Dr. H. Bavinckschool.

Niet alleen in Haarlem werd aan de oprichting van een "school met de Bijbel"gewerkt. In
Schoten werd in de jaren '20 door de inwoners van Schoten de "Schotense
Schoolvereniging"opgericht met als doel een eigen school op te richten ïn de omgeving
van het Huis te Zaanen", net ver genoeg van de "Willem de Zwijgerschool" in de
Hertzogstraat, die in dezelfde periode werd gesticht. De "Schotense Schoolvereniging"
had echter te weinig geld om een eigen school te stichten. Om voor overheids
financiering in aanmerking te komen moest 15% van de bouwsom door de vereniging
ingebracht worden. Dat geld was er bij lange na niet en dus werd er gezocht naar een
andere partij die ook belang had bij een eigen school met de Bijbel. Dat werd de al jaren
in Haarlem werkende "Vereniging Groen van Prinsterer". De "Schotense Schoolvereniging" ging op in "Groen", zoals deze vereniging in de volksmond bekend was.
Inmiddels waren enige duizenden guldens ingezameld en samen met het vermogen van
"Groen" kon nu snel begonnen worden met de bouw van een school. Dat bleek niet
eenvoudig te zijn, vooral vanwege de hevige concurrentie van de "Vereniging tot
Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Haarlem".

Zij hadden in de Velserstraat al de Noorderschool en waren toen ook begonnen met de
bouw van de Marnixschool in de van Egmondstraat. Net na de annexatie in 1927 werden
er door het bestuur van "Groen" besprekingen gevoerd met ir. Dumont,
stadsbouwmeester en directeur van Openbare Werken. De keuze viel op een terrein
grenzend aan de lighallen van het "Roode Kruis" aan de Ambachtstraat en achter het
"land van Beun", die een tuinderij had aan de Rijksstraatweg. Een bestuurslid van
"Groen", de heer de Maaker, maakte wat schetsplannen voor de nieuwe school. Eerder
had hij ook voor "Groen" de Aeneas Mackayschool aan de Haarlemse Zomervaart
gebouwd. Verder dan schetsplannen kwam het niet. In 1929 kreeg architect J. Verhagen
de opdracht om een ontwerp voor de nieuwe school te maken.
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de gevelsteen, die werd ingemetseld.

Het plan werd met verdeelde reacties ontvangen. Alle lokalen waren aan de speelplaatszijde getekend. Hierdoor zou overlast kunnen ontstaan en was er volgens het
bestuur "nooit gelegenheid voor openluchtspel". Toch ging het plan door want alleen op
basis van de plannen van Verhagen was de gemeente Haarlem bereid de bouw te
financieren. Al tijdens de bouw werden er forse wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd.
Het dak werd zo aangepast dat er later ook een bovenverdieping met lokalen zou kunnen
worden ingericht. Dit was vooral bedoeld om een ruimte voor handenarbeid te kunnen
maken. Het bleek een vooruitziende blik want amper 10 jaar later was de hele
bovenverdieping in gebruik en zat de school zowel boven als beneden bomvol met leerlingen. In 1941 had de school 407 leerlingen die verdeeld waren over de klassen 1 t/m 6.
Uitbreiding was dringend gewenst. Er kwam een nieuw schoolgebouw, grenzend aan de
speelplaats met zeven lokalen. Ook dit gebouw had een zolder etage die als
bovenverdieping gebruikt kon worden. Op 1 september werd het gebouw geopend. Naast
de ingang is een gevelsteen geplaatst, die aan dit feit herinnerd. De Bavinckschool is nog
altijd in het gebouw gevestigd. Recent werd de school nog uitgebreid met een aantal
extra lokalen.
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