Gemeentesecretaris B.H. Sanders Sr. schrijft voor Oud-Duivendrechtse Saecken, nummer 1,
jaargang 7, januari 2010:
Het scholencomplex. Een verhaal op zich. Bij mijn start in Ouder-Amstel in 1970 was er in
Duivendrecht een oude protestants-christelijke school, gestart rond 1920, een r.-k.
kloosterschool van nog oudere datum en geen openbare school. Leerlingen voor openbaar
onderwijs gingen naar een Amsterdamse school in Betondorp. Met de grote uitbreiding van
Duivendrecht in het verschiet moest er heel wat gebeuren. In het gebied Zonnehof, waar ook
de ruim 400 woningen in hoogbouw zouden komen, was terrein gereserveerd voor
scholenbouw. Na veel intern overleg stelden wij ons op het gemeentehuis als ideaal: één
scholencomplex in het Zonnehofgebied voor alle drie richtingen. De voorstanders van het
openbaar onderwijs waren ons dankbaar dat we de stichting van een openbare school ter hand
namen. Daaraan werd voorrang gegeven via een start in één van de eerste gereedkomende
woningen in de hoogbouw. Toen volgdee het overleg met r.-k. en p.c. schoolbestuur. Met de
tijdelijke wethouder Piet Verberne (wegens tijdelijk terugtreden van wethouder Hoogerwerf)
trok ik naar Duivendrecht voor een gezamenlijk overleg. Wij verwachtten dank te oogsten
voor onze plannen, maar tot onze verbazing kwamen er allerlei mitsen en maren. Ons plan
was: starten met een complex van 2 nieuwe schoolgebouwen voor de 3 scholen en te zijner
tijd een 3de gebouw. De verdeling van de lokalen en de invulling van uitbreidingen vroegen
uiteraard een positieve opstelling, maar het kostte ons wel enige tijd voor ’t zover was. Toen
was iedereen happy: alle scholen in nieuwbouw, allemaal in hetzelfde gebied, iedereen gelijk
behandeld. Enkele jaren later kon het derde gebouw er komen, dat bestemd werd voor de r.-k.
school, terwijl openbaar en p.c. samen de lokalen vulden van het eerste complex.
Anno 2010 zijn er twee scholen over in het Zonnehofplantsoen: De OBS De Grote Beer én de
A.Bekemaschool, vóór de invoering van de basisschool in 1985 de Sint Joannesschool en
Paulus de Boskabouter. De scholen gaan de komende jaren samen onder één dak in de
zogenoemde Brede School met diverse vormen van Buitenschoolse Opvang (BSO).
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