Op een vrije zaterdagochtend in juni 1968
solliciteerde ik naar een baan als onderwijzer aan de
Josephschool in Pijnacker. Ons huis in de Lage
Noord was op dat moment in aanbouw. Na een
.
gezellig gesprek van nog geen kwartier met mijnheer
Mijn 4e klas telde 32 jongens en meisjes en was daarmee een van de kleinere klassen. De gemiddelde groepsgrootte was 38 leerlingen ! De eerste klas telde
Drummen,
hoofd
vannog
dealleen
Josephschool,
werd ik
maar liefst 46 jongens en meisjes. De 5e klas was met 49 leerlingen de grootste klas……… Dat schooljaar
zaten inhet
2 zesde
klassen
jongens.
bijdrage van Joop Bes , gemaakt voor de Digitale Wijkatlas aangenomen met ingang van het nieuwe schooljaar.
Meteen in een vaste betrekking. Zo ging dat toen
van de Wijkvereniging Pijnacker Noord, september 2014
nog.

De St-Josephschool , Acacialaan 8
Pijnacker-Noord

Twee jaar ervoor was ik geslaagd aan kweekschool
Thomas More in Rotterdam en zonder te hoeven
solliciteren kon ik als onderwijzer gaan werken in
Gouda.
In Gouda zaten mijn leerlingen in die tijd nog netjes in
aan elkaar gekoppelde schoolbanken (met
ingebouwde inktpotjes). En “het onderwijzend
personeel” zat nog op een verhoogde lessenaar,
vanwaar een goed overzicht over de rijen kinderen
verzekerd was. Zo’n lessenaar staat nog als curiositeit
in de entree van de Josephschool.

Op de Josephschool werd ik leerkracht van een van
de 2 vierde klassen (nu dus groep 6). In de andere 4e
klas “stond” mevrouw Vossen, een zeer ervaren
oudere leerkracht, van wie ik veel leerde.

4e klas van de Josephschool 1968-1969 met meester Bes

De kinderen in Pijnacker – het schoolgebouw aan de
Acacialaan was in 1965 geopend - zaten al aan een
eigen bureautje, met ingebouwd inktpotje.
Wel stond het bureau van de onderwijzer nog op een
verhoog……….

Naam van de school tot
1961: ”R.K. Jongensschool”
De foto hiernaast is gemaakt kort na
de opening van de R.K. School aan de
Oostlaan in 1921, bereikbaar vanaf de
Oostlaan via een kwakel, immers de
veilingschuiten moesten ongehinderd
de veiling kunnen bereiken.
In 1929 kwam de Mariaschool klaar.
Tot die tijd - we zien het op de foto kregen ook de meisjes les in “de
meesterschool”. Wel werd er
gescheiden les gegeven aan jongens
en meisjes……
Vòòr die tijd was er “het schooltje
van meester Lemmers”, een schooltje
met 2 lokalen. In elk lokaal kregen 3
klassen jongens en meisjes onderwijs.
Bron: “” Een eeuw rond het kerkgebouw
St.Joannes de Dooper” pag. 114

Bron foto: Jubileumboek Johannesschool

In 1929 waren er dus een jongens- en een meisjesschool, beide op het weiland aan de Laanvaart. Tussen beide scholen
was een brug over die vaart, het begin van de Emmastraat. De 2 scholen waren groot genoeg voor alle r.-k. kinderen
van Pijnacker totdat eind jaren vijftig Pijnacker in noordelijke richting begon te groeien. Vòòr de 2e wereldoorlog en ook
de jaren er na was het leerlingenaantal vrijwel constant.

Pijnacker in 1960, toen er nog ruimte was………
Bron luchtfoto: HGOPPijnacker
, website
foto

Het Prinsesje:
vanaf 1962
kleuterschool

De naam van de St- Josephschool
De naam “St-Josephschool” komen we in
Pijnacker voor het eerst tegen in het schooljaar
1961-1962, toen nog aan de Oostlaan. In 1956 was
W.J.H. (Wil) Drummen hoofd der school geworden.
Meester Nico van de Besselaar was leraar
geworden aan de Fatimamulo, de voorloper van
het Stanislascollege, toen nog gehuisvest in het
Parochiehuis aan de Oostlaan.

Jongensschool
van 1921
Oostlaan 36
Mariaschool
Oostlaan 38
van 1929-1993

Theresia
Kleuterschool.
Ingang aan de
Oostlaan
achter het
zwarte hek.

Fatimamavo
geopend 1959

De brug over
de Goudenregensingel.
PijnackerNoord gaat
komen!

In bewaard gebleven absentielijsten werd de
school tot 1960 “R.K. Jongensschool” en in 1961 :
St.-Jozephschool genoemd. In 1962 wordt de
officiële naam : St.-Joseph- school, “Met een S en
PH.”

De plek voor de
Josephschool aan de
Acacialaan . De brug naar
de toekomstige Meidoorn laan is in aanleg.

VGLO school 1955 voor
meisjes. Later werden de
lokalen gebruikt door Fatimamavo (Stanislas)

De St.-Josephschool aan de Acacialaan
Pijnacker-Noord was eind jaren ’50 volop in ontwikkeling en daarom werd de nieuwe St-Joseph-school gebouwd. De school aan
de Acacialaan kwam gereed in 1965. De architect, J. Tack, had het gebouw zo ontworpen dat het eenvoudig kon worden
uitgebreid. Hoewel die uitbreiding van het gebouw meteen al nodig was, duurde het tot 1979 voor die tot stand kwam. Tot die tijd
moest de school zich behelpen met dependances. Eigenlijk kwam de uitbreiding te laat tot stand.

GRAFIEK leerlingenaantallen
van de Josephschool
1936-1975

1961: Ook
leerlingen uit de
Bremlaan en de
Magnolialaan .

Noord is klaar:
een toevloed van
leerlingen !
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1959: de eerste
11 meisjes in de 1e klas
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De leerlingenaantallen
zijn van 1945 tot 1957
heel stabiel.PijnackerNoord is er nog niet.
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In 1970 ontstaat de
Johannesschool…. In
het gebouw van 1921
aan de Oostlaan.
Joseph- en Mariaschool
krimpen even.

1936 ’46 ’47 ’48 ’49 ’50 ’51 ’52 ’53 ’54 ’55 ‘56 ’57 ’58 ’59 ’60 ’61 ’62 ’63 ’64 ’65 ’66 ’67 ‘68 ’69 ’70 ’71 ’72 ’73 ’74 ‘75

De school is tot 1958 de enige katholieke (jongens)school naast de
meisjesschool , de Mariaschool. In 1969 ging de laatste zesde klas met
alleen jongens van school.

de Josephschool aan de Acacialaan was te klein
In de oude school aan de Oostlaan zijn daarom van 1965 – 1970 steeds 3 tot 4
Josephschoolklassen gehuisvest en ook enkele klassen van de Mariaschool.
In die tijd was de onderwijswetgeving nog zo, dat in het geval in een gebouw 6
klassen gedurende 5 jaar les kregen, er een nieuwe school gesticht moest worden.
Dus werd in 1970 een derde katholieke school opgericht:
Johannesschool was de nieuwe naam van de oude school aan de Oostlaan.
In 1977 kwam het scholencomplex Koningshof klaar en verloor het oude schoolgebouw zijn onderwijsbestemming. Het werd daarna nog jaren gebruikt als
Sociaal-cultureel centrum, totdat het plaats maakte voor het appartementencomplex Emmahof.
De Josephschool aan de Acacialaan was in 1970, ondanks het afstaan van
leerlingen aan de Johannesschool nog steeds te klein voor het groeiende
Pijnacker-Noord: er werden 3 noodlokalen bij de school aan de Goudenregensingel neergezet op het terrein dat al gereserveerd was voor een eventuele
uitbreiding van de school.

Toen de oude Josephschool
aan de Oostlaan werd
afgebroken, kreeg dit glas-inloodraam uit het gebouw een
plekje aan de Acacialaan. Maar
bij een verbouwing werd het
raam afgestaan aan de
parochie.
Op het raam is afgebeeld St.
Joannes de Doper, (met het
Lam Gods) patroonheilige van
de parochiekerk. Eigenlijk had
de Josephschool dus
Johannesschool moeten
heten……… Nu heeft het een
mooie plaats in het portaal, de
entree van de kerk aan de
Oostlaan.

Daarmee was het aantal lokalen dat jaar nog niet voldoende: Er werden ook noodlokalen aan de Pasteurlaan – waar nu het speelterrein is - in
gebruik genomen, overigens, niet alleen door de Josephschool. Ook de andere scholen van Pijnacker groeiden uit hun jasje in deze periode.
Zelfs de Mariaschool van de Oostlaan moest een lokaal aan de Pasteurlaan in gebruik nemen.
In 1972 waren er ook noodlokalen bevolkt met kleuters van R.K. Kleuterschool –Noord. De katholieke kleuterscholen “Het Prinsesje” (aan het
parkeerterrein bij de R.K.Kerk) en de Theresiakleuterschool ( achter het zwarte hek aan de Oostlaan) konden de kleuters in de groeiende wijk
Pijnacker-Noord niet allemaal opvangen.
Er is in zelfs een schooljaar geweest dat meerdere klassen van het zelfde lokaal gebruik moesten maken. Dan kreeg de ene klas ’s morgens en de
andere klas ’s middags les ! Deze situatie heeft gelukkig niet lang geduurd.
De noodlokalen bij de school:
“Acacialaan 6”
Foto gemaakt bij het slaan van de
eerste paal van de uitbreiding 1978

De uitbreiding van de school aan de Acacialaan.
In 1978 nam de school - eigenlijk te laat - de zo nodige uitbreiding in gebruik: drie nieuwe klaslokalen, een gemeenschapsruimte en
een handvaardigheidlokaal. Zo was er een gebouw met 9 klaslokalen en een gemeenschappelijke ruimte. Dit betekende dat de
noodlokalen aan de Pasteurlaan konden sluiten. De 3 noodlokalen bij de school bleven echter nog nodig tot 1982. I n 1985 ontstond DE
BASISSCHOOL. Maar pas het jaar erna was het gebouw aan de Acacialaan zo verbouwd dat de scholen van lager- en kleuteronderwijs:
Josephschool, de kleuterschool Pinkeltje en een deel van de Theresiaschool, ècht één school werden:” Basisschool “St.-Joseph”.
Het gebouw aan de Acacialaan was na aanpassingen groot genoeg voor de hele basisschool. ………
Onderstaande grafiek geeft aan hoe het leerlingenaantal terugliep in de vergrijzende wijk. Na 1986 stabliseerde het leerlingenaantal.
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GRAFIEK leerlingenaantallen
van de Josephschool
1976-1992

Vanaf 1976 gaat het
aantal leerlingen
dalen; de vergrijzing
van Plan Noord komt
in beeld.
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In 1985 komt de
basisschool “St.-Joseph”
tot stand.
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Mijnheer Drummen
slaat de eerste paal
voor de aanbouw
van de
Josephschool.
(1977)
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Kleuterschool
1973

R.K. Kleuterschool Noord ,
gevestigd in noodlokalen aan de
Pasteurlaan kreeg in 1973 een mooi
nieuw gebouw, ook weer ontworpen
door de heer Tack. Het werd
gebouwd op een bijzondere plek in
Noord: de hoek van de Troelstralaan
/ Thorbeckelaan, vlakbij de
maalkom.: Architect Tack ontwierp
het gebouw met 2 opvallende groene
puntdaken:
“ Kleuterschool Pinkeltje ” .
Toen de 2 kleuterklassen in 1986
verhuisden naar Basisschool “St.
Joseph” aan de Acacialaan heeft er
nog jarenlang een balletschool
gebruik van gemaakt en ook de
plaatselijke toneelvereniging.
Jammer, dat dit gebouw al weer zo
snel tegen de grond “moest.” Ook al
komt daar nu (2014) een
“Pinkeltjepark” voor in de plaats.

2014

1985

Leerkrachten St.-Josephschool tussen 1968 en 1995
Wil Drummen ( <1968-1979)

Charlotte Bommelé (Koop) (1975-1995) *)

Ria Buldeo Rai (<1968-1969);

Gerda ter Laak (handwerkjuf) (1975-1995)

Frans Haket ( <1968-1972);

John Petersen (1975-1990)

Marianne Hoeboer-v.d.Sluis (<1968-

Angelien Hensen (1976-1977)

1995) Mevr.Jongenelen (<1968 –

Conny (Schepers)-Fransen (1977-1978)

1971)

Ton van der Broek (1977-1989)

Gerda van Leeuwen (<1968 – 1979)

Pierre Wijsman (1977-1983)

Monica v.d. Meer (<1968-1970)

Rob Schepers (1978-1985)

Martin Schaap (<1968 – 1972);

Maria van Dalen (1979-1985)

Mevr. Vossen (<1968-1972)

Marjet Smeenge- van Wijk (1979-1983)

Wies Kok (1969-1971)

Lia Robroeks-Rotteveel (1979-1980)

Bella v. Kats-v. Bezooijen (1971-1974)

Lucia Hoogervorst (1980-1981)

Joke Verburg (1971-1974)

Edith Kip (1980-1982)

Sib van Buuren 1972- 1974),

Dorien Dekkers (1985-1986)

Joop Lips (1972-1975)

Els Koehorst (1986 - 1995)( Pinkeltje) *)

Dick Grootenboer (gym);

Elly Pietramale (1986 -1990) (Pinkeltje)

Lidy Sluis van Doorn (1972-19 94)

Joke Fonkert ( 1988-1995)

Pieter Versteeg(1972-1979)

Annemarie Jansen (1988 -invalster)

Jan van Vierssen (1972-1977)

Ab van Biezen (1990-1995)

Tineke van der Drift (1973-1977)

Tineke Kruijdenberg ( 1990-1995)

Lidy Da Costa Gomez – Halkes (1973-

Carmen Kortekaas (1994-1995)

1979)

Loes Baldesari (1994-1995)

Agnes Bekenes ( 1974- 1995) *)

Ans Zuidgeeest (1993-1995

Marjan Bes-Veldboer (1975-1995)

Carla de Graaff-Bekenes ( 1993-1995) *)

(invalster en Nederlands 2e taal)

*) in 2014 nog steeds verbonden aan
Josephschool

Team 1976-1977

Team 1978-1979

Kerstmis:
kerstknutselochtend,
kerstontbijt
(nog met echte
kaarsjes!) en de
kerstmusical

Carnaval wordt uitbundig
gevierd, compleet met raad van
elf

1986 Geen ijsvrij,
wel een ijssportmiddag op de singel.

Typisch
Joseph
School
?

Mijnheer Drummen,
Carnaval 1975

Ieder jaar eind mei zijn de sportvelden van “de
groene wijdte“ van de Josephschool voor de
schoolsportdag!

Bij een jubileumfeestweek: met alle kinderen
vissen in de Goudenregensingel !

Typisch
Joseph
School

?

Een school waar gewerkt wordt! Een gezellige school !
Alles op zijn tijd!
Indien er geen bron is vermeld, zijn foto’s
uit de privé-collectie van de auteur.

De middag vòòr de zomervakantie:
volksdansen met de hele school op het
schoolplein! (Hier in 1989)

