen en Stichting 

Keender afgesproken.  

De gemeente Haaksbergen heeft eerder in het proces al gezegd dat de locatie van Dr. Ariëns een 

geschikte plek zou zijn. Op initiatief van Stichting Keender is er een locatieonderzoek uitgevoerd, 

omdat zij nog niet overtuigd waren. De gemeente staat volledig achter het besluit dat de 

nieuwbouw op de locatie van Dr. Ariëns gerealiseerd gaat worden.  

19. In de Fusie nieuwsbrief staat dat er in maart een ouderraadpleging zal plaatsvinden. Echter, uit de 

veelgestelde vragen in de Fusie nieuwsbrief blijkt dat over veel thema’s nog onduidelijkheid is. Hoe 

kunnen ouders een mening geven over de fusie terwijl er nog onduidelijkheden zijn? 



 

 

Er vindt inderdaad zeer binnenkort een ouderraadpleging plaats. De ouderraadpleging gaat over 

de fusie en niet over de nieuwbouw. Het klopt dat er rond een aantal zaken, voornamelijk rond de 

nieuwbouw, nog onduidelijkheden zijn. Dat is ook logisch, want we zitten nog vroeg in het proces. 

Natuurlijk willen wij ook zo snel mogelijk duidelijkheid creëren, maar dit is helaas niet mogelijk 

totdat de helderheid er is.  

20. In de Fusie nieuwsbrief staat dat er een school gebouwd gaat worden voor 310 leerlingen. 

Wanneer de huidige leerlingenaantallen bij elkaar opgeteld worden, laat dat zien dat de school bij 

de start al te klein is. Wanneer er ook nog nieuwbouw woningen komen op de huidige locatie van 

basisschool Holthuizen, dan trekt dat mogelijk ook weer gezinnen met jonge kinderen aan. Gaan 

we niet dezelfde praktijken krijgen als de nu al te kleine basisschool Los Hoes? 

Een hele logische vraag die Stichting Keender en de MR’en eerst ook hadden. Er was namelijk een 

verschil zichtbaar tussen de prognoses van de overheid en de werkelijke getallen in het 

schoolgebouw. Over dit thema zijn dan ook vragen gesteld aan de gemeente. Vervolgens is er een 

onderzoek naar uitgevoerd. In het onderzoek is rekening gehouden met nieuwbouwwoningen op 

de locatie van basisschool Holthuizen. Uit het onderzoek is gebleken dat er in het jaar 2035 310 

leerlingen op de school zouden zitten. Daar moet de gemeente bij de bouw van de school rekening 

mee houden. In het begin zullen er wat extra leerlingen aanwezig zijn. Het is dan aan de school om 

te bepalen hoe daar mee om te gaan. Daar denkt de gemeente uiteraard ook over mee.  

21. Zijn de sportlokalen van de Holthuizen ook meegenomen in de capaciteitsberekening van de gym 

locaties? 

Er is een onderzoek uitgevoerd door een derde partij. Het onderzoek laat zien dat er een bepaalde 

overcapaciteit is aan sportaccommodaties in de gemeente Haaksbergen. De overcapaciteit zal in 

de toekomst alleen maar toenemen. Dat is op dit moment al en dit zal in de toekomst alleen nog 

maar groter worden. Om die reden is besloten dat de sporthal op de locatie van basisschool Dr. 

Ariëns gesloopt kan worden. De gemeenteraad heeft gevraagd te onderzoeken of het toch 

mogelijk is om een nieuwe gymzaal bij de school te bouwen, zodat de leerlingen niet te ver hoeven 

te reizen naar de gymzaal. Zodra het onderzoek is uitgevoerd en bekend is wat de extra kosten 

zijn, dan kan de gemeenteraad beslissen of zij het geld ervoor over hebben. 

22. Wanneer beide locaties gelijk scoren in het locatieonderzoek is het financiële belang 

doorslaggevend. Dit terwijl de gemeente jarenlang geld heeft gehad voor onderhoud aan de 

scholen. Dat geld is niet naar de school gegaan. We hebben jarenlang moeten wachten op een 

nieuwe school en nu is het geld er ook niet. Alles moet bij elkaar geraapt worden. Dat frustreert. 

Uiteraard heeft de gemeente ook naar de ruimtelijke en functionele kant gekeken. 

Daarop scoren beide locaties nagenoeg gelijk en goed. Dit maakt beide locaties mogelijk. Voor een 

gemeente die het financieel zwaar heeft telt het financiële argument ook zeker mee.  

23. De wijkraad plant graag een overleg met de wethouder. 

Dat is geen enkel probleem, u kunt morgen een afspraak maken door te bellen met de gemeente. 

24. Op dit moment komt het over alsof de fusie en de nieuwbouw met stoom en kokend water 

gerealiseerd moet worden. Ik adviseer de gemeente daarom ook de plannen nog eens goed te 

bekijken. Er moet een school komen die 30 tot 40 jaar mee zal gaan.  

Het advies wordt meegenomen. 

25. Wat zijn de plannen wanneer de nieuwbouw niet in 2023 maar pas in 2025 geopend kan worden? 

Wordt er dan al wel samengewoond vanaf schooljaar 2021/2022? 

Er is zeker de intentie om vanaf schooljaar 2021/2022 te gaan samenwonen. Op dit moment 

wordt er door beide teams al samengewerkt en samenwonen bevordert dit proces. 



 

 

 

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.  

 

 

26. In de gezamenlijke nieuwsbrief van vandaag staat dat de keuze van de locatie definitief is. In deze 

meeting heb ik enorme twijfels ervaren over de juiste conclusies van een "globaal onderzoek". In 

hoeverre is de locatiekeuze definitief? Is er wellicht herziening van het onderzoek mogelijk of is dit 

stadium echt voorbij? 

De locatiekeuze is definitief. 

27. De meeste kinderen komen uit locatie Wolferink, waarom is locatie Dr. Ariëns dan de beste keus 

qua voedingsgebied/meest centrale ligging? 

Kijkend naar het gehele voedingsgebied en niet naar enkel een bepaald deel daarvan ligt Dr. 

Ariëns meer centraal gelegen.  

Debby Verhoeve bedankt iedereen voor de aanwezigheid, betrokkenheid, het delen van zorgen en het 

stellen van vragen. Daarbij doet zij nogmaals de uitnodiging om suggesties ter verbetering van de 

communicatie te delen en gezamenlijk met elkaar op te trekken.  
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