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'Weer ruimte en rust in onze school'
HELMOND - De leerlingenstop is voorlopig voorbij. En de poppenhoek hoeft niet meer te worden
weggestopt achter een paar gangkasten. Openbare basisschool 't Hout aan de Mahoniehoutstraat in
Helmond is de koning te rijk. Gisteren vierden de leerlingen, leraren en ouders de forse uitbreiding
met een feestelijke opening. "Eindelijk rust in de school", verzucht directeur Mark van Kemenade.
Twee grote lokalen, een kleinere klas plus toiletten erbij, aparte ruimtes voor de administratie, interne
begeleiding en de conciërge. Zelfs de lerarenkamer is terug, vat hij de 'luxe' op zijn school samen. Die
aparte koffie- en vergaderkamer voor docenten sneuvelt op de meeste scholen doorgaans als eerste als
er te weinig lokalen zijn. Dankzij het Integraal Huisvestingsplan dat de gemeente Helmond heeft
opgesteld met alle schoolbesturen - én een flinke eigen bijdrage - kan de openbare basisschool
voorlopig prima vooruit. Met een uitbouw van acht meter over de volle breedte. Toegegeven, van het
schoolplein is niet al te veel meer over. Maar gelukkig ligt er een speelveld van de gemeente pal
tegenaan. De PvdA-wethouder Jos Boetzkes kwam halverwege de middag langs voor een officiële
druk op de knop van het digitale schoolbord. Het grote feest was toch aan het eind van de middag,
toen de kinderen met hun ouders naar de school kwamen. De openbare basisschool 't Hout werd in
2000 door een felle brand volledig verwoest. Binnen een jaar stond er een nieuwe, modernere school.
Maar die bleek alweer snel te klein. Vorig jaar gold er zelfs een leerlingenstop, wat voor een openbare
basisschool bijzonder is. Daar moet in principe iedereen terechtkunnen. Op dit moment zijn er 340
kinderen en vijftien groepen. In de aula worden regelmatig tienerdisco's voor basisschoolleerlingen
gegeven. Ook werkt de school samen met 'buurman' voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout.

