De school aan de Overtonstraat.

D

e Openbare Lagere School A aan de Overtonstraat is gebouwd

in 1920.
De nieuwe school moest de openbare lagere school aan de Rijksstraatweg
(aanvankelijk ook school A genoemd) vervangen. Kinderen uit het noordelijk
deel van Schoten gingen hoofdzakelijk naar de katholieke Bavoschool aan de
jan Gijzenvaart (vroeger Kerklaan geheten). En voor de schooljeugd uit het
zuidelijk deel van Schoten was er school B aan de Soendastraat.
De school was een aanwinst voor Schoten. Een voor die tijd modern gebouw
met lichte lokalen en een fraai schoolplein.
Tijdens de openingsplechtigheid in april 1920 sprak burgemeester F. Führop:
“Men mag hopen dat de omgeving waarin de kinderen hier het onderwijs
mogen ontvangen op hen een zeer gunstige invloed zal hebben.”

Frissche lokalen
De bevolking van Schoten groeide gestaag, zodat in 1924 de school werd
uitgebreid met 6 lokalen, de rechtervleugel van het gebouw. Opvallend waren
de ‘ruime, frissche lokalen waar licht en lucht in overvloed naar binnen kon
komen’, aldus een bericht in het Haarlems Dagblad.
Ook kreeg de school een handenarbeidlokaal, dat daarnaast gebruikt werd
voor het houden van ouderavonden. De zaal deed ook dienst als toneelzaal of
als ‘schoolbioscoop’.

Klas 5 met meester Zuurmans, rond 1930

Geen Koninginnefeest
De school was openbaar en het personeel wilde de leerlingen daarom zo
neutraal mogelijk opvoeden. Niet alleen in godsdienstig, maar ook in politiek
opzicht.
Zo weigerden meerdere onderwijzers in 1926 aan de leerlingen een
gedenkplaat uit te reiken ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van
koningin Wilhelmina.
Het jaar daarop waren de schoolkinderen om dezelfde reden niet aanwezig bij
de aubade op het Koninginnefeest. Dat werd door waarnemend burgemeester
mr. Heerkens Thijssen niet gewaardeerd, zo blijkt uit zijn toespraak tot de
feestgangers: “Eén school ontbreekt hier. Dat betekent het terughouden van
een groot aantal kinderen van dit heerlijk feest.”

Een schoolreisje in 1935 naar Camperduin met meester C. van Holk
(in pak met stropdas)

School 34 en 35
In 1927 was de school uitgegroeid tot 14 klassen. Elk leerjaar (de lagere
school had toen nog 7 klassen) had een parallelklas. Dat was reden voor de
gemeente de school te splitsen. Daarmee wijzigde ook de naam. Schoten
behoorde inmiddels bij Haarlem en daarom kregen de twee nieuwe scholen,
net als in de rest van de gemeente, een cijfer- in plaats van een
letteraanduiding. De Openbare Lagere School A werd gesplitst in school 34 en
school 35. Beide scholen bleven in hetzelfde gebouw aan de Overtonstraat.
Daar bleven ze tot eind jaren ’30 bestaan. Bekende schoolhoofden waren: de
heer van Leeuwen van school 34 en de heer De Wit van school 35. Ook
meester Zuurmans heeft vele jaren zijn stempel gedrukt op school 35.

Andere namen
Eind dertiger jaren verdwenen ook de naamsaanduidingen 34 en 35. De
katholieke Sint Willibrordusschool en de openbare Burgemeester
Führopschool vestigden zich in het gebouw. Evenals de Jeroen ULO-school.
In 1947 kwam de Wethouder Westerveldschool, met de heer Van Mechelen
als hoofdonderwijzer.

De Overtonstraat in 1928

Wonen in ‘De Overton’
Halverwege de jaren ’90 kreeg het gebouw zijn huidige bestemming: een
wooncomplex voor senioren. Van elk klaslokaal is één appartement gemaakt,
bestaande uit een woonkamer met open keuken, slaapkamer, werkkamertje
en douche. Maar, aan de onveranderde centrale hal en het trappenhuis is nog
steeds te zien, dat De Overton ooit een school is geweest.

Entree met gevelsteen, geplaatst na het gereedkomen van de herindeling van het
gebouw, tot woonruimtes voor ouderen.

Blikvanger in het gebouw was het glas-in-loodraam in de hal, voorstellende het
wapen van Schoten. Gelukkig is dit raam bewaard gebleven. Tot eind 2011 had het
een prominente plaats in de hal van de Schoter Scholengemeenschap.

Aanstelling C. van Holk. 1930.
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