Fusie nieuwsbrief
19-03-2021
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. Ook geven we jullie uitleg over de geplande
ouderraadpleging.

Terugblik studiedag 19 februari
Op vrijdag 19 februari hebben de werkgroepen digitaal gewerkt
aan de deelopdrachten die zich richten op de voorbereiding voor
het nieuwe schooljaar. Er wordt teruggekeken op een prettige en
productieve studiedag. De werkgroepen hebben onderzocht hoe er
op beide scholen wordt gewerkt, waar de overlap en verschillen
zitten en hoe zij tot een aanpak kunnen komen voor de
fusieschool.
Op 2 april vindt de volgende gezamenlijke studiedag plaats.

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. Gaandeweg is hier nog 1 werkgroep
bijgekomen, namelijk de werkgroep onderwijsassistenten. Twee
werkgroepen stellen zich in deze Fusie nieuwsbrief weer aan u
voor.
Werkgroep Partnerschap
Als werkgroep partnerschap hebben wij de opdracht gekregen om
ervoor te zorgen dat kinderen, leerkrachten, ouders en evt. andere
betrokkenen van beide scholen, op een positieve manier samen
één nieuwe school vormen. Ons doel is dat iedereen zich veilig
kan voelen op school en dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan
ontwikkelen. Ons uitgangspunt hierbij is de zogenaamde gouden
driehoek (ouders-kind-leerkracht).
We brengen de verschillende gesprekken in beeld, we richten ons
op klassenregels/ schoolregels/ omgangsvormen en gouden
weken (de eerste weken van het schooljaar). Wij als werkgroep
partnerschap bekijken hoe we dit in de praktijk gaan vormgeven.
Werkgroep Eigenaarschap
Als werkgroep Eigenaarschap hebben wij uiteenlopende
deelopdrachten waar we ons de komende tijd mee bezig mogen
houden. Zo hebben we de afgelopen periode in beeld gebracht

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/

welke talenten en specialismen er binnen beide teams zijn. We zijn heel trots op alle kennis en kunde die
we binnen onze teams hebben. Onze werkgroep zal kijken hoe we de kennis en kunde zo goed mogelijk
kunnen benutten.
Daarnaast vinden beide scholen het heel belangrijk dat de kinderen eigenaarschap ontwikkelen, door ze
o.a. zicht te geven op hun eigen ontwikkeling. Onze werkgroep stemt af hoe we dit kunnen doen. Daarvoor
is het van belang dat we dezelfde ‘leertaal’ spreken. Samen zijn we het met elkaar eens geworden over
welke taal we daarvoor willen gebruiken en hoe we dit zichtbaar kunnen maken in de groepen.
Andere zaken waar we ons over zullen buigen zijn de rapporten en de professionele cultuur binnen de
school, waarvoor we onder andere kijken naar de vergaderstructuur. Ook doen we aanbevelingen voor
praktische zaken in de groepen, zoals het gebruik van en de omgang met verschillende materialen.
In de volgende fusie nieuwsbrief stellen de laatste drie werkgroepen zich aan u voor. Ook zij zullen u iets
vertellen over de deelopdrachten die zij hebben gekregen.

Groepenverdeling 2021-2022
Op dit moment wordt er druk gepuzzeld aan de groepenverdeling voor het nieuwe schooljaar. We
betrekken hierbij uiteraard de teams van beide scholen maar ook de kinderen. We houden rekening met
wensen en behoeften. Daarnaast moet het ook passen bij het budget dat beschikbaar is. De uitdaging is
om een mooie verdeling te maken waarbij we in de eerste plaats recht doen aan de onderwijs -en
ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen wij dat realiseren. Gezien
het proces van samenwonen en fusie vraagt dit extra zorgvuldigheid en dus ook tijd. Zodra we hierover
meer concreet kunnen zijn wordt u geïnformeerd.

Ouderraadpleging
Waarom een ouderraadpleging?
Stichting Keender heeft besloten dat basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen vanaf 1 augustus
2021 gaan samenwonen in 1 gebouw: het gebouw van basisschool Holthuizen. Het samenwonen gaat
sowieso gebeuren. Omdat Stichting Keender basisschool Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen ook graag
wil laten fuseren (samengaan) tot 1 basisschool wordt uw mening gevraagd door de
medezeggenschapsraad (MR). Dit noemen we een ‘ouderraadpleging’.
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten ouders en
personeelsleden (bijvoorbeeld leerkrachten) die meepraten over verschillende onderwerpen op de school.
Over sommige onderwerpen moet de school of de stichting (hier Stichting Keender) advies vragen aan de
medezeggenschapsraad of de medezeggenschapsraad vragen of ze het eens zijn met een plan
(instemming). De medezeggenschapsraad is dus belangrijk voor het nemen van besluiten over wat er op
of met de school gebeurt.
Voor het fuseren (samengaan) vraagt Stichting Keender aan de medezeggenschapsraden van Dr. Ariëns
en Holthuizen of zij het eens kunnen zijn met de fusie (samengaan) tussen basisschool Dr. Ariëns en
basisschool Holthuizen. Het gaat hierbij dus alleen om het fuseren (samengaan) van basisschool Dr.
Ariëns en basisschool Holthuizen en niet over het nieuwe schoolgebouw of de plaats van de nieuwe
school. Bij het nemen van een besluit is de medezeggenschapsraad verplicht de mening van ouders mee
te nemen. Daarom vraagt de medezeggenschapsraad om uw mening door middel van een
‘ouderraadpleging’.
Wie kunnen hun mening geven in de ouderraadpleging?
De medezeggenschapsraad vraagt naar de mening over het fuseren van basisschool Dr. Ariëns en
basisschool Holthuizen van:
 ouders van leerlingen die op basisschool Dr. Ariëns of basisschool Holthuizen zitten.
 ouders van kinderen die tussen nu en 31 december 2021 instromen op de basisschool.

Hoe kan ik mijn mening geven?
De ouderraadpleging bestaat uit twee delen, namelijk een digitale vragenlijst en digitale
panelgesprekken.
Digitale vragenlijst
De digitale vragenlijst ontvangt u op 26 maart 2021 per mail. De digitale vragenlijst start met een uitleg
van het plan om te fuseren (samengaan). Daarna worden aan u 7 vragen gesteld. Het zijn bijna allemaal
meerkeuzevragen. We willen u vragen de digitale vragenlijst vóór 6 april 09:00 uur in te vullen.
Elk huishouden kan de vragenlijst 1 keer invullen. In het geval van dubbele huishoudens ontvangen beide
huishoudens de vragenlijst.
Wilt u graag hulp bij het invullen van de digitale vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met:
 De klassenouders (basisschool Dr. Ariëns)
 Anke Noordink: e.a.noordink@home.nl (basisschool Holthuizen)
Digitale panelgesprekken
Naast de digitale vragenlijst wordt er met kleine groepen ouders gesproken over de resultaten van de
digitale vragenlijst. Ouders kunnen hierdoor uitleg geven bij de resultaten, zodat de
medezeggenschapsraad een nog beter beeld krijgt van de mening van ouders. Dit noemen we
‘panelgesprekken’. De panelgesprekken zijn digitaal.
De panelgesprekken voor ouders van basisschool Dr. Ariëns staan gepland op:
 Dinsdag 13 april: 19.00 - 20.00 uur
 Woensdag 14 april: 20.15 - 21.15 uur
De panelgesprekken voor ouders van basisschool Holthuizen staan gepland op:
 Dinsdag 13 april: 20.15 - 21.15 uur
 Woensdag 14 april: 19.00 - 20.00 uur
Bij de laatste vraag in de digitale vragenlijst kunt u laten weten of u zou willen meedoen aan de digitale
panelgesprekken op bovengenoemde data.
Bij het samenstellen van de panelgesprekken proberen wij een eerlijke verdeling te maken tussen ouders
van leerlingen uit de onder-, midden- en bovenbouw en voor- en tegenstemmers. Wanneer er veel
aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Na het sluiten van de inzendingstermijn op 6 april, ontvangt u later die
week bericht of u wordt uitgenodigd voor de panelgesprekken.
Hoe komt de medezeggenschapsraad tot een besluit?
De medezeggenschapsraden van beide scholen nemen de resultaten van de digitale vragenlijst en de
digitale panelgesprekken van de eigen school mee in haar besluit. Naast de mening van ouders neemt de
medezeggenschapsraad ook mee in het besluit wat het beste is voor de leerlingen en medewerkers van
de school.
Worden de resultaten van de ouderraadpleging gedeeld?
Wanneer de ouderraadpleging klaar is en de resultaten bekend zijn, dan ontvangt u informatie over de
resultaten.

Nieuwe naam fusieschool
Tot maandag 15 maart konden ouders/verzorgers van leerlingen van basisschool Dr. Ariëns en
basisschool Holthuizen ideeën insturen voor de nieuwe naam van de fusieschool. In totaal zijn er maar
liefst 70 namen ingeleverd. Complimenten voor alle creatieve en originele ideeën!

Natuurlijk kan een school maar 1 naam hebben. Om uit alle ideeën de mooiste, leukste en meest
passende naam te kiezen is er een top 5 samengesteld. Per gezin kan er een stem uitgebracht worden op
1 van 5 namen. Het stemmen op de top 5 zal plaatsvinden in de week van 22 t/m 29 maart. Hier
ontvangen jullie binnenkort een bericht over.

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

Maart
April

•Uitvoering ouderraadpleging
•26 maart: Ouders/verzorgers ontvangen de digitale vragenlijst per mail.

•2 april: Werkgroepen werken aan hun deelopdrachten
•6 april: 09:00 uur sluiting digitale vragenlijst
•13 april: Panelgesprekken
•14 april: Panelgesprekken
•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.

