Openbare Lagere School A

In het oude rechthuis van Schoten had aan het eind van de negentiende eeuw voor
de laatste maal de schoolbel geluid. In 1885 werd een begin gemaakt met de bouw
van een nieuwe school. Deze kwam te staan op de hoek van de Rijksstraatweg en
de Sint Bavostraat. Op de gevel, boven de ingang, is nog te lezen: “Openbare
Lagere School A”. Dit gebouw is een van de weinig overgebleven gebouwen van
Oud-Schoten.

In 1903 besloot de raad om een tweede gedeelte aan te bouwen, omdat er
meer ruimte voor de kinderen nodig was. Toen in 1920 een nieuwe school werd
gebouwd in de Overtonstraat, werd dit de nieuwe school “School A”. De school aan
de Rijksstraatweg werd op hetzelfde moment gesloten.
Het gebouw werd daarna gebruikt als opvang voor daklozen. Veel gezinnen hebben
wegens woningnood in het voormalige schoolgebouw gewoond, o.a. de families
Roest, Ris, Stam, Polderman, Spoor, van Kampen, Mensink en van Opzeeland.
Deze situatie heeft tot 1926 geduurd.

Toen besloot de raad de school aan de Rijksstraatweg weer in orde te maken, om
opnieuw te gebruiken als school. Deze opgeknapte school kreeg de naam “Openbare
Lagere School C”. De gezinnen moesten elders hun onderkomen zoeken.
Enkele maanden later lezen wij in de krant:
….zodat enige leerlingen naar school C konden. Maandag is de geheel
gerestaureerde en vergrote vroegere school A het dorp onder de naam school C, voor
openbaar lager onderwijs, opengesteld.
Bekende leerkrachten waren o.a. het hoofd meester van Leeuwen, de onderwijzers
Bakker en Rijs en juffrouw Schoenmaker.

Een foto van klas 5 uit 1917.
Boven: v.l.n.r. Arie Bakker – Henk Bonhoff – nn – Cor Krug – Ko v. Buiten – Henk
Hezeman - Piet Zwart – Piet Zandbergen – Karel v. Eck
Midden: Janet Willemse – Annie Baas – Bets Schouten – Wies Braak – Geertje Plantema –
Willy Pad – Tonia v. Meurs – Meester Zuurmans
Onder: Tonia v. Gorkum – Mien de Haan – Marie Half – Bets Berkhout – Annie Nauta

In 1987 stond de school er troosteloos en vervallen bij. Boven de ingang was het
glas-in-lood stuk. Een gedeelte was hersteld met een triplex plankje. De tegelrand
rond de naam van de school was voor de helft weg. Een lat voorkwam verder
verval. De vraag was, of ook dit gebouw, een van de laatste herinneringen aan
Schoten, zou worden gesloopt?
De vloeren van de school zijn nog steeds betegeld in de kleuren geel-zwart. De
plafonds zijn hoog, met hier en daar Romaanse bogen. De lokalen kijken uit op de
speelplaats. Zoals gewoonlijk is de speelplaats betegeld, maar dat is niet altijd zo
geweest. In 1902 wordt de raad gevraagd om de speelplaats van School A te
verharden. De raad nam toen het besluit om twee wagons koolgruis te bestellen bij
de Haarlemse IJzergieterij voor de speelplaats.
In iedere vleugel van het gebouw bevinden zich twee leslokalen. Het geheel biedt
een sobere, maar solide aan-blik. Aan de buitenkant van de school, op de hoek van
de Sint Bavostraat is de eerste steen uit 1885 te zien. Deze was jaren lang
verborgen achter een reclamebord. Met enige moeite is daar te lezen, dat de school
in 1885 werd gesticht.

De school kreeg nieuwe bewoners. De Prof. Dr. Gunningschool,
opvoedbare Jeugd werd in het pand onder gebracht.

voor oeilijk

In de negentiger jaren werd besloten, de school te renoveren.
Bij de voordeur werd een groot bord geplaatst met de tekst:

t.b.v. uitbreiding
Openbare basisschool
“ De Schoterkring ”
en de Stichting
“Radius en Skos ”
De school werd grondig aangepakt. Buiten stonden de schilders op de steigers,
terwijl binnen in de hal nieuw glas-in-lood werd aangebracht in de oude stijl.
Rechts, bij de toegang tot de speelplaats werden weer nieuwe poortdeuren
geplaatst, zoals dat ook vroeger het geval was. Het was voor de Oud-Schotenaren
een voldoening dat ‘hun’ school werd opgeknapt. Thans is de Koningin
Emmaschool in het gebouw ondergebracht. Op deze school wordt onderwijs
gegeven vanuit een christelijke levensovertuiging, waarvan de essentie duidelijk
zichtbaar hoort te zijn in de praktijk van alledag en ieder mens als waardevol
schepsel van God wordt gezien.

Aan de zuidzijde naast de school staan nog twee huisjes waar een meester in woonde, zoals
o.a. meester Billars.

Helaas is er de laatste jaren onvoldoende onderhoud aan het oude pand gepleegd.
De kozijnen zijn verveloos en vertonen hier en daar ook scheuren. Stopverf valt
van de ruiten.

Ontzag voor de leer-plichtwet
Vrijdag 12 februari 1904
’t Toneeltje speelt zich af bij een open deur van een huis. Een meisje, dat hoewel
nog leerplichtig, de school verlaten heeft, komt met een ‘brief ‘ van de
schoolopziener bij de woning van de onderwijzer. Een vriendinnetje is meegekomen
ter assistentie.
“Meester, me vader vraegt of je deuze brief eris lezen wul”.
“dien brief? Dat hoeft niet, ik begrijp al wat er in staat.”
“Nou en wat mot ik dan nou?”
“Wel natuurlijk weer op school komen”
“Skôlkommen? nee, daer zou ik me nou voor skaeme.
Dat doe ik niet”.
“’t Zal toch heusch moeten”.
Vriendinnetje, ook nog leerplichtig, maar al geruime tijd van school:
“Kom maid, je mot er niks om geven. We hebben al zadder van die briefjes. Je
legt ze maor in ’n kassie, de deurtjes doe je toe en klaer ben je alweer.
Deze oplossing wordt bevredigend gevonden. Beider meisjes gingen naar huis. Een
weel later op straat.
“Meester d’r is er weer ien é kommen, hoor. Hij lait in de kast.”

Klasse foto uit 1914 met in het midden de heer van Leeuwen.

