De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk
2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk gingen
jongens en meisjes gescheiden naar school. Grenzend aan de kerk verrees in 1925 de
Petrus Canisius school voor jongens. Het ontwerp van de school kwam van de
architecten Jozef en Pierre Cuypers. Het gebouw had een eenvoudige indeling met links
en rechts van de ingang een drietal klaslokalen en aan de Zaanenstraat zijde een eigen
gymzaal. Aan de overzijde van de straat (Timorstraat) op nummer 38 werd later de Sint
Liduinaschool voor meisjes gebouwd. Pastoor van de Pavoort wilde het onderwijs voor de
meisjesschool graag door kloosterzusters laten geven en benaderde hiervoor de
Congregatie van Zusters Franciscanessen. De zusters wilden deze taak wel op zich
nemen, maar de parochie had helaas geen geld meer over voor de bouw van een klooster
voor de zusters nabij de school. De congregatie besloot daarop zelf een klooster te
bouwen en kocht daarvoor van de parochie een stuk grond aan de Timorstraat, nr. 40,
naast de in aanbouw zijnde school. In augustus 1929 arriveerden de eerste zusters die in
een plechtige hoogmis door de pastoor welkom werden geheten. Omdat school en klooster
nog in aanbouw waren, namen de zusters tijdelijk hun intrek in een gewoon woonhuis in
de Timorstraat, die zij omdoopten tot "Klein Nazareth".
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De lessen werden tijdelijk gegeven in het al gereed zijnde gymnastieklokaal en in een
houten noodgebouw aan de Middenweg, waar later de openluchtschool gebruik van zou
maken. Op 11 februari 1930 werd de nieuwe school opgeleverd en gingen de lessen op de
Liduinaschool voor meisjes van start. Een maand later was het kloostergebouw ook
gereed en namen de zusters hun intrek.

De voormalige Liduina meisjesschool is nu in gebruik als kinderdagopvang.
Het oude schoolgedeelte lag rechts van het massieve middendeel, links ervan,
was het klooster van de (onderwijs)zusters.

Na veel aandringen van de parochianen werd de school in 1931 uitgebreid met een
kleuterschool. Deze werd tijdelijk gehuisvest in een houten noodgebouw wat gebouwd
werd op een stuk grond aan de Obisstraat, grenzend aan het schoolplein van de
meisjesschool. De kleuterschool kreeg de naam Bernadetteschool, het noodgebouw heeft
uiteindelijk tot 1979 dienst gedaan, ruim 48 jaar!
Schoten was van oudsher een katholieke boerengemeente die in de 19e eeuw een
parochie vormde met een eigen kerk in de oude dorpskern. Begin 1900 zorgde de bouw
van het nieuwe Schoterkwartier voor veel nieuwe parochianen. De parochie werd echter
te groot en in 1903 vond een afsplitsing plaats naar een nieuwe parochie met kerk:
Elisabeth en Barbara. In de jaren er na werd ook deze parochie steeds groter en dat
leidde ertoe dat er in 1919 weer een afscheiding plaats vond. De Heilige Liduina
Parochie werd gevormd met aan de Rijksstraatweg een nieuw kerkgebouw met pastorie.
In 1954 werd links van de Petrus Canisiusschool een dependance gebouwd voor de
Liduina meisjesschool. Het ontwerp van dit deel was van architect A.E J. van Driel. Het
pand sloot goed aan bij het eerder gebouwde deel, pas bij nadere observatie is te zien, dat
er verschillen zijn o.a. in de raamindeling.

Klasse foto met Zr. Theresia als docent van klas 2, schooljaar 1939-1940.

In de jaren '60 was het onderscheid tussen jongens en meisjes scholen verdwenen en
waren de Liduina en de Petrus Canisius gemengde scholen geworden. Uiteindelijk
fuseerden de scholen in 1973, waarbij de naam Liduinaschool werd gehandhaafd. In
1979 werden de kleuters van de Bernadetteschool in de voormalige dependance van de
Liduina meisjesschool gehuisvest. Bij de integratie van het kleuter- en lager onderwijs
tot het basisonderwijs in 1985, verdween ook de naam Bernadetteschool. De
Liduinaschool bood vanaf dat moment basisonderwijs aan, met de nieuwe klas-verdeling:
van groep 1 tot en met groep 8.

Glas in lood ramen in de Liduinaschool

In de jaren '80 was er een grote daling in de leerling aantallen, zowel landelijk, maar
zeker ook in Haarlem. Ook de Liduinaschool was toen met drie afzonderlijke gebouwen
te ruim en onhandig gehuisvest. Daarom werden in 1990 het gebouw op nr. 17 en de
naastgelegen kleuterafdeling in de voormalige dependance met elkaar verbonden en
gerenoveerd, terwijl de oorspronkelijke behuizing van de Liduina op nr. 38, werd
verlaten. Bij deze verbouwing werd de hoofdingang van de school verplaatst van midden
in het oude jongensschool gebouw (nu nog herkenbaar aan het glas in lood bovenraam,
wat voorheen boven de ingang zat) naar de verbindingsgang tussen oude (1925) en
nieuwe (1954) gedeelte. Nu is de kleuterafdeling in de linker en het lager onderwijs in de
rechtervleugel gehuisvest.

De kloosterzusters.
De kloosterzusters van de Liduinaschool leefden een teruggetrokken leven. Ze deden wel
volop mee met het kerkelijk leven binnen de parochie maar waren slechts weinig op
straat te zien. Dit paste ook in het toenmalig tijdsbeeld waarin de kerkelijke leiding
vooral aandrong op zo weinig mogelijk contact met anders denkenden. Dit kwam
overigens ook voor bij de andere geloofsrichtingen en deze afzondering wordt ook wel de
"verzuiling"genoemd. Om de waarden en normen die hoorden bij de "zuil"of het geloof
door te geven diende het bij de "bron"te worden doorgegeven. Vandaar dat het onderwijs
een belangrijke rol speelde en er veel waarde werd gehecht aan een eigen school. Vooral
de jeugd moest verre worden gehouden van de gevaren van buitenaf en daarom zag je op
veel plaatsen kerk en school dicht bij elkaar. Naast opvoeding en opleiding was ook de
ontspanning vaak vanuit de kerk geregeld. Zo kwamen op de zolder van de Petrus
Canisiusschool de Kabouters, Verkenners en Voortrekkers van de parochiale padvinderij
bijeen.

Het pand waar de zusters woonden en de voormalige Liduina meisjes school gevestigt was.

Luchtfoto van de scholen en omgeving medio 1930. Achter de kerk (al voorzien van
de uitbreiding met twee torens aan de Zaanenstraat zijde) zijn bomen en een binnentuin te zien op de plek waar later de uitbreiding van de Liduinaschool zal plaatsvinden. Dit gedeelte is nu het schoolplein. Aan de overzijde is links het zusterhuis
te zien en rechts de Liduinaschool. Op de witte zandvlakte achter het zusterhuis zal
kort daarop het noodgebouw van de Bernadette kleuterschool verschijnen.
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