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   Het fusietraject  

Hoeveel groepen worden er per augustus 2021 gevormd? 

Zoals u misschien weet heeft de overheid besloten om extra geld te geven aan het onderwijs om de 
leergroei bij de kinderen te bevorderen. We zijn met elkaar in gesprek hoe we dat geld kunnen 
inzetten, zodat het direct ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen. Een groot deel van het 
geld willen we besteden aan de inzet van een leerkracht voor een 15e groep in de school. De 
samenstelling in de beide groepen 8 verandert niet. 
 

Hoe worden de groepen per augustus 2021 ingedeeld? 

De werkgroep ondersteuning, bestaande uit de ib-ers van beide scholen, doet een voorstel naar de 

directie over de verdeling van de leerlingen. Bij de verdeling worden een aantal uitgangspunten 

gehanteerd. We kijken o.a. naar een evenredige verdeling in de ondersteuningsbehoeften van de 

kinderen, een balans tussen het aantal jongens en meisjes in de klas, en naar de 

vriendjes/vriendinnetjes. Na de meivakantie praten we in de groepen met de kinderen over de nieuwe 

situatie die volgend schooljaar ontstaat en vragen we hen bij wie ze graag in de klas zouden willen 

zitten. We houden zoveel mogelijk rekening met deze voorkeuren. 

Welke leerkracht(en) wordt/worden op welke groep ingezet? 

Er zijn gesprekken gevoerd met alle collega’s over hun inzet volgend schooljaar. We delen het volledige 

plaatje voor de meivakantie met het team en vragen instemming van de beide MR-en. Daarna worden 

ouders/verzorgers door ons op de hoogte gebracht over welke leerkracht(en) in welke groep 

wordt/worden ingezet. 

De fusieschool in de tijdelijke huisvesting 

(vanaf schooljaar 2021/2022) 

Is er aandacht voor verkeersveiligheid in de omgeving van de tijdelijke huisvesting? 

Vanaf augustus 2021 bezoeken ongeveer 90 extra leerlingen het gebouw van Basisschool Holthuizen. 

Dit brengt op bepaalde tijden extra verkeersbewegingen met zich mee en ook worden de beschikbare 

parkeerplaatsen op die tijden vaker benut. Samen met de gemeente gaat stichting Keender 

onderzoeken hoe de verkeersstromen zo goed mogelijk georganiseerd en gefaciliteerd kunnen worden. 

Hierbij staat veiligheid voor leerlingen, ouders/verzorgers en omwonenden voorop. 

  Het nieuwe schoolgebouw 

Op welke locatie wordt het nieuwe schoolgebouw gebouwd?  

Gemeente Haaksbergen en stichting Keender hebben een locatieonderzoek laten uitvoeren naar de 

locaties van Basisschool Holhuizen en Basisschool Dr. Ariëns. Op basis van de onderzoeksresultaten is 

de Adriaan Brouwerstraat (de locatie waar nu bs Dr. Ariens staat), naar voren gekomen als de meest 

geschikte locatie. De gemeente Haaksbergen en stichting Keender zijn overeen gekomen dat dit de 

locatie zal zijn voor de nieuwe school. Dit besluit is inmiddels bekrachtigd bij de gemeente Haaksbergen 

en daarmee definitief. 

 

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

Basisschool Holthuizen, lees dan eerst de veelgestelde vragen (FAQ’s) 

in dit document. 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.  

 

 

 

 

Wordt er een gymzaal gebouwd bij het nieuwe schoolgebouw? 

Gemeente Haaksbergen zal 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. Het onderzoek 

loopt nog. Zodra hier meer over bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.  

Is er ruimte voor een kinderopvang organisatie in het nieuwe schoolgebouw?  

Zowel ouders/verzorgers, teamleden en directies zien grote voordelen van kinderopvang in/nabij het 

nieuwe schoolgebouw. Ook het bestuur van stichting Keender wil graag de kinderopvang in de nieuwe 

school continueren. Stichting Keender is hierover in gesprek gegaan met Human Kind, die op dit moment 

kinderopvang aanbiedt in het gebouw van basisschool Holthuizen. Deze gesprekken hebben er tot nu toe 

in geresulteerd dat Human Kind en Stichting Keender een intentieverklaring gaan tekenen voor de 

verdere samenwerking op het gebied van kinderopvang vanaf 2 jaar en BSO. 

De gemeente Haaksbergen is ook voorstander van kinderopvang in nabijheid van scholen. Helaas zijn er 

bij de gemeente Haaksbergen geen mogelijkheden om extra ruimte voor de kinderopvang te financieren. 

Wanneer organisaties voor kinderopvang deze ruimtes zelf kunnen financieren en garant kunnen staan 

voor de extra kosten, dan staat de gemeente open om de mogelijkheden voor kinderopvang binnen het 

nieuwe schoolgebouw te onderzoeken. Helaas mag een schoolbestuur vanuit de wet geen bouw 

bekostigen 

De mogelijkheden worden onderzocht. Bij verdere ontwikkelingen wordt u hierover geïnformeerd.  

Is er in het nieuwe schoolgebouw ruimte voor organisaties met een sociale functie? 

Gemeente Haaksbergen financiert geen extra ruimtes/gebouwen in/bij het nieuwe schoolgebouw voor 

organisaties met sociale functies. Met de huurders die momenteel gebruik maken van het wijkgebouw en 

de gymzaal is de gemeente in contact. Wethouder Scholten: “De huurders, waaronder RTV Sternet, het 

Rode Kruis, Wijkracht en gymvereniging V&K, zoeken inmiddels een nieuw onderkomen. Wij helpen hen 

daarbij”.  

Is er aandacht voor verkeersveiligheid in de omgeving van het nieuwe schoolgebouw? 

De projectleider van de gemeente Haaksbergen die betrokken is bij de bouw van de nieuwe school 

onderzoekt wat er in de omgeving van de school nodig is om de verkeersafwikkeling veilig te laten 

verlopen. De gemeente betrekt omwonenden in dit proces.  

Hoe groot wordt het nieuwe schoolgebouw? 

Gemeente Haaksbergen bepaalt de grootte van het gebouw aan de hand van de leerlingenprognose. Dit 

betekent dat er een nieuw schoolgebouw wordt gebouwd voor ongeveer 310 leerlingen.  

Wanneer wordt het nieuwe schoolgebouw geopend? 

Stichting Keender streeft ernaar om de nieuwe school in 2023 te openen. 
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