Nieuwe Bavoschool en Philomenaschool

Dank zij de samenwerking met de gemeente werd naast een bewaarschool ook een
nieuwe lagere school opgericht. Op een stuk grond naast de oude St. Bavo kerk van
Schoten (in 1934 afgebroken en vervangen door de huidige Mariakerk) werd een nieuw
schoolgebouw met een gymnastieklokaal gebouwd, tegenover de Rijnstraat. Het geheel is
gebouwd door de aannemers Schaaf en Stegerhoek.
Op maandag 8 september 1930 werd het schoolgebouw in gebruik genomen, nadat het
plechtig was ingewijd door de Hoogeerwaarde heer L.Westwoudt, deken van het bisdom
Haarlem. Met de opening van de nieuwe St. Bavoschool stopte het lesgeven in het oude
schoolgebouw aan de Kerklaan. Nadat ook het naastgelegen Volksbondgebouw door het
kerkbestuur was aangekocht voor fl. 12.000 werd het gehele complex plus 2 ha. grond
aan de gemeente Haarlem verkocht voor fl. 98.999. In 1931 worden de gebouwen in
gebruik genomen als jeugdherberg en die functie heeft het nu, tachtig jaar later nog
steeds.

Een rouwstoet voor een nog nieuwe school. De schoolvlag hangt halfstok. Zeer waarschijnlijk
betreft het hier de uitvaart van pastoor Dessing, die op 10 oktober 1932, amper tien weken na zijn
zilveren jubileum, op slechts 50 jarige leeftijd overleed.

Eerst had het de naam Jeugdherberg Jan Gijzen, nu in 2006 is het Stayokay Haarlem
geworden. De bevolking van Haarlem-Noord heeft het nog steeds over De Jeugdherberg.
Het schooljaar bij de Sint Bavoschool begon met ongeveer 275 leerlingen en daarmee was
de school meteen al goed gevuld. En dat aantal leerlingen nam al snel toe. Reden om
voorbereidingen te treffen voor een tweede nieuwe lagere school. Deze te bouwen school
zou dan voor de jongens bestemd moeten worden en de bestaande school voor de meisjes.,
Het bouwwerk werd uitgevoerd door de firma Thunnissen en pastoor Dessing nam zijn
rol van parochie architect weer op zich en tekende ook het ontwerp voor de tweede
school. Begin september 1932 was ook deze school gereed. De jongens van de St.
Bavoschool verhuisden naar het nieuwe gebouw aan de overzijde van de Eemstraat. Het
nieuwe gebouw kreeg de naam van de oude school mee: St. Bavoschool. De meisjesschool
kreeg bij de splitsing een nieuwe naam: Sint Philomenaschool. De zusters van het
Catharinaklooster namen naast de kleuterschool nu ook de onderwijstaken van de
meisjesschool op zich. Het schooljaar begon met 260 leerlingen en met zes leerkrachten
onder leiding van zuster Augustina.

Klassefoto uit 1938 van de Sint Bavoschool aan de Eeemstraat, die toen nog een jongensschool
was. Maar liefst 48 jongens zijn op de foto vastgelegd. Er waren in die tijd van “school schaarste”
zelfs klassen met meer dan 50 leerlingen.

Veel leerlingen weten verhalen te vertellen over de zusters, die volgens hen erg streng
waren. “Je moest bij het binnenkomen een kniebuiging en een kruisje maken als je het
Heilig Hart beeld passeerde” vertelde een leerling. “Als je dat was vergeten, per ongeluk
of express, dan was je de pisang”.
In 1951 kwam veranderingen in de functie van de Philomenaschool. Vanaf die tijd werd
het de Don Boscoschool voor V.G.L.O. (voortgezet lager onderwijs) met P.J. de Graaf als
hoofd van de school. Er kwamen steeds meer leerlingen in Haarlem Noord en die
zorgden voor nog meer school uitbreiding. Aan de Generaal Spoorlaan werd eind jaren
’50 de Kardinaal de Jongschool opgericht. Ook de parochie maakte een onstuimige groei
door en dat leidde tot een nieuwe afsplitsing; de Petrus en Paulus parochie. Er kwam
zelfs een nieuw kerkgebouw bij aan de Muiderslotweg, de Petrus en Pauluskerk, met
aan de achtergelegen Reviusstraat ook een bijbehorend nieuw schoolgebouw voor de Pius
X en Dominicus Savioschool. Aan het Marsmanplein werd de Alfons Ariensschool
opgericht. En al deze scholen waren vol!

Foto van een feestelijke gebeurtenis met de parochie fanfare St Caecilia aan kop van de optocht.
Mogelijk gaat het om de inwijding van de school die op de foto nog heel nieuw oogt. Uitvergroot
lijkt er ook een wierook “wolk” zichtbaar. Wierook werd gebruikt bij plechtige inwijdingen. Het
kan echter ook een beschadiging van het negatief zijn.

Na jaren van groei liepen de leerling aantallen in de jaren ’70 en ’80 terug en in 1972
werd besloten tot een fusie van de Philomenaschool en de Bavoschool. Dat zorgde voor
een aardige verhuizing aan de Eemstraat. De Don Bosco VGLO werd de Don Bosco
LEAO en ging naar het gebouw van de Philomenaschool. Deze laatste school trok weer in
het vrijgekomen gebouw van de Don Bosco. En zo zat vanaf 1974 de Bavoschool weer in
hetzelfde gebouw als bij de start, ruim 40 jaar ervoor! Ondertussen was ook de
Dominicus Savioschool gesloten en fuseerde de Alfons Ariensschool met de Pius X tot de
Godfried Bomansschool. En die school fuseerde in 1993 met de Bavoschool en is nu een
van de locaties van de Bavoschool.
In de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam de Philomenaschool leeg te staan met
alle gevolgen van dien. Ruiten werden ingegooid en vanuit de lege school werden stenen
door de ruiten van het Franciscushuis gegooid. Dat gebeurde in de tijd dat dit gebouw
nog werd verhuurd. En wat de buurt al had verwacht gebeurde. Er brak brand uit in de
al lang leegstaande school. Kort daarna werd, tot opluchting van de buurtbewoners tot
sloop overgegaan. Niet lang daarna kwamen op die plaats huizen te staan.
De St. Bavoschool bestond in 1931 vijfentwintig jaar. Aan dit feit is niet veel aandacht
besteed, wel is het ambtsjubileum van meester Commandeur feestelijk gevierd. Op
dinsdag 1 september 1931 bracht de parochie hulde en dankbaarheid aan de jubilaris
voor alles war hij gedurende 25 jaren in het belang van de jeugd heeft gedaan.

In 2006 bestond de St. Bavoschool honderd jaar. In die 100 jaar kende de school vele
leerkrachten, maar slechts een handjevol hoofden c.q. directeuren. Na de heren
Commandeur en Warnaar, nam in 1946 de heer Ad Peeters het roer over. Dat deed hij
tot 1976, waarna de heer Jan Koehorst kapitein op de St. Bavoschool werd. Angelieke
Carpentier volgde hem op in 2002. In 2005 werd Brigitte Wisker, oud leerling van de
school, de directeur.

