
Dr. Ariënsschool en Bs. Holthuizen 

verenigen beste van elkaar in Haaksbergse 

nieuwbouw 

 
HAAKSBERGEN - Al jaren krijgen de kinderen van basisschool De Holthuizen les in 

tochtige klassen, met rammelende ramen. Afgelopen najaar was er eindelijk goed nieuws: Er 

komt nieuwbouw voor de Holthuizen en de Dr. Ariënsschool. 

Opluchting alom, toen duidelijk werd dat de nieuwbouw er nu toch echt van gaat komen. „Wij 

zijn heel erg blij dat wij straks weer over een moderne onderwijsvoorziening kunnen 

beschikken. Dat biedt voor de wijk heel veel kansen”, meent directeur Mirjam Haverkate. 

Steeds vaker ooievaars 

In de jaren’80 woonwijk rond de school is de laatste tijd de nodige beweging zichtbaar. De 

gezinnen van toen zijn inmiddels oudere echtparen. De 50-plussers in de wijk verhuizen 

steeds vaker naar elders. Waardoor de gezinswoningen weer beschikbaar komen voor jongere 

stellen, met kinderen. Haverkate: „Ik zie steeds vaker ooievaars in de straat...” 

Leerlingprognoses bijstellen 

Haar verwachting is dat de leerlingprognoses straks waarschijnlijk bijgesteld moeten worden, 

in het voordeel van de nieuw te bouwen school. „Wij hebben 280 leerlingen op school, Ariëns 



een kleine 100. Volgens de leerlingprognoses moeten we uitgaan van straks zo’n 300 tot 320 

leerlingen. Maar dat kon nog wel eens meer worden...” 

De Holthuizen werd midden jaren’70 opgeleverd, nog voordat de omliggende woonwijk 

verrees. Het pand ademt jaren’70, donkerbruin gebeitst hout, standaard roodbruine 

vloertegels, speelse schuine daken in lokalen, voorzien van systeemplaten en hangende 

lichtbakken vol tl-buizen. 

Toen modern, nu hopeloos verouderd 

Wat toen heel modern was, is inmiddels hopeloos verouderd. En alles behalve duurzaam. 

Zelfs zonder open ramen zijn de lokalen niet warm te houden en er is al eens een lichtbak naar 

beneden gevallen. Toch biedt juist dit pand komend schooljaar onderdak aan nog eens 100 

extra kinderen, als de Dr. Ariëns in komt wonen. Die school wordt immers gesloopt omdat op 

die plek de nieuwbouw verrijst. 

Na de kerstvakantie gaan we met beide teams werken naar een goede start in het nieuwe 

schooljaar 

„We zijn met de voorbereidingen begonnen”, vertelt Haverkate. „Met name op de werkvloer 

stemmen beide scholen al dingen op elkaar af. We gebruiken al heel veel dezelfde methodes. 

Na de kerstvakantie gaan we met beide teams bij elkaar zitten om werkgroepen te verdelen. 

We werken dan toe naar een goede start in het nieuwe schooljaar.” 

„De komende periode gebruiken we om het onderwijs verder op elkaar af te stemmen. Hoe 

doet de ene school het, hoe doet de andere school het? We willen het beste van beide scholen 

met elkaar verbinden.” 

Toewerken naar fusie 

„De komende periode werken we toe naar een juridische fusie. In april en mei hopen we van 

beide Medezeggenschapsraden groen licht te krijgen voor deze fusie. Als die er is, fuseren we 

met ingang van volgend voorjaar. Dan mag het fusie heten. Eerlijk gezegd verwacht ik weinig 

hobbels”, voorspelt Haverkate. 

De nieuwbouw zelf moet nog worden uitgetekend. Daar gaat Stichting Keender over. Hoe die 

eruit komt te zien, hangt mede af van de wensen van het nieuwe team. Als de keuzes zijn 

gemaakt hoe zij in de toekomst les willen geven, kan het gebouw daarop worden afgestemd. 

Spannend is voor Haverkate met name of er een gymzaal komt en waar de kinderopvang 

naartoe verhuist. De nieuwbouw moet in 2023 in klaar zijn. 
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