
Op 3 september r93o neemt Govert van Tets
als 6-jarig jongetje plaats in de schoolbanken
van de eerste klas van de Zeister Schoolver-
eeniging. Dit is mogelijk gemaakt door een
groep gemotiveerde grondleggers waaronder
Goverts eigen ouders jhr. G.F. van Tets van
Goidschalxoord en echtgenote. Tot de andere
oprichters van de Zeister Schoolvereeniging
behoren verder het echtpaar Simonis (Gero-
fabriek), het echtpaar Van Marwijk I(ooy
(Amstel Brouwerij), het echtpaar Kortlandt
(arts), de heer C.L. van der Graafen de heer
mr. W M. van der Breggen.

Í931 . KIas z voor het eerst in het nieuwe school-
gebouw met op de voorste rij o.a. Kees Klijn junior,
Reinhard van Marw'dk Kooy en Govert van Tets.

Zeistbreidtzich aan het begin van de twintig-
ste eeuw fors uit. De vele landhuizen zorgen
voor werkverschaffing. Zeist wordt gemak-
kelijk bereikbaar door de verbetering van de
wegen en de opkomst van de auto, trein, bus
en tram. Door de groei van de bevolking ont-
wikkelen middenstand, handel en industrie
zich snel. Toeristen komen af op het natuur-
schoon, de zuivere lucht en de vele winkels.

Om de toenemende bevolking te huisvesten
worden er veel nieuwe wijken aangelegd zo-
als Kerckebosch (dat in het begin zo afgele-
gen ligt dat het'siberië'wordt genoemd) en
het Lyceumkwartier.

In rgzo brengt minister De Visser (cnu) een
nieuwe Lager Onderwijswet tot stand die een
einde maakt aan de schoolstrijd die bijna
honderd jaar heeft geduurd. De wet zorgt
voor klassenverkleining, invoering van een
zevende leerjaar en verbetering van de oplei
ding voor onderwijzers. De salarissen van on-
derwijzers komen nu voor rekening van het
rijk en de kosten voor gebouwen en leermid-
delen voor rekening van de gemeenten. Bo-
vendien erkent de wet, naast Openbaar On-
derwiis, ook Bijzonder Onderwijs. In deze
periode worden daarom veel Schoolvereni-
gingen opgericht die zich verenigen in de
Bond voor Scholen voor Neutraal Bijzonder
Onderwijs. Er worden zoveel scholen opge-
richt dat de minister zich genoodzaakt ziet
een nieuwe wet in te dienen, het zogenaamde
'Stopwetje', dat onnodige scholenbouw moet
tegengaan.

Natuurlijk zljn er al scholen in Zeist: open-
bare, protestante (in alle schakeringen) en
rooms-katholieke. Deze zljn zelfsweer onder-
verdeeld in 'standen': armenscholen, scholen
voor de kleine middenstand en de arbeiders-
klasse en scholen voor kinderen van de gegoe-
de burgerij. De laatst genoemde scholen lei-
den op voor het middelbare en voorbereiden-
de hoger onderwijs. In de jaren zo heeft het
Christelijk Lyceum zich in Zeist gevestigd
waar leerlingen hbs- en gymnasium-opleidin-
gen kunnen volgen. In het begin zijn er voor-
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namelijk jongensleerlingen, aangezien,door-
leren' voor meisjes niet altiid noodzakelijk
werd geacht.

Toch vinden eerdergenoemde ouders het aan-
bod van scholen in Zeist nog niet volledig. Zij
hebben hun zinnen gezet op een nieuw type
school. Een school waar het ruim en licht is, de
nieuwste onderwijsmethoden en -materialen
worden gebruikt en waar de sfeer plezierig is.

ZEIST, Aprit r930.

I,.s.
Bii deze kunnen wij U mededeelen, dat d€ bestaande Dtannen

lol.opening van een lrgere school dooÍ dc Z€ist€r Schoólveree-
nrgrng in september as. lhans vasteÍen vorm hebben aansenomen.
tloewel ngg nlet geheel vaststaat dat de school er zai komcn,
neelt het LlcstuuÍ deÍ VeÍeeniging gemeend niet lsnserte kunnen
wachten rnet.d€ aanstelling van een Hoofd iler schóI, voor hetgeval de![itieÍ tot opening in SeplembeÍ as. mocht woÍdetr
oesroten..lol aansteilif,g ven andeÍ per§oneel op dezellde wiizc
zal woÍden oveÍgegaan

. Hoewel ooÍspÍonkelík hel plan bestond tol bouw van een
ScnootgeDouw oveÍ te gaan in het SchaerweideÍ paÍk heeÍt het
Brstuur.hieryan roorloopig aígezien, daaÍ bij veÍschillend€ oud;Ísdit een betetsel bl€ek te zijn óm de kinderén de school te doen
bezoeken met hel oog op den aÍ te legqen aísland. Het voor_
nemen bestaat thans, bij opening der schól ln Seplember a.s.,dc _beschi*king te verkÍiigen oier een in den oritrek van hii
erndpuntdeÍ-tram gelegen gebouw Later zal dan, indien da8Ítocgrond op billiike voorwaard€n l€ veÍkÍiigen Uliikt. tot bouw
woíden.overgegaan, bd voorkeur in de nabiihetà van bedoeld
erndpunt yan de tÍam.

. Het zal. U duidclijk zijn, dat deze ptann€n slechts dan zullen
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van oudeÍs ol voogd€n van kindeÍen bestaat, terwiil uil d-€n aare
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het Hooíd der school en van ander ondeÍwiizend oeiià"""i -ikunncn overgaan. tndien daaÍomtrent ttranj spàríÉ'-iàlsrreË
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worden begroet door de ouders van de Zeis-

ter Schoolvereeniging, meestal behorend tot
het conservatieve deel van de samenleving.

Dat kan botsen en zo heeft menig nieuw
schoolhoofd die toen iets wilde veranderen te

horen gekregen: 'lk heb zo leren rekenen,

mijn vader heeft zo leren rekenen en mijn
zoonzalook zo leren rekenen'.

In 1968 wordt de Mammoetwet ingevoerd die

het onderwijs hervormt. Mulo en uro worden
mavo, mms en hbs worden havo en atheneum.

De naam van de Ivo-school verandert in rvo

mavo. In het schoolgebouw worden door een

verbouwing de lagere school en Ivo mavo

voorgoed gescheiden. In de jaren zeventig zijn
inspraak en democratie de sleutelwoorden. De

kinderen bij school afzetten en weer ophalen

is niet meer genoeg. Er moet een ouderraad

komen die gaat meedenken met het onderwijs

en de leerkrachten kan bijstaan in de klas en

bij allerlei activiteiten. Directeur Lentink wiist
de voorzitter en de secretaris aan en er wordt
besloten dat elke klas door twee ouders verte-

genwoordigd zal worden. Het is een tijd van

experimenteren en uitproberen totdat de juis-

te weg gevonden is.

In de vroege zomer yan Í979 worden op een

weekend de bewoners van de Verlengde Slot-

laan opgeschrikt door het lawaai van brand-

weersirenes. De rook slaat uit het dak bij de

Zeister Schoolvereeniging. Het oude gymlo-

kaal op de eerste verdieping brandt volledig

uit. Na onderzoek blijkt dat de brand is aange-

stoken. Door het blussen ontstaat grote schade

aan onder meer de plafonds. Het is te gevaaÍ-

lijk om de school nog langer te betreden en de

zomervakantie begint drie weken eerder dan

r9z9 . Eindelijk gebeurde dat wat zoveel kinderen

steeds hopen: de school stond in brand. Gelukkig

bleef het beperkt tot veel waterschade. En de

zomervakantie begon drie weken eerder.

gepland.

In r985 zorgtwederom eennieuwe onderwijs-

wet voor veranderingen. De Wet op het Basis-

onderwijs houdt in dat kleuterschool en lagere

school worden samengevoegd tot de basis-

school. Om deze wet logistiek te kunnen uit-
voeren, verhuist de Ivo mavo naar een eigen

locatie aan de Noordweg. De kleuterschool ver-

laat na bijna 3o iaar de'noodlokalen en neemt

haar intrek in het hoofclgebouw dat een gron-

dige verbouwing heeft ondergaan. Er worden
in 1986 drie lokalen en een speellokaal aange-

bouwd om de kleuters te kunnen huisvesten

en ook boven een extra lokaal te creëren. Direc-

teur Reezigt loodst de z5o kinderen en het
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team door deze moeilijke tijd. Verbouwen ter-

wijl er zoveel kinderen rondlopen en alles on-

der het stofzit ófis opgeborgen, is een logistie-

ke nachtmerrie. Maar het resultaat mag gezien

worden. De basisschool zoals we haar nu ken-

nen, is eenfeit.

Nog één van de verworvenheden van de jaren

tachtig is het parttime werken. Er komt ruimte
voor de combinatie werk en privé. Zo blijven
meer leerkrachten behouden voor het onder-

wijs. Het zsv-bestuur eist we1 dat leerkrachten

een klas delen: het werken in duoverband. Dit
biedt de school en de kinderen veel voordelen.

Zo zijnde kinderen ook bij ziekte van een leer-

kracht verzekerd van een bekend gezicht voor

de klas. De keuze voor het werken in duover-

band maakt de zsv tot een van de weinige

scholen waar kinderen vrijwel nooit naar huis



woÍden gestuurd.
Het leerlingenaantal groeit nu als nooit tevo-

ren. Halverwege de jaren negentig zljn de

wachtlijsten zoTang, dat het niet vreemd is om
kinderen al voor hun eerste verjaardag aan te

melden om verzekerd te zijn van een plaats.

In r994 worden een derde kleuterlokaal en een

computerlokaal aangebouwd. Het is de tijd van
de schaalvergroting in het onderwijs. Er ko-

men drie heterogene kleuterklassen van onge-

veer ro oudste, ro middelste en ro jongste kin-
deren per klas. Hierdoor is de school steeds

verzekerd van circa 3o leerlingen voor groep j.
Er komt geld beschilóaar voor klassenverklei-
ning. Een aantal dagdelen per week wordt een

klas gesplitst om in kleiner verband de leerstof
door te nemen: de zogenaamde parallegroe-

pen. Dit biedt voordelen voor ieerlingen die ex-

tra aandacht nodig hebben vanwege een ach-

terstand of een voorsprong. Deze groepsver-

kleining heeft natuurlijk logistieke consequen-

ties; er zijn opnieuw meer lokalen nodig. Mu-
ren worden verplaatst, het handenarbeidlokaal
wordt verbouwd om alle groepen te kunnen
huisvesten.

In zooo worden er nieuwe plannen bedacht
en uitgevoerd door directeur Rob van Alphen
in samenwerking met het team en het be-

strtur.Zíl hebben de moeilijke maar dankba-
re taak voor een evenwicht te zorgen tussen
de drukke prestatiegerichte tijden en een vei-

lige en prettige leeromgeving voor de leerlin-
gen. Natuurlifk wordt er weer gebouwd. Via
een slimme constructie wordt de achter de

school gelegen vil1a 'De Merel' aangekocht.
De Schoolvereeniging gebruikt een deel van
de aangrenzende tuin om het speelterrein te
veÍgroten. De Merel wordt daarna - met ge-

halveerde tuin - weer verkocht. Evenals het
oude veldje tussen de huizen tegenover de

school. In zoo4 is het nieuwe grote school-
plein klaar en wordt het feestelijk geopend
door de leerlingen. Met de geplande nieuw-
bouw aan de achterkant van de school zal
waarschijnlijk eind zoo5 begonnen worden.
De school wordt dan uitgebreid met onder
meer een aula en twee lokalen.

Maar hoeveel verbouwingen en veranderin-
gen de school in de toekomst nog zal door-
staan, het is te hopen dat de inhoud van de

strofen in het refrein van de cantate van het
ro-jarig jubileum altijd van toepassing zal
blijven.

' D e scho ol moge bloeien ín lengte v an j aren,

Verníeuwend zich zelve ín 't oude gareel.

Zo blijve zíj verder ínlengte van jaren,
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Een school met kleine klassen die zich bij uit-

stek leent om kinderen voor te bereiden op het

hoger onderwijs. In de brochure noemt men

het: 'een 6-jarige opleidingsschool voor ion-
gens en meisjes opleidend tot gymnasium,

H.B.s. en Lyceum'. Door de organisatievorm

kan er, vanwege het bestuur door ouders, in-

vloed worden uitgeoefend bij de keuze van de

leerkrachten en het te geven onderwijs' In de

zomer van r92g komt de groep bijeen op

Landgoed Valckenbosch van de familie Van

Tets om de Zeister Schoolvereeniging op te

richten.

In de eerste helft van het jaar r93o verschij-

nen advertenties in de Zeister Courant waa-

rin de Vereeniging zich presenteert en be-

langstellenden verzoekt zich aan te melden'

Er is een hoofd van de school gevonden in de

persoon van de heer C. Klijn die tot dan direc-

teur van de Asser Schoolvereeniging is' De

heer I{iin wil graag komen, maar wil wel dat

uit de statuten wordt geschrapt dat de kinde-

ren van het onderwijzende personeel niet als

leerling mogen worden ingeschreven op de

Zeister Schoolvereeniging. Gekozen is voor

de heer ICijn vanwege ziin duidelijke visie op

modern onderwijs. Bovendien heeft hij erva-

ring met het opzetten van een nieuwe school'

Uit de tel<st van een lezing die hii in april

r93o in het Figi Hotel houdt, blijkt hij geïn-

spireerd te ziin door de denkbeelden van Ma-

ria Montessori en fan Ligthart. Andere leer-

krachten van het eerste uur zijn meester Lin-

geman en de iuffrouwen Van Bachum de

Boer en Nortier. Eind juni verschijnt het eer-

ste nummer van 'Mededeelingen van de

Zeister Schoolvereeniging' waarin vermeld

staat, dat ondanks alle geruchten, de school

r93o ' KindeÉehuis de Rusthof, waar de zsv het

eerste jaar gehuisvest was.

in september zal openen in voormalig kin-

dertehuis 'de Rusthof' gelegen aan de Stati-

onslaan r. Dit gebouw wordt in de eerste in-

stantie van de Stichting Bethanië (later van

de gemeente) gehuurd voor roo gulden per

maand.

In september tg3o worden de eerste lessen

gegeven; de school telt dan 53 leerlingen en

I leerkrachten. De kinderen genieten van het

Begin jaren dertig ' Lerarenteam met de leraren

Van Dijk, [ingeman en Klijn en de juffen Nortier

en Van Bachum de Boer.

onderwijs en de grote tuin rond de villa' De

gemeente is minder blij met de nieuwe

school. De Vereeniging heeft namelijk een

verzoek ingediend om een school te mogen

stichten aan de Verlengde Slotlaan' Omdat de

school al bestaat, is de 'Stopwet' niet van toe-

passing en is de gemeente genoodzaakt het

,i"r*" schoolgebouw te betalen' Uiteinde-

lijk krijgt de Vereeniging in november toch

toestemming om te bouwen, maar met vier

in plaats van zeven klaslokalen. In ianuari
rg,r gaalin'de Rusthof' de tweede wens van

d" opil.ht"rs in vervulling; de lagere school

wordt uitgebreid met een ulo (Uitgebreid La-

ger Onderwijs) voor meisjes. De school zou

in drie jaar moeten opleiden voor diploma

Mulo e en in vier jaar tot Mulo n. In eerste in-

stantie is het de bedoeling om de school zon-

der gemeentelijke bijdrage draaiende te hou-

den (particulier) maar vanwege de economi-

sche crisis is dit niet haalbaar en er wordt een

verzoek ingediend bii de gemeente om de

ulo te mogen oprichten en daarom voor sub-

sidie in aanmerking te komen. Ondertussen

metselt op zl jt;rnirg3r jhr. Govert van Tets de

eerste steen in de muur bii de hoofdingang

van de nieuwe school. Het gebouw is ont-

woÍpen door architect Koster in Amsterdam-

se Sihoolstijl. Ziin zoon laap behoort tot de

groep eerste leerlingen'

De gemeenteraad praat ondertussen over het

verzoek van de Vereeniging om een uro te

mogen bouwen. Volgens de reglementen

moàt de school kunnen aantonen minimaal

z4 leerlingen te zullen inschrijven' Op de

lijst die de gemeente heeft gekregen, staan

meer leerlingen maar zeven meisjes hebben

de vereiste zes klassen lager onderwijs nog
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niet doorlopen (het bestuur heeft ze vast op
de lijst gezet omdat ze verwachten dat'dit een
langdurige procedure zal worden en ze bij
deze leerlingen zeker weten dat zij te zljner
tijd de uro zullen gaan bezoeken). Bij twee
ontbreekt toestemming van de ouders. Bo-
vendien komen er negen kinderen niet uit de
gemeente Zeist. De gemeente vindt het niet
leuk, in deze financieel mindere tijden, te
moeten betalen voor kinderen die niet uit
Zeist komen. Bovendien wekt de ingeleverde
leerlingenlijst zo de indruk niet helemaal
zuiver tot stand te zijn gekomen. Ook blijkt er
een regeling te zijn getroffen met Burge-
meester en Wethouders dat de bouw alvast
van start kan gaan, op voorwaarde dat de kos-

ten door de Vereeniging zullen worden be-

taald indien de Raad het voorstel afwijst. De
te bouwen school is zelfs al bijna af en er is al
rekening gehouden met de vestiging van de

uro. Dit alles maakt geen aangename indruk
op de gemeenteraad en het voorstel wordt
verwoÍpen op grond van het feit dat niet aan
het aantal vereiste leerlingen wordt voldaan.
Het bestuur van de Vereeniging tekent hier-
tegen bezwaar aan bij Gedeputeerde Staten,
die het bezwaar gegrond verklaren, zodat de
gemeente enige tijd later alsnog moet betalen
voor het schoolgebouw aan de Verlengde
Slotlaan.

Op 5 november r93r trekt een stoet met leer-

krachten, leerlingen en ouders van de Sta-

tionslaan naar het prachtige nieuwe gebouw
aan de Verlengde Slotlaan. Er is een gymlo-
kaal (op de bovenste verdieping!), een han-
denarbeidlokaal en de sfeer is ruim, licht en
fris. De drie doelen zijn bereikt: een school
met kleine klassen en veel vrijheid in vaststel-
1en van de leerstof een school§ebouw vlakbij
het station zodat ook leerlingen die verder
weg wonen de school gemakkelijk kunnen
bereiken en een neutrale school waar ruimte
is voor elke godsdienstige en politieke rich-
ting. In de openingstoespraakvan de voorzit-
ter, jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord,
wordt iedereen hartelijk bedankt voor de me-
dewerking aan de totstandkoming van de
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school. Hij noemt onder andere de onder-
wijsinspecteur, de architect, de aannemer, al-

Ie bedrijven, de bouwvakkers, de leveranciers
en uiteraard de ouders die hun vertrouwen in
de school hebben laten zien door hun kinde-
ren er aan toe te vertrouwen. Het spijt de

spreker dat het niet mogelijk is het gemeen-
tebestuur toe te spreken, aangezienniemand
daarvan aanwezig is. Er is namelijk op het-
zelfde tijdstip op het laatste moment een

raadsvergadering ingelast.

De eerste jaren van zijn bestaan heeft de Zeis-
ter Schoolvereeniging het moeilif k. Het aantal
leerlingen blijft achter bij de verwachting.
Daardoor bliift de subsidie laag en zijn er niet
altijd voldoende leraren om de beoogde vak-

ken te doceren. Vooral de uro blijkt het zor-
genkindje. De gemaakte schatting over het
aantal te verwachten leerlingen wordt aange-

tast door de oorlogsdreiging. Dochters van
luchtmachtoffi cieren uit Soesterberg worden
toch niet ingeschreven, omdat hun vaders

worden overplaatst. Meisjes vanwie de ouders
in Indië wonen, blijven ook weg omdat hun
ouders de politieke situatie in Europa niet ver-

trouwen. Door de economische crisis hebben
sommige ouders moeite om aan de school-

geldverplichting te voldoen. Een paar jaar ach-

tereen worden de docenten daardoor gekort
op hun salaris. Dit wordt geaccepteerd omdat
de werkgelegenheid slecht is. Leraren worden
aangesteld met een tijdelijk contract. Zekttn-
nen binnen een maand ontslagen worden als

er een kandidaat solliciteert met meer aktes,

die daardoor ook op de uro inzetbaar is.

De school maakt uiteindelijk toch 
"", 

g"rt"g"
groei door en in r94o telt de Zeister School-

1943 . De Lindenhof, waar de school in oorlogst'rjd

onderdak vond.

i943 . zsv-leerlingen voor de serre van villa

'Bloemenhof' waar de lessen provisorisch werden

voortgezet.

vereeniging ro leerkrachten en r35 leerlin-
gen. Het tienjarig bestaan wordt gevierd op
z6 oktober r94o. Moeders en kinderen zin-
gen een prachtige cantate waarin de school en
het gebouw worden beiubeld. De oorlog is

begonnen en hoewel de praktische en emo-
tionele gevolgen daarvan aanvankelijk niet di
rect merkbaar zijnaande Verlengde Slotlaan,

worden ze dal wel. Er ontstaat tekort aan

papier, materiaal voor handwerklessen en on-
der meer ingrediënten voor Sinterklaaslek-
kernijen. ln r94z wordt de brandstof zo

schaars dat leerlingen in de gelegenheid wor-
den gesteld om tegen een vergoeding hun
huiswerk op school te maken; thuis kan er
vaak niet meer dan één vertrek verwarmd
worden.

De docenten houden, onder bezielende lei-
ding van de heer Klijn, de moed erin. Hoewel
hen dit dikwijls zwaar valt. De zogenaam-
de Paasschooldagen, georganiseerd door de

Bond voor Scholen voor Neutraal Bijzonder
Onderwijs, zijn een prettige afleiding (de

heer Klijn heeft er jarenlang diverse be-

stuursfuncties bekleed). Op deze bijeenkom-
sten hebben de leerkrachten de gelegenheid
energie en inspiratie op te doen voor het ko-
mende schooljaar. De dagenworden gebruikt
om ervaringen uit te wisselen, lezingen bij te
wonen van pedagogen en ontspannen activi-
teiten te ondernemen. Er wordt een maand-
blad uitgegeven genaamd 'De Boeg', waarin
educatieve en informatieve artikelen elkaar
afwisselen.

Ondertussen wordt de oorlogssfeer steeds

grimmiger. Sommige ouders van kinderen
zijn gevangen genomen. Er bestaat een risico
dat mannelijke leerkrachten worden opge-

roepen om in Duitsland te moeten werken en
er is verdriet om joodse leerlingen die ineens
niet meer op school komen. Begin februari
r943 wordt het schoolgebouw gevorderd door
de Wehrmacht en krijgen de kinderen nood-
gedwongen vakantie totdat er een nieuwe 1o-

catie wordt gevonden. Gelukkig is er al snel

13Wijsheíd, ged.uLd. en liefd.e



Laatste ootlogsjaren' Verklede uto-leeÍlingen voor

hun klaslokaal op Landgoed Woudschoten'

een oplossing: de eigenaren van de villa s

Bloemenhof llindenlaan r3) en Lindenhof

(Boulevard 4) zllnbereid onderdak te verle-

nen aan de leerlingen. De lessen worden een

poos op deze locaties gegeven, totdat de gele-

genheid zich voordoet om de Lindenhofhele-

í.a"1 te huren. De eigenaresse van de Bloe-

menhof vindt dit niet eÍg, want volgens haar

veroorzaakt de adem van de kinderen bobbel-

tjes op de prachtige plafonds' De uro-leerlin-

g", Ër, dà hoogste klassen van de lagere

Ichool worden vanaf nu gehuisvest in kam-

peergebouw 'Het Ruige Veld' bii landgoed

Woudschoten'

Na de bevrijding wordt pas duidelijk wat een

grote ro1 zsv-leerkracht Anton Lingeman

f,""ft g"sp""ld bii het Zeister verzet' Hij heeft

leiding gegeven aan een grote groep verzets-

hedenl uij t 
""n 

joodse families gered door

hen onderduikadressen te verschaffen en

ook zelfonderdak geboden aan onderduikers

in zijn huis aan de Acacialaan' Dit maakt die-

pe indruk op niet alleen de leerlingen r4aar

ook op collega's, ouders en andere Zeistena-

ren. In r97o zal de heer Lingeman de hoog-

ste Israëlische onderscheiding in ontvangst

nemen: de Yad Vashem-medaille'

Vanwege de oorlogssituatie is het voor de on-

derwijzers moeilijk de kinderen goed te kun-

nen beoordelen en daarom wordt er besloten

dat alle kinderen voorwaardelijk worden be-

vorderd naar de volgende klas' In november

r945 wordt het schoolgebouw weer vriigege-

uÉr, 
"n 

pas dan blijkt wat een schade de inge-

kwartierde soldaten hebben aangericht' Er

moet geimproviseerd worden om alle goede-

ren te veÍvangen en de vernielingen aan de

school te herstellen. Dat kost grote moeite

aangezienin naoorlogs Nederland overal ge-

b."f, ar., is; van bouwmateriaal tot textiel'

Met kunst en vliegwerk en de onmisbare

hulp van ouders wordt de school weer in ge-

,""àh"id gebracht. op ro ianuari r946-wordt

", "., 
orà"ravond georganiseerd om de her-

stelde school te bekijken en om met de do-

centen te spreken. In de uitnodiging wordt ie-

1952 ' Het'noodgebouw' dat bijna 3o jaar dienst

deed als kleuterschool.

dereen vriendeliik verzocht potten met plan-

ten mee te nemen om de klaslokalen weer de

vertrouwde gezellige sfeer te geven'

Na de oorlog begint de wederopbouw' De

jeugd, die veàl heeft meegemaakt, is moeiliik

*"à in h"t gareel te krijgen. De lagere school

van de Zeister Schoolvereeniging telt veel

leerlingen, in sommige klassen zelfs zoveel

dat er gewerkt wordt in gesplitste groep.en'

De uro- daarentegen heeft te weinig leerlin-

gen, daarom worden er vanaf1948 ook jon-

[ens toegelaten' Dit tegen de zin van de heer

rtUj" aiJr"g is dat de sfeer zodamgzalver-

"rrà"r"r,. 
dat ouders van meisjesleerlingen

hun dochters van school zullen halen' Het

bestuur zet echter door, omdat leerlingen-

aanwas meer inkomsten oplevert in de vorm

van subsidie en schoolgeld'

ln t949 komt de heer Klijn in contact met

-"uioí* Hermien Kroon, een verzetsheldin

die in de oorlog veel joodse kinderen gered

heeft. Mevrouw Kroon leidt sinds rg32 patti-

culiere kleuterschooltjes in Zeist, de laatste

in vilIa 'De Beukelaar' aan de Prins Hendrik-

laan. Zll heeft pedagogie gestudeerd' is erg

1974'luffrouw Kroon in haar kantoortje'

Hoofdleidster van de kleuterschool gedurende

bijna z5 jaar.
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1940 . Het team en het bestuur.

vooruitstrevend op het gebied van onderwijs
aan kleuters en kinderpsychologie en heeft
bovendien progressieve ideeën over de aan-
sluiting tussen kleuteronderwijs en lagere
school. Omdat er wetgeving aan komt, die
kleuteronderwijs verplicht stelt (Wet op het
I(euteronderwijs van 1955), wil de heer I(ijn
graag een kleuterschool aan de Zeister
Schoolvereeniging verbinden. In r95r is de
eenwording een feit. Mevrouw Iftoon zal de
kleuterafdeling bijna z5 jaar lang met veel
plezier leiden. Het wordt nu wel erg vol in
het schoolgebouw en daarom worden in
r957 twee noodlokalen neergezet op het ter-
rein naast de school; het karakteristieke witte

1956 . Hetteam.

gebouw zal er bijna 3o jaar blijven staan.
In de jaren zestig neemt de belangstelling
voor het uro-onderwijs af. Door het niet er-
kende diploma is de uro een soort zevende
leerjaar geworden. Steeds meer kinderen be-
zoeken het Lyceum. De heer Kliin ziet dit tii-
dig aankomen en neemt de beslissing om in
196o de ulo om te vormen tot rvo (individu-
eel voortgezet onderwijs). Een heel moderne
opleiding voor die tijd met taakonderwijs in
plaats van klassikaal onderricht; een hele om-
schakeling voor de leerkrachten. ln 196z
neemt de heer Klijn afscheid als directeur van
de school. Hij laat een prachtige, goed geoÍga-
niseerde school achter meI 3zo leerlingen

1966 . Hetteam.

waar zljn credo (ontleend aan de pedagoog

fan Ligthart) 'Opvoeding is een kwestie van
wijsheid, liefde en geduld' voorgoed aan ver-
bonden is.

Het zijn woelige jaren, de maatschappij is
volop in verandering. Ook de Zeister School-
vereeniging krijgt te maken met de nieuwe
tijdgeest. Het is voor de nieuwe schoolhoof-
den moeilijk om in de voetsporen van de heer
ICijn te treden. Hij heeft 33 laar lang zijn
stempel op de school gedrukt. Zijn opvolgers
hebben hun eigen ideeën die ongetwijfeld
worden beïnvloed door de nieuwe tijdgeest.
Veranderingen die niet altijd met gejuich

1g8g . Het team.1976 . Het team. í994 . Het team.
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