
Katholiek onderwijs in Bergschenhoek 
“Heden en verleden” 

 

Dia 1 

Mezelf voorstellen: Thea Woning, Rotterdam, na trouwen Woning ene O naar Bergschenhoek, 

jongste 4 jaar is werken op de Pius van 1984 tot 2014. Geen historicus, maar wel bekend met het 

onderwijs. Ik ga u vertellen in vogelvlucht over het heden en verleden van de katholieke scholen in 

Bergschenhoek.  Ik sla ongetwijfeld van alles over, maar ik heb maar 15 minuten. 

Dia 2 

De naam van de school is pius met een romeinse 10.  

Die 10 is lastig op een toetsenbord en  als je niet bekend met pausen en/of romeinse cijfers. 

Dus geen …..enz 

Maar vernoemd naar paus Pius x die paus was van 1903 tot 1914. Hij heeft zich ingezet voor scholing 

van arme jeugd. 

De 2e katholieke school is RKBS Willibrord en vernoemd naar de H. Willibrordus. Hummeloord en t 

Grutje zijn de twee zelfstandige kleuterscholen. 

Dia 3 
Inhoud lezing  6 keer klikken 
 
Dia 4 
We  beginnen met de gebouwen. Zoals u al gehoord heeft kwam de financiële gelijkstelling van 
openbaar en christelijk onderwijs rond 1920 tot stand.  
In 1925 was de inzegening van de katholieke school in Bergschenhoek en vanaf 1950 aan de 
Smitshoek. Daarvoor was de school gevestigd achter de Hervormde kerk op het dorp. 
De kleuterschool kwam aan het Eiberplein en in het gidsengebouwtje. 
 
Dia 5  
bouwtekening van eiberplein 
 
Dia 6 
In 1968 geopend door koningin Juliana met burgemeester van Gent. 
 
Dia 7 
Een kleutergroep in Het Gidsengebouwtje aan de Smitshoek. De school in de Hoef 
 
Dia 8 
Toen het gebouw aan de Smitshoek te klein werd en ook het dak werd afgekeurd, werd het tijd voor 
nieuwbouw in de nieuwbouwwijk aan de Goudwinde. 
 
Dia 9 
de eerste steen werd gelegd door dit 4 tal. Herkend iemand deze kinderen? 
 
Dia 10  
Hierbij de namen van de steenleggers. Deze steen is ingemetseld in de muur van de gang in de Pius. 
Is er dus nog steeds. 
 



Dia 11 
En zo kwam het gebouw er uit te zien. Achterkant 
 
Dia 12  
Voorkant 
 
Dia 13 
 De verhuizing werd geleid door de directeur van toen de heer Laro. In optocht ging het vanuit de 
oude school door de wijk naar het nieuwe gebouw. 
 
Dia 14 
In die tijd werd een school nog ingezegend door de pastoor. Dit is pastoor van Boxmeer. 
 
Dia 15 
De kleutergroep van juf Monica kwam meteen in het gebouw. Toen was dit een zelfstandige school 
met een eigen kamertje voor de hoofdleidster en een eigen telefoonnummer. De klas van het 
Eiberplein volgde later. 
 
Dia 16 
Bij de opening van het gebouw was er groot feest voor bestuur leerkrachten ouders en leerlingen. 
Maar ook na 5 jaar 
 
Dia 17 
Na 10 jaar 
 
Dia 18 
En onlangs na 35 met burgemeester van der Stadt 
 
Dia 19 
Na een jaar of 10 werd het gebouw te klein. De bouw van nieuwe huizen ging gestaag door en het 
leerlingaantal groeide. Hier de eerste keer noodgebouwen. Oude keten waren ijskoud, niet 
geïsoleerd! Vaak begonnen we, vooral op maandag) in de winter vanwege de kou in het 
hoofdgebouw tot de kachels de twee lokalen hadden warm gestookt. 
 
Dia 20 
Na diverse noodgebouwen werd een nieuwe vleugen gebouwd met zes lokalen. 
 
Dia 21 
Tijdens de bouw werd er gebruik gemaakt van de dependance in de schoolwoningen onder de 
appartementen aan de Noorderparklaan. Daar hadden we eerst 2 en later 4 lokalen in gebruik. Nadat 
de 6 lokalen klaar waren in de nieuwe vleugel konden we terug met alle leerlingen in het 
hoofdgebouw. De woningbouw aan de Wildersezijde stagneerde door de crisis, zodat daar geen 
huizen en geen scholen werden gebouwd. De groei van leerlingen was toen minder groot. 
 
Dia 22 
De bouw van huizen langs de HSL, de Parkzoom,  gaat wel door en levert weer nieuwe leerlingen op, 
zodat we na de zomervakantie van dit jaar weer met 6 klassen naar de Noorderparklaan vertrokken. 
 
Dia 23 
De bouw aan de andere kant van de Berkelse weg werd in gang gezet in de wijk de Ackers. En ook 
daar ontstond de behoefte aan nieuwe scholen. Voor alle drie de zuilen werd een gebouw neergezet. 



In de tussentijd werd de Willibrord gestart in een noodgebouw met 2 lokalen middenin het 
aardappelveld. In 1996 kon het gebouw in gebruik genomen worden. 
 
Dia 24 
Met dependances op ( doorklikken) Groeneweg en Turfpad. Bergschenhoek groeide en groeit maar 
door! 
 
Dia 25 
We gaan nu de besturen langs. Het oprichten van het katholiek onderwijs op initiatief van dhr. Nolet 
van de Rotterdamse vereniging voor kath. Onderwijs in 1925. Er werd geen congregatie gevonden 
om als bestuur op te treden. Zo kwam er een lokaal bestuur. 
 
Klik: daarna kregen we een lokaal bestuur. Enkele namen:  
dhr.Potter 
Jos van Geloven            Dhr Lexmond 
Kees van Houten           Niek de Jager 
Henny in T Veen            Bert Havermans 
Hans Dirkzwager           Ciel Rutten 
Joop van Engelen          Riet van Dijk 
Dhr Potters 
Zijn maar enkele namen van bestuursleden 
Heden zijn we onderdeel van de Laurentiusstichting gevestigd in Delft. Deze vereniging heeft totaal 
9075 leerlingen, 872 schoolleiders en leerkrachten, 29 scholen.  
 
Dia 26 
De directies 
De heer Nunnink is 40 jaar directeur geweest van de Pius X, vanaf 1933 - 1973. Zijn dochter werd ook 
laarkracht textiele werkvormen aan de Pius X. woont nog steeds in Bergschenhoek. 
  
Dia 27 
Dit is een foto van het 40 jarig jubileum van dht., Nunnink in 1959. 
Op de voorgrond ziet u: 
1E rij: Thea, Tinie en Ria Nunnink.  
2e rij: pastoor van der Hoeven, pastoor van der  Vlugt, meester Nunnink, mevrouw Nunnink, pastoor 
Vermeulen, onbekende pastoor op het hoekje. 
Daarachter: leden van het gezin Nunnink, leden van het kerkbestuur, en het zangkoor. Middenachter 
meester Maas. 
  
Dia 28 
Daarna kwam dhr. Laro. In die tijd was er geen directeur maar een bovenmeester. Hij gaf les aan een 
eigen klas. Er waren maar twee klassen en alle leerlingen werden daarover verdeeld. de 
bovenmeester bepaalde wat er gebeurde in de school en was de baas over alle leermiddelen. 
 
Dia 29 
De hoofdleidsters van Hummeloord en t Grutje. Dat is nog een verhaal apart. 
Want in 1985 werd de lagere school, basisschool. De klassen werden groepen 1 t/m 8. De twee 
kleuterjaren erbij opgeteld dus. 
Maar waar bleven de hoofdleidsters. Op de Pius was de hoofdleidster van het Grutje al in het 
gebouw. Zij wilde geen directeur worden. De hoofdleidster vaN Hummeloord moest uit het gebouw, 
in het gebouw van de Pius X en haar werd medegedeeld dat zij wel zou trouwen en kinderen zou 
krijgen en dus…. Werd Ton van Bavel ( was hoofd der lagere school) directeur basisschool. 



In het kleuteronderwijs werkten alleen maar vrouwen. De opleiding werd opgeheven! En al die 
vrouwen gingen werken in het basisonderwijs!  
 
Dia 30 
Juf Monica hoofdleidster van t Grutje, werd in 1985 leerkracht op de Pius X. 
 
Dia 31 
Na de verhuizing is de heer Laro met pensioen gegaan en werd Ton van Bavel directeur. Voorheen 
was hij leerkracht. Toen in 1985 de basisschool een feit werd werden over het hele land de 
hoofdleidsters van de kleuterscholen adjunct directeur of waarnemend directeur. Ellen de Goede 
was hoofdleidster van Hummeloord en werd toen adjunct. 
 
Dia 32 
Toen Ton van Bavel ziek werd heeft Ellen de Goede de directie overgenomen. 
Samen met Kees van Rijsbergen. Kees en Ellen starten samen de Willibrord op en Ellen wordt adjunct 
op de Willibrord. Bert van der Tol wordt waarnemend directeur op de Pius X. Hij gaat in 2008 als 
directeur op de Wilgenhoek in Berkel werken. 
 
Dia 33 
De  directie vanaf 2008 
 
Dia 34 
Toen de bouw van de Willibrord werd gestart heeft Kees van Rijsbergen zich ingezet bij de 
ontwikkeling van de bouw. Kees en Ellen hebben de start van de Willibrord vormgegeven en hebben 
veel werk gezet om de opbouw en groei van de school tot een succes te maken. Door de groei steeds 
nieuwe leerkrachten aannemen en alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. 
 
In 1999 werd de school te groot voor de directie en keerde Kees van Rijsbergen terug naar de Pius X 
en verliet Ellen de Goede het onderwijs. Jan Noorlander werd directeur van de Willibrord en is nu 
directeur van het Baken in Berkel. 
 
Dia 35 
De huidige directeur na enkele interims is nu Kees Jan Massar. 
 
Dia 36  
de teams van de scholen door de jaren heen. Hier het team op de Smitshoek met meneer Laro. Zij 
verhuisden allemaal mee naar de Smitshoek 
 
Dia 37 
Toen ik in 1984 bij de pius x kwam waren er 10 leerkrachten. Ik had samen met Monica van der Kamp 
de groepen 1 en 2. De klassen 1 t/m 6 hadden allen een full time leerkracht ook de directeur had een 
klas en er was een handwerkjuf oftewel leerkracht textiele werkvormen, nl Thea van der Werff 
dochter van dhr Nunnink.  De deeltijdbanen werden langzaam normaal! En zo kwamen er steeds 
meer leerkrachten op een school plus de groei van het dorp. Tegenwoordig zijn de vrouwen veruit in 
de meerderheid in het onderwijs, terwijl tot 1955 de vrouw na het huwelijk naar huis kon gaan. 
En dat levert dus in 2019 dit plaatje op !! 
 
Dia 38 
Op de volgende dia s ziet u de groei van het team in sprongen… 
 
Dia 39  
En zo in 1995 een aantal van deze leerkrachten is overgestapt naar de Willibrord. 



 
Dia 40 
Team 1997  
 
Dia 41 
Het eerste team van de Willibrord in het nieuwe gebouw 
 
Dia 42 
Ook hier is de groei van de school en dus van het team zichtbaar 
 
Dia 43 
Exposieve groei. Vandaar ook de dependances aan Groeneweg en Turfpad 
 
Dia 44 
Dit is het huidige team in 2019. Iets minder mensen, doordat de wijk klaar is. 
U kunt zich voorstellen dat groei en afname best wel problemen veroorzaken bij directies. Je krijgt 
voor 27 leerlingen 1 leerkracht, dus dat is best even puzzelen. 
 
Dia 45 
Het team groeit ook doordat er nieuwe functies bijkomen. Vaak ingevuld door een leerkracht die 
parttime voor de klas staat en parttime een andere functie heeft. De remedial teacher was de eerste 
taak die in de school werd geïntroduceerd. De leerkracht had hiervoor een opleiding rt gedaan en gaf 
leerlingen met een leerprobleem extra aandacht buiten de klas. 
Toen de basisschool inclusief onderwijs werd dus minder ll werden doorverwezen naar speciaal 
onderwijs of naar speciaal basisonderwijs,  kwam de intern begeleider . 
Na diverse cursussen en jaren werd dit van taak naar functie gewaardeerd. 
Hier ziet u andere functies of taken van leerkrachten die in de loop der jaren erbij gekomen zijn:  Ib 
er voor de plusklas,  ICT ers,  leerkracht ondersteuner of onderwijsassistenten, vakleerkrachten gym, 
muziek of anders, conciërges, administratief medewerker. De directie kiest in overleg met team 
welke ondersteuning wordt ingezet. Ik denk nu even terug aan dhr. Nunnink en Laro!! Wat zullen zij 
denken over de huidige vorm van onderwijs? 
 
Dia 46 
De leerlingen.  
 Deze leerlingen hebben in 1925 op de Pius X gezeten. De foto werd gemaakt in 1975 bij het 50 jarig 
bestaan van de school. 
Op de achterste rij vlnr: Gabrie of Brie van der Burg, Corrie Duyvestein-Vonk, Sjaan Ruigrok, Rinus In t 
Veen, Frank van der Burg, meester Nunnink, mevrouw Nunnink. 
Vooraan: mevrouw Rutten (vrouw van Gerrit Rutten oftewel Gerrit Gloria), To Hellemons, mevr. 
Kurver (vrouw van Zeeg Kurver), Dora KronbeergSmit, mevrouw in ruite jas??, Huub Ruigrok en de 
zittende dame is mij onbekend. 
 
Vanaf de jaren 90 groeide Bergschenhoek van 5000 inwoners naar nu ca. 18.000 inwoners.  
 
Dia 47 
In het begin van de school waren er 2 klasjes verdeeld over de heer Nunnink en mevrouw 
Valkenburg. Door de verzuiling(rond 1900) kozen de Hoekenaren een katholieke krant, kochten bij 
katholieke winkeliers en stuurden hun kinderen naar katholieke scholen. Zo deden ook mensen die 
voor de christelijke of openbare zuil kozen. 
Heel overzichtelijk.  
 
 



Dia 48 
Zo ook deze jongens van van Dijk rond 1938 
Waarom kiezen ouders nu voor een bepaalde school? Naast een bepaalde geloofsovertuiging kies je 
ook voor bekendheid van mensen uit kerk en familie. Ik was dat in de stad niet gewend. En kwam 
erachter toen ik op de Pius werkte. Als een opa overleed en de kleinkinderen naar de begrafenis 
gingen zag je een spoor van lege plaatsen door de school. Bijv. allemaal van Dijkjes, maar ook 
aangetrouwd met andere achternaam waren familie. Dat kon je goed zien tijdens een speciale 
gebeurtenis. 
 
Dia 49 
De klas van meester Nunnink en juffrouw Valkenburg in 1928. 
 
Dia 50 
Nog steeds twee klassen op de Pius rond 1966. Nu met juffrouw Gelens 
 
Dia 51 
En dhr Laro 
 
Dia 52 
De klas van juf Truus van Opstal met de groep oud leerlingen van 1925 aan de Smitshoek, foto dus 
gemaakt in 1975. Juf Truus was nog maar net van de opleiding af. 
 
Dia 53 
Leerlingen Hummeloord 1973. Harry en Jan Kerver jr. met Els de Vries. 
 
Dia 54 
In 1985 werd de basisschool een feit. Ook de leerlingen van Hummeloord, toen nog maar 1 klas 
kwam met juf Ellen naar de Goudwinde. De leerlingen van groep 1 en 2 hadden geen schoolreis maar 
een kleuterfeest op thema. 
Op dat moment zaten dus alle leerlingen op 1 katholieke school aan de Goudwinde. 
 
Dia 55 
Een sprongetje in de tijd. 1997 groep 4. Een klasse foto net als in 1938. Er is niet eens zoveel verschil 
te zien aan de buitenkant. Maar er veranderde wel heel veel. Door de uitbreiding van het dorp 
kwamen er niet alleen de bekende families naar de Pius. Je ziet nog wel kinderen van ouders die zelf 
op de Pius hebben gezeten. Zij kiezen ook als een soort traditie voor de Pius. Maar er kwamen ook 
veel kinderen van buitenaf. Net als in de dorpssfeer veranderde ook in de school de sfeer. Een groter 
team, andere ouders, ons kent ons verdwijnt. Dat geeft nieuwe kansen en ander beleid. Maar is ook 
aanpassen aan andere mentaliteit, leeftijdsverschillen van de collega’s. 
 
Dia 56 
Een klasje van de Willibrord. Ook de aanwezigheid van een tweede katholieke basisschool brengt 
verandering mee. Door het grote aantal leerlingen en de Berkelse weg als scheiding is er geen sprake 
van concurrentie op de scholen. 
 
Dia 57 
IDENTITEIT EN METHODES/DIDACTIEK IN HET ONDERWIJS 
De katholieke identiteit was vroeger een ander verhaal dan tegenwoordig. Vroeger waren de meeste 
kinderen katholiek op de Pius. Meestal deed de hele klas de eerste heilig communie. Kinderen van de 
andere scholen mochten meedoen met de eh communie. In de les was aandacht voor het geloof en 
werd er bij aanvang gebeden. 
 



Dia 58 
Nu zijn er kinderen die nog katholiek zijn, soms praktiserend maar veel ook niet. Ook andere 
gezindten of niet gelovigen kiezen voor de Pius. Er wordt wel verwacht dat zij meedoen met alle 
activiteiten. Zoals met kerst naar de Willibrorduskerk. Je mag ook geen leerlingen weigeren. Past een 
leerling die aangemeld is niet op jouw school dan ben je verplicht om een passende oplossing te 
vinden. In de tijd van Kees van Rijsbergen verdieping in andere stromingen. Teamscholing Kerkenpas 
naar Boeddhisme, Islam, Hindoeïsme Jodendom in Putte en Antwerpen. En in Katwijk naar Hervorm, 
gereformeerd en reformatorisch. 
 
Dia 59 
Er werden vele feesten werden gevierd. Koninginnedag met als koning Juliana en prins Bernard: juf 
Ellen en meester Bert. Carnaval in Hummeloord, een eind feest op Hummeloord. 
 
Dia 60 
Sinterklaasfeest op de Pius. 
 
Dia 61 
Want leren en feesten gaan samen. 
Rond 1985 is de slogan ontstaan “leren alleen is niet genoeg…” . dit motto kwamen we tegen op het 
station in Antwerpen. T school is niet het enige in het leven. Dat werd een soort uitgangspunt. Het 
geloof in een iets algemener jasje van zorg voor elkaar, de natuur en je omgeving bijvoorbeeld. Maar 
ook de creatieve en sociale vakken kregen meer aandacht. De groei van een leerlingenaantal/ dus de 
keuze van de ouders hangt ook af van sfeer en gevoel binnen een school. 
 
Dia 62 
Er veranderde nog meer binnen het onderwijs. Misschien heeft u nog in een schoolbankje gezeten? 
Met in het midden een inktpotje? Verhaal dat daar de vlechten van het meisje voor je in werden 
gestopt. Meestal door een jongetje achter haar!!! 
Nu stoelen en tafels. Toen de juf of meester op een verhoogd bureau. Die status is allang verdwenen. 
Soms is het respect voor de leerkracht ver te zoeken. 
 
Dia 63 
Een grote verandering was van schoolbord naar smartbord. Geen krijtje en stof meer!! Alle lessen 
voorbereiden en opslaan op de computer. Filmpjes laten zien tijdens de les over noem maar op… 
Eerst alles zelf maken, toen werden de methodes voor lezen, rekenen aardrijkskunde etc met 
bijbehorende programma’s op de markt gebracht. 
Soms een verrijking, soms een verarming van het onderwijs. 
 
Dia 64 
Wat mij nog steeds verbaast is dat de ultieme manier om les te geven nog steeds niet is gevonden! 
Vanaf Socrates en Plato tot nu toe hebben velen onderwijsveranderingen plaatsgevonden.  
Fröbel, Maria Montessori, Jan Ligthart, Theo Thissen, Johannes Zwijssen hebben allen hun ideeën 
over methoden en didactiek uitgevonden. 
Sommige namen hebben nog steeds invloed. Zo gaan we bij het lezen nog steeds uit van een 
globaalwoord en worden de letters in dat woord gebruikt voor een nieuw woord. BOOM wordt 
BOOS. Geen bee ooo emm. 
De uitgeverij Wolters is bekend. Jan Ligthart bracht de leesplankjes op de markt. Aap, noot, mies…. 
Werd tot in 1969 gebruikt. Maar voor de katholieke scholen heette aap, roos, zeef. Daar hoorde 
leesboekjes bij die gingen over het geloof, over paters en de missie. Die werden natuurlijk niet 
gebruikt op de andere scholen. 
Uit deze plankjes werd door Caesar de methode Veilig leren lezen uitgebracht. Nu in een steeds 
vernieuwde versie (kassa) door 80% van de basisscholen gebruikt. 



Dia 65 
De nieuwste versie heet de  KIM versie. Niet meer spellen lezen b=oo=m 
Maar zoemend lezen bbbboooommmm. In 1993 worden de bestaande eindtermen vervangen door 
kerndoelen. Ook die worden steeds aangepast. Ze geven een leerkader met einddoelen aan, maar de 
scholen hebben een grote vrijheid in het inbrengen van identiteit, kiezen zelf hun methodes. Uniek in 
Europa. 
 
Dia 66 
Hier nog de letterdoos. Eerst uitgegeven in houtenvorm, toen plastiek en nu magnetisch. Erg fijn!!! 
Vooral voor de juf!!! 
 
Dia 67 
Nog een grote verandering is de schrijfles. Van kroontjespen, en vlekken naar tablet. Ook in groep 1 
en 2 is een smartbord, waarmee de leerlingen diverse leerspelletjes kunnen spelen. 
 
Dia 68 
Niet alleen de methodes veranderen. Ook de organisatie. Denk maar eens terug aan de heren 
Nunnink en Laro. Bovenmeester met een klas erbij. Nu is: 

 de directeur totaal uit geroosterd 
 is er een waarnemend of adjunct directeur.  
  Er  iemand die de administratie doet. 
  Er zijn leesmoeders gekomen en weer verdwenen.  
 Er kwam wel een ouderraad  
 een medezeggenschapsraad raad  
 een leerlingenraad.   
 Bouwco ordinatoren 
 etc 

 
Door veranderingen zoals weer samen naar school, waar de leerkracht geacht werd diverse 
probleem leerlingen les te geven, kwam de remedial teacher en de intern begeleider in beeld. Er is 
aandacht voor de zwakke leerling, die vroeger geacht werd achter in de klas braaf te zijn of de 
plantjes water te geven. De ADHD er is geen modeverschijnsel van deze tijd. Vroeger had je al drukke 
kinderen, zij werden nerveuze leerlingen genoemd. Of juist hele stille dromers, misschien ADD ers of 
autisten, je had leerlingen die extra instructie nodig hadden, maar toen niet kregen. Verwijzingen 
naar een BLO school bestond toen ook al. Nu moet een leerkracht dit grotendeels in de klas 
opvangen. 
Er is aandacht voor de plusleerling. En alles moet geadministreerd worden door de leerkracht, want 
die heeft geen administratief medewerker. Hoezo werkdruk? 
Passendonderwijs werd weer samen naar school en nu krijgen leerlingen die niet verwezen worden 
naar so of sbo een arrangement door leerkracht, rt of buitenschools rt uitgevoerd. 
 
Dia 69 
Maar maatschappij en mens veranderen. Wat moet een leerling nu leren om mee te kunnen in de 
21e eeuw. Op de Pius is men nu bezig met vaardigheden voor de leerlingen te implementeren die zij 
nodig hebben bij leven en werken in deze eeuw. Op het menu staan. Zelfregulering, kritisch denken, 
creatief denken en problemen oplossen, ict vaardigheden, media wijsheid, communiceren en 
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden. 
Een moeilijke: computationeel denken. Dat is een probleem zodanig formuleren dat het met ict op te 
lossen is. Zie bijlage 
 
 
Dia 70 



De tijd is om! Wilt u meer weten van de geschiedenis van het onderwijs en niet alleen in 
Bergschenhoek lees dan vooral dit boekje. Of bezoek het onderwijs museum in Dordrecht. 
 
Dia 71einde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


