
VAN DE REDACTIE
De eerste weken van het nieuwe
schooljaar zijn al weer voorbij. De
media hebben zich rustig gehouden al
werden de vallessen en de afschaffing
van de vrije woensdagmiddag onder
de aandacht gebracht. En ook - al wer-
den we daar niet door opgeschrikt -
het afstudeeronderzoek van de UT stu-
dent over het pesten via MSN, Hyves,
Facebook en Twitter. In dit nummer
veel aandacht voor het fenomeen
Cyberpesten.
Hans Timmen van het BMT neemt ons
mee naar een paar zaken die vóór de
zomervakantie speelden. 
Het nieuwe schooljaar was een feest
voor de St. Jan en de St. Plechelmus.
We hebben het vorig schooljaar alle-
maal kunnen volgen hoe spannend het
was of deze scholen opgeleverd zou-
den worden. 
De Dr. Schaepmanstichting heeft er
een aantal potentiële schoolleiders bij.
Ze hebben hun diploma binnen en
kunnen nu aan de slag.
Trudy Beijerink vertelt iets over zichzelf
en De Bleek in Beckum laat zien dat
een uitwisseling van toegevoegde
waarde kan zijn.
Gerrit Klaassen weet ons steeds bij de
les te houden met inspiraties op het
gebied van identiteit.

De redactie wil graag weten hoe de
lezers het Schaepmanbulletin vinden.
We hopen veel responce te krijgen op
de enquete.
In de toekomst denken we veel te heb-
ben aan de contactpersonen. Zij zijn
het die alert zijn op de good practices
in de scholen en op de locaties. 

GESPREK MET HANS TIMMEN
De zomervakantie ligt al weer ver ach-
ter ons. De dagelijkse gang van zaken
wordt binnenkort weer afgewisseld
met een week herfstvakantie. In een
gesprek met BMT-er Hans Timmen kij-
ken we toch even terug naar de tijd
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geworden. Na veel gesteggel in onder-
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Dr. Schaepmanstichting heeft het
gegeven percentage nagenoeg hele-
maal kunnen invullen. 21 personeelsle-
den, voornamelijk IB-ers zijn in schaal
LB geplaatst. "De procedures zijn goed
verlopen," vindt Hans Timmen, "de
GMR heeft heel positief meegewerkt.
Dat heeft ertoe geleid dat we alles
voor 1 augustus hebben kunnen afron-
den." De kandidaten hebben allen

moeten solliciteren. Een novum was
dat in de sollicitatiecommissies altijd
een directeur van een andere school
van de stichting "meekeek".
Of de nieuwe IB-ers aan hun functie
voldoen, wordt besproken tijdens de
functioneringsgesprekken.
Om in de LB- schaal te komen zijn cri-
teria opgesteld. Om aan de eisen te
kunnen voldoen dient een erkende
opleiding te worden gevolgd. Hans:
"Het is opmerkelijk hoe de gretigheid
om een studie te volgen is toegeno-
men. Soms wordt gebruik gemaakt van
de Lerarenbeurs. Niet iedere wens voor
scholing kan gehonoreerd worden."
Tijdens de POP-gesprekken krijgen de
directeuren inzicht in de ambities van
de leerkrachten. Het functioneren van
de LB-ers staat als vast bespreekpunt
op de agenda van de functioneringsge-
sprekken. Voor de hele samenleving is
het spannend waar die miljarden euro’s
bezuinigd zullen worden. Het onder-
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‘Reis van je leven’, een methode
godsdienst/levensbeschouwing, voert
als beeldmerk een trein die de
gebruiker als reiziger langs de
levenstijd van vier tot twaalf jaar
voert. 

Een mooie metafoor. 
In een essay over ‘De grote volksver-
huizing’ (1992) geeft de Duitse
schrijver Hans Magnus Enzensberger
zijn visie op migratie weer en neemt
met originele ideeën afstand van het
‘vol-is-vol’-idee, dat door veel popu-
listen graag gebruikt wordt.
Enzensberger verduidelijkt zijn
betoog aan de hand van het reizen
per trein. 
In de vroege ochtenduren staat een

treincoupé eerst nog leeg. Bij het
beginstation stapt een enkele reiziger
in om zich op een vrije vierzit te
installeren: jas op de ene stoel, tas op
de andere, oordopjes in, krant uitge-
vouwen en voeten op de bank.
Daarmee de hele vierzit ‘in bezit
nemend’. Bij het volgende station
stappen een paar reizigers in. Zij kij-
ken even naar de ‘huisvesting’ en
schikken zich verderop. De eerste rei-
ziger lijkt nog steeds verdiept in z’n
krant. 

Een halte verder stappen weer enkele
mensen in. Zij kijken wat afwachtend
naar hen die zich al in de coupé geïn-
stalleerd hebben. Een ruimte die door
sommige van de inzittenden tot hun
toegeëigende domein gerekend
wordt. Als verderop weer nieuwe
medereizigers instappen reageert een
‘gevestigde’ ietwat verstoord als
gevraagd wordt een naast- of tegen-
overliggende zitplaats vrij te maken.

Inmiddels zijn er ook reizigers met
elkaar in gesprek geraakt. 
Een schijnbaar alledaagse reisritueel
dat parallellen vertoont met migratie-
bewegingen wereldwijd: tijdgenoten
stappen vroeger of later in, zitten een
tijdje, reizen een eindje met elkaar
op, communiceren onderling en 
stappen op gezette plaats en tijd
weer uit. Aan die gelijkenis moet ik
nog wel eens denken als ik met 
de trein ga. 
Ben je nou eigenlijk nieuwkomer,
ingezetene of passant?
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R.K. Meisjesschool (1916)  
H. Heriburgschool (1962)  
Esreinschool (1970)

Bij gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Esreinschool is er een 
“Gedenkboek” gemaakt, waarin de 
geschiedenis van de school en het 
onderwijs aan de Kerkstraat werd 
beschreven.
Bij het schrijven van dit artikel heb ik 
hier dankbaar gebruik van gemaakt. 

De naam Esrein. 
De r.k. meisjesschool, die later de 
naam H. Heriburgschool kreeg, heet 
tegenwoordig Esreinschool. Esrein is 
afgeleid van rand van de es, 
Lansinkes. 
Deze naam was meer bij de tijd en 
voor zover ik heb kunnen nagaan is 
de school ook altijd goed bij de tijd 
gebleven. Dit was in de eerste 50 jaren 
van haar bestaan in belangrijke mate 
te danken aan de Zusters Franciska-
nessen van Veghel. Zij hebben altijd 
voorop gelopen bij onderwijsvernieu-
wing.

Het overgangsproces van meisjes naar 
gemengd is begonnen aan het eind 
van de zestiger jaren en werd nog 
eens versneld op het moment dat de 
jongensschool (H. Hildegrimschool 
aan de W. De Clercstraat) werd opge-
heven.

Zusters Franciskanessen.
Bij de herdenking van het 75-jarig be-
staan heeft de Provinciale Overste van 
deze congregatie, Zr. Agnès Buursen, 
een bezinnend artikel geschreven voor 
het Gedenkboek, waarin zij beschrijft 
hoe pastoor van Rossum alles in het 
werk stelt om zusters in de parochie te 
krijgen die vanuit hun klooster onder-
wijs aan meisjes gaan verzorgen.
Zr. Agnès: “De pastoor droomde van 
een klooster en een school, waar de 
kinderen van zijn parochie degelijk 
onderwijs zouden ontvangen. Waar 
de meisjes, heel in het bijzonder de 
fabrieksmeisjes, gelegenheid zouden 
krijgen zich te bekwamen in de vrou-
welijke vaardigheden. Voor de mees-
ten van hen was dit heel belangrijk als 
dé voorbereiding op haar toekomstig 
leven bij een te vormen gezin”.
De zuster vervolgt: “Op de vroege 
morgen van 6 juni 1916 vertrokken de 
eerste Veghelse zusters richting Twen-
te. Meneer pastoor maakte in Arnhem 
zijn opwachting en tezamen reisden zij 
door naar de plaats van bestemming. 
Hier stonden drie rijtuigen aan de trein 
klaar om de zusters af te halen. Op de 
pastorie had de eerste verwelkoming 
plaats en daarna werden ze naar hun 
klooster gebracht. Alles zag er ruim en 
geriefelijk uit en alles was al elektrisch 
verlicht. Hier zou het goed wonen zijn. 
Ook de school voldeed aan de eisen 
der wet”.

Op 1 juli 1916 werd de school plech-
tig ingezegend en geopend.
Het eerste Hoofd der School was 
Zr. M. Emilia (geboren 1878).
De hoogte van de salarissen uit die 
tijd: ong. f.700,-  per jaar !!!! 
De school stond in een deel van Hen-
gelo, waar de wijk Tuindorp werd ge-
realiseerd. De snelle groei van de wijk 
had tot gevolg dat het aantal leerlin-
gen van de school sterk bleef stijgen. 
Er kwam een moment dat de Meisjes- 
en de Jongensschool samen ruim over 
de duizend leerlingen hadden. 

1916 – 1941- 1966

De Meisjesschool start tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog in 1916. Een kwart 
eeuw later, 1941, zitten we midden 
in de de Tweede Wereldoorlog. Een 
merkwaardige samenloop van om-
standigheden en voor de school nogal 
ingrijpende situaties.
De Tweede Wereldoorlog is in volle 
gang. Op school merkt men dit vooral 
in de koude periodes van het jaar, als 
er voortdurend gebrek is aan steen-
kool.
Ook vinden er voortdurend bombar-
dementen plaats, die gericht waren 
op de fabrieken in de nabijheid van 
de school. Op 15 oktober 1942 
kwamen er 4 bommen terecht op de 
speelplaats van de school. Alle ramen 
waren stuk, met als gevolg dat de 
lessen niet meer door konden gaan. 

ESREINSCHOOL 100 JAAR

Nieuwe Esreinschool in aanbouw met op de 
achtergrond de oude Meisjesschool 1974
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functioneringsgesprekken.
Om in de LB- schaal te komen zijn cri-
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kunnen voldoen dient een erkende
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‘Reis van je leven’, een methode
godsdienst/levensbeschouwing, voert
als beeldmerk een trein die de
gebruiker als reiziger langs de
levenstijd van vier tot twaalf jaar
voert. 

Een mooie metafoor. 
In een essay over ‘De grote volksver-
huizing’ (1992) geeft de Duitse
schrijver Hans Magnus Enzensberger
zijn visie op migratie weer en neemt
met originele ideeën afstand van het
‘vol-is-vol’-idee, dat door veel popu-
listen graag gebruikt wordt.
Enzensberger verduidelijkt zijn
betoog aan de hand van het reizen
per trein. 
In de vroege ochtenduren staat een

treincoupé eerst nog leeg. Bij het
beginstation stapt een enkele reiziger
in om zich op een vrije vierzit te
installeren: jas op de ene stoel, tas op
de andere, oordopjes in, krant uitge-
vouwen en voeten op de bank.
Daarmee de hele vierzit ‘in bezit
nemend’. Bij het volgende station
stappen een paar reizigers in. Zij kij-
ken even naar de ‘huisvesting’ en
schikken zich verderop. De eerste rei-
ziger lijkt nog steeds verdiept in z’n
krant. 

Een halte verder stappen weer enkele
mensen in. Zij kijken wat afwachtend
naar hen die zich al in de coupé geïn-
stalleerd hebben. Een ruimte die door
sommige van de inzittenden tot hun
toegeëigende domein gerekend
wordt. Als verderop weer nieuwe
medereizigers instappen reageert een
‘gevestigde’ ietwat verstoord als
gevraagd wordt een naast- of tegen-
overliggende zitplaats vrij te maken.

Inmiddels zijn er ook reizigers met
elkaar in gesprek geraakt. 
Een schijnbaar alledaagse reisritueel
dat parallellen vertoont met migratie-
bewegingen wereldwijd: tijdgenoten
stappen vroeger of later in, zitten een
tijdje, reizen een eindje met elkaar
op, communiceren onderling en 
stappen op gezette plaats en tijd
weer uit. Aan die gelijkenis moet ik
nog wel eens denken als ik met 
de trein ga. 
Ben je nou eigenlijk nieuwkomer,
ingezetene of passant?
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VALLESSEN
De onstuimige zomer van 2010 met
tropisch hitte, orkaanachtige stormen
en regenval, zo extreem, dat het
Dinkelwater met zandzakken buiten
de deur moest worden gehouden. 
In deze zomer meer aandacht voor
komkommers dan voor onderwijs.
Komkommertijd dus. Eindelijk rust.
Ben je net een week begonnen is er
voorpagina-onderwijs-nieuws. 

Valles voor basisschoolleerlingen ver-
plicht. In zes jaar tijd is het aantal
blessures en kwetsuren met bijna 
100 % toegenomen. Van 2.0000
naar 39.000! Dus leerkrachten maak
je borst maar nat. De inspectie komt
in de gymzaal kijken hoe al die juffen
en die enkele meneren hun leerlin-
gen voordoen hoe je een val kunt
breken. Een nascholingscursus vooraf
en het zal wel lukken. Je hebt vast
wel een collega in gedachten waar je
graag stiekem een kijkje zou willen
nemen. Je zou er een ADV dag voor

willen opofferen om te gluren hoe de
leerlingen gniffelen. Eigenlijk een zie-
lig verhaal. 

Gelukkig is de Stichting Consument
en Veiligheid geen partner in het
overleg met de Minister van
Onderwijs. Het zou goed zijn dit
"project" nu eens buiten het onder-
wijs te houden. Iemand schreef dat
"veiligheid op zo’n absurd hoog
niveau door wetgeving is doorge-
drukt...". Direct mee eens. Kinderen
krijgen geen kans om hun grove
motoriek spontaan te oefenen en
spelenderwijs te vallen.
Op proefscholen gingen de letsels en
blessures weliswaar met 50 %

omlaag. Met dank aan judodocent
Yos Lotens.  

Het lijkt er op dat het ging om een
hommage aan Anton Geesink die
zich in dezelfde periode schaarde bij
al die overleden BN-ers. Net toen ik
hem bad om wijsheid en bijstand 
gaf hij me vanuit zijn eeuwige rust…
rust.
Nu de vrije woensdagmiddag binnen
afzienbare tijd zal  worden opgeof-
ferd en de brede school zich steeds
meer in de breedte zal ontwikkelen
zal het allemaal goed komen. 
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Ook latere bombardementen richtten 
grote schade aan. Het werd uiteinde-
lijk zo gevaarlijk dat men de school 
moest verlaten. Voor het onderwijs 
kreeg men toen een plek in de Waar-
bekenschool. Naderhand vonden er 
nog meer verhuizingen plaats, want 
de Duitsers en later de Amerikanen en 
Canadezen eisten de schoolgebouwen 
op.
Het schoolgebouw aan de Kerkstraat 
heeft in de oorlog zoveel geleden dat 
het in latere jaren vervangen moest 
worden door een nieuw gebouw .

Godsdienstonderwijs op de 
Meisjesschool: Dit gebeurde onder 
leiding van pastoor Pieper met behulp 
van de nieuwe godsdienstmethode 
“Op Weg” van Frater Bellarminus.
Voor elke klas was er een weekblaad-
je, waarin de leerkracht en de priester 
aanwijzingen vond voor de lessen.
De Schoolmis: Elke groep van 2 
leerjaren gaat 2 keer in de week onder 
leiding van de leerkrachten naar de 
kerk. De kinderen komen vooraan te 
zitten. Een leerkracht heeft daar de lei-
ding en bidt en zingt met de kinderen. 
De oudste kinderen antwoorden de 
Priester.
De kinderbiecht: De ouders worden 
op hun plicht gewezen om met hun 
kinderen te gaan biechten. Bij ouders 
die in gebreke blijven zorgt de school 
ervoor dat hun kinderen toch geregeld 
biechten.

Het Oudercomité gaat in februari 
1956 van start. Nieuw en onwennig 
zoeken en tasten de leden naar hun 
taak. Dat de Meisjesschool al in zo’n 
vroeg stadium de ouders bij de school 
betrok mag als zeer vooruitstrevend 
gezien worden. Ook de onderwijs-
vernieuwing komt in deze tijd goed 
op gang. Inmiddels is Zuster Miriam 
Jacobs hoofd van de school. Zij is de 
laatste van de congregatie die to 1976 
leiding gaf aan de school. 

Bestuur Dr. Schaepmanstichting: 
Op 1 januari 1966 draagt het School-
bestuur van de Ludgerusparochie haar 
bevoegdheid over beide scholen over 
aan het Bestuur van de Dr. Schaep-
manstichting.

50-Jarig jubileum in 1966: 
Op 7 juni van dat jaar werd het 
50-jarig jubileum van de school ge-
vierd. Voor de kinderen was het een 
feestelijke dag, waarop ze o.a. naar 
een optreden van een goochelaar 
mochten in het Concertgebouw.

1966 – 1991

15 oktober 1967; Jan Woertman 
hoofd Meisjesschool.
Zr. Miriam draagt haar bevoegdheden 
over, maar blijft nog wel als leerkracht 
verbonden aan de school. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de school 
zal er géén zuster meer de leiding in 
handen hebben. Een leek mag als 

nieuwe schoolleider optreden. Ik stel-
de bij het Bestuur wel als voorwaarde 
voor mijn benoeming, dat de meis-
jesschool op termijn een gemengde 
school zou worden. 

De Dr. Schaepmanstichting heeft een 
aantal plannen m.b.t. de ontwikkeling 
van het onderwijs in de Ludgeruspa-
rochie. Er zal een sanering moeten 
plaatsvinden, waarbij er uiteindelijk 
één gemengde school overblijft. 
En het liefst ziet men een dergelij-
ke school gehuisvest in een nieuw 
gebouw.

Een nieuw schoolgebouw: 
Nadat het oude schoolgebouw was 
afgekeurd, startte de procedure om te 
komen tot nieuwbouw. Het onderwijs 
moest gewoon doorgaan, terwijl op 
de speelplaats gebouwd werd; een 
ramp!!
De laatste jaren in het oude gebouw 
hadden we inwoning van het 
Katholiek Twents Adviesbureau. 
Voor onze school een zeer prettige 
omstandigheid, want we hadden de 
deskundigen elk moment van de dag 
bij de hand. Bovendien was er in ons 
gebouw ruimte te over (13 lokalen!).

In het nieuwe gebouw was het ple-
zierig werken. Alles was nieuw en dat 
zette het team ook aan tot nieuwe 
ontwikkelingen op onderwijsgebied. 
Veel aandacht ging uit naar zorgleer-
lingen. Dat had mede te maken met 



In 2005 werd De Bleek, vanwege 
organisatorische redenen, toegevoegd 
aan deze onderwijsgemeenschap. Om-
wille van het beheersmatig voordeel is 
het administratienummer (brinnummer 
17 OC) in stand gehouden. Na een 
inhaalslag gingen zij volwaardig mee in 
het samenwerkingsverband.

Het logo van de totale organisatie 
probeert te benadrukken dat de delen 
van elkaar afzonderlijk kunnen 
bestaan, maar dat de kracht voortkomt 
uit het geheel.
Ook het motto: “Katholiek Basison-
derwijs Hengelo-Zuid, voor elkaar”  
benadrukt dat.

Robert Wolters

VAN DE REDACTIE
De eerste weken van het nieuwe
schooljaar zijn al weer voorbij. De
media hebben zich rustig gehouden al
werden de vallessen en de afschaffing
van de vrije woensdagmiddag onder
de aandacht gebracht. En ook - al wer-
den we daar niet door opgeschrikt -
het afstudeeronderzoek van de UT stu-
dent over het pesten via MSN, Hyves,
Facebook en Twitter. In dit nummer
veel aandacht voor het fenomeen
Cyberpesten.
Hans Timmen van het BMT neemt ons
mee naar een paar zaken die vóór de
zomervakantie speelden. 
Het nieuwe schooljaar was een feest
voor de St. Jan en de St. Plechelmus.
We hebben het vorig schooljaar alle-
maal kunnen volgen hoe spannend het
was of deze scholen opgeleverd zou-
den worden. 
De Dr. Schaepmanstichting heeft er
een aantal potentiële schoolleiders bij.
Ze hebben hun diploma binnen en
kunnen nu aan de slag.
Trudy Beijerink vertelt iets over zichzelf
en De Bleek in Beckum laat zien dat
een uitwisseling van toegevoegde
waarde kan zijn.
Gerrit Klaassen weet ons steeds bij de
les te houden met inspiraties op het
gebied van identiteit.

De redactie wil graag weten hoe de
lezers het Schaepmanbulletin vinden.
We hopen veel responce te krijgen op
de enquete.
In de toekomst denken we veel te heb-
ben aan de contactpersonen. Zij zijn
het die alert zijn op de good practices
in de scholen en op de locaties. 

GESPREK MET HANS TIMMEN
De zomervakantie ligt al weer ver ach-
ter ons. De dagelijkse gang van zaken
wordt binnenkort weer afgewisseld
met een week herfstvakantie. In een
gesprek met BMT-er Hans Timmen kij-
ken we toch even terug naar de tijd
voor de zomervakantie. Iets waar jaren
naar is uitgekeken is eindelijk realiteit
geworden. Na veel gesteggel in onder-
wijsland is er nu eindelijk een begin
gemaakt aan een systeem van gediffe-
rentieerde salarissen, de functiemix. De
Dr. Schaepmanstichting heeft het
gegeven percentage nagenoeg hele-
maal kunnen invullen. 21 personeelsle-
den, voornamelijk IB-ers zijn in schaal
LB geplaatst. "De procedures zijn goed
verlopen," vindt Hans Timmen, "de
GMR heeft heel positief meegewerkt.
Dat heeft ertoe geleid dat we alles
voor 1 augustus hebben kunnen afron-
den." De kandidaten hebben allen

moeten solliciteren. Een novum was
dat in de sollicitatiecommissies altijd
een directeur van een andere school
van de stichting "meekeek".
Of de nieuwe IB-ers aan hun functie
voldoen, wordt besproken tijdens de
functioneringsgesprekken.
Om in de LB- schaal te komen zijn cri-
teria opgesteld. Om aan de eisen te
kunnen voldoen dient een erkende
opleiding te worden gevolgd. Hans:
"Het is opmerkelijk hoe de gretigheid
om een studie te volgen is toegeno-
men. Soms wordt gebruik gemaakt van
de Lerarenbeurs. Niet iedere wens voor
scholing kan gehonoreerd worden."
Tijdens de POP-gesprekken krijgen de
directeuren inzicht in de ambities van
de leerkrachten. Het functioneren van
de LB-ers staat als vast bespreekpunt
op de agenda van de functioneringsge-
sprekken. Voor de hele samenleving is
het spannend waar die miljarden euro’s
bezuinigd zullen worden. Het onder-
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TREIN ALS METAFOOR

‘Reis van je leven’, een methode
godsdienst/levensbeschouwing, voert
als beeldmerk een trein die de
gebruiker als reiziger langs de
levenstijd van vier tot twaalf jaar
voert. 

Een mooie metafoor. 
In een essay over ‘De grote volksver-
huizing’ (1992) geeft de Duitse
schrijver Hans Magnus Enzensberger
zijn visie op migratie weer en neemt
met originele ideeën afstand van het
‘vol-is-vol’-idee, dat door veel popu-
listen graag gebruikt wordt.
Enzensberger verduidelijkt zijn
betoog aan de hand van het reizen
per trein. 
In de vroege ochtenduren staat een

treincoupé eerst nog leeg. Bij het
beginstation stapt een enkele reiziger
in om zich op een vrije vierzit te
installeren: jas op de ene stoel, tas op
de andere, oordopjes in, krant uitge-
vouwen en voeten op de bank.
Daarmee de hele vierzit ‘in bezit
nemend’. Bij het volgende station
stappen een paar reizigers in. Zij kij-
ken even naar de ‘huisvesting’ en
schikken zich verderop. De eerste rei-
ziger lijkt nog steeds verdiept in z’n
krant. 

Een halte verder stappen weer enkele
mensen in. Zij kijken wat afwachtend
naar hen die zich al in de coupé geïn-
stalleerd hebben. Een ruimte die door
sommige van de inzittenden tot hun
toegeëigende domein gerekend
wordt. Als verderop weer nieuwe
medereizigers instappen reageert een
‘gevestigde’ ietwat verstoord als
gevraagd wordt een naast- of tegen-
overliggende zitplaats vrij te maken.

Inmiddels zijn er ook reizigers met
elkaar in gesprek geraakt. 
Een schijnbaar alledaagse reisritueel
dat parallellen vertoont met migratie-
bewegingen wereldwijd: tijdgenoten
stappen vroeger of later in, zitten een
tijdje, reizen een eindje met elkaar
op, communiceren onderling en 
stappen op gezette plaats en tijd
weer uit. Aan die gelijkenis moet ik
nog wel eens denken als ik met 
de trein ga. 
Ben je nou eigenlijk nieuwkomer,
ingezetene of passant?
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VALLESSEN
De onstuimige zomer van 2010 met
tropisch hitte, orkaanachtige stormen
en regenval, zo extreem, dat het
Dinkelwater met zandzakken buiten
de deur moest worden gehouden. 
In deze zomer meer aandacht voor
komkommers dan voor onderwijs.
Komkommertijd dus. Eindelijk rust.
Ben je net een week begonnen is er
voorpagina-onderwijs-nieuws. 

Valles voor basisschoolleerlingen ver-
plicht. In zes jaar tijd is het aantal
blessures en kwetsuren met bijna 
100 % toegenomen. Van 2.0000
naar 39.000! Dus leerkrachten maak
je borst maar nat. De inspectie komt
in de gymzaal kijken hoe al die juffen
en die enkele meneren hun leerlin-
gen voordoen hoe je een val kunt
breken. Een nascholingscursus vooraf
en het zal wel lukken. Je hebt vast
wel een collega in gedachten waar je
graag stiekem een kijkje zou willen
nemen. Je zou er een ADV dag voor

willen opofferen om te gluren hoe de
leerlingen gniffelen. Eigenlijk een zie-
lig verhaal. 

Gelukkig is de Stichting Consument
en Veiligheid geen partner in het
overleg met de Minister van
Onderwijs. Het zou goed zijn dit
"project" nu eens buiten het onder-
wijs te houden. Iemand schreef dat
"veiligheid op zo’n absurd hoog
niveau door wetgeving is doorge-
drukt...". Direct mee eens. Kinderen
krijgen geen kans om hun grove
motoriek spontaan te oefenen en
spelenderwijs te vallen.
Op proefscholen gingen de letsels en
blessures weliswaar met 50 %

omlaag. Met dank aan judodocent
Yos Lotens.  

Het lijkt er op dat het ging om een
hommage aan Anton Geesink die
zich in dezelfde periode schaarde bij
al die overleden BN-ers. Net toen ik
hem bad om wijsheid en bijstand 
gaf hij me vanuit zijn eeuwige rust…
rust.
Nu de vrije woensdagmiddag binnen
afzienbare tijd zal  worden opgeof-
ferd en de brede school zich steeds
meer in de breedte zal ontwikkelen
zal het allemaal goed komen. 
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de intensieve samenwerking met de 
toenmalige Elsbeekschool. Het werd 
een project waarbij we zochten naar 
mogelijkheden om kinderen extra 
hulp te bieden binnen de basisschool.

De Basisschool: Op 1 augustus 1985 
gaat een nieuw type onderwijs van 
start, waarbij er een continue onder-
wijsproces plaatsvindt voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar.
Lagere school en kleuterschool zijn 
voorgoed verdwenen. Elze Spaltman 
is de laatste hoofdleidster bij de kleu-
ters. Het hoofd van de basisschool 
mag zich directeur noemen en krijgt 
een adjunct naast zich.
Tot 1991 mocht ik directeur zijn van 
de Esreinschool. Het was goed en 
plezierig werken aan de Kerkstraat, 
vooral ook dank zij een fantastisch 
team en een prettige samenwerking 
met de ouders.
In oktober 1991 heeft Robert Wol-
ters de leiding van de school overge-
nomen.
Tot slot: Alle goeds en de beste 
wensen voor mijn oude, doch vitale 
Esrein.

Jan Woertman
1991 – 1995

In het schooljaar 1990–1991 stond 
het 75-jarig jubileum centraal. Het 
werd een fantastisch feest met een 
grote reünie.
Onderwijskundig ging het goed met 
de Esreinschool. Echter de prognoses 
waren minder rooskleurig. Het Tuin-
dorp was aan het vergrijzen en dus 
zou de school nog verder krimpen. 
Niets was minder waar. Gaandeweg 
trok het leerlingenaantal weer aan. 
Dat was een belangrijk gegeven voor 
de instandhouding van het Katholiek 
onderwijs in Hengelo Zuid. Er kwam 
namelijk een nieuwe wet “Toerusting 
en Bereikbaarheid”. Een totaal an-
dere systematiek voor het berekenen 
van de opheffingsnormen. Er ging in 
1994 een werkgroep aan de slag om 
te onderzoeken hoe in de verschil-
lende wijken, ondanks deze nieuwe 
normen, toch de kleine scholen (Paus 
Joannes XXIII en 
Don Bosco) open gehouden konden 

worden. Dankzij de sterke positie 
van de Esreinschool kon er een fusie 
plaatsvinden tussen deze drie scholen. 

1995 – 2016

Sinds augustus 1995 staan we bij het 
Ministerie van OC&W ingeschreven 
als “Katholiek Basisonderwijs Henge-
lo-Zuid”. (Hoewel het Ministerie met 
Brinnummers werkt: 17 PI).
Vanaf dat moment bestonden de 
Esreinschool, Don Boscoschool en 
Paus Joannes XXIII-school niet meer. 
Om het wat nauwkeuriger te 
zeggen, de Don Bosco- en Paus 
Joannesschool werden opgeheven. 
Op papier werd alles overgedragen 
naar de “grote” Esreinschool.
Er is voor een nieuwe naam gekozen, 
zodat de gelijkwaardigheid van de 
drie scholen (vanaf nu locaties) niet 
door de naam in gedrang zou komen. 
Een ander voordeel was dat op deze 
manier de locatienamen gehand-
haafd konden worden. Waarschijnlijk 
weten de meeste ouders/verzorgers 
niet eens, dat hun kind op “Katholiek 
Basisonderwijs Hengelo-Zuid” zit.
Dit is precies de bedoeling. Een van 
de uitgangspunten van de commissie 
die de fusie heeft voorbereid, was dat 
de eigenheid van de locatie zoveel 
mogelijk hetzelfde moest blijven. 
Daarnaast moest er uit de fusie on-
derwijskundige winst gehaald kunnen 
worden: uitwisselen van ervaringen 
en materialen, gebruik maken van 
elkaars specialisten en goede plannen 
maken (omdat het voortbestaan nu 
verzekerd was).
Zoals ik in het begin al zei is de fusie 
niet uit liefde voor elkaar ontstaan. 
Het was een mooi voorbeeld van een 
zakelijk huwelijk. Maar de partners 
zijn elkaar gaan waarderen en respec-
teren, hoewel er duidelijk sprake is 
van een “lat-relatie”.
Het onderwijsconcept zou in de loop 
der jaren gelijk worden, zoals beschre-
ven in het fusiedocument.

Deze ontwikkeling is een continu 
proces, waarbij het afstemmen op 
elkaar na verloop van tijd steeds meer 
overging in het leren van elkaar.


