Bekemaschool 1985 -1993

Op 1 augustus 1985 kwam de nieuwe wet op het basisonderwijs. De kleuterschool werd
samen met de lagere school één school: de basisschool.
Ook werd toen de naam van de school veranderd van de Sint Joannesschool in de A.
Bekemaschool. Directeur werd ondergetekende en adjunct werd toen de toenmalige
hoofdleidster van de kleuterschool Marianne van Keeken.
Het was wennen voor alle partijen. Er moest gezorgd worden dat de kleuters ( zij werden
groep 1 en 2 gedoopt) lekker konden kleuteren en de andere groepen 3 t/m 8 (de oude eerste
t/m de zesde klas) aansloten bij de kleuters. Vernieuwing van het onderwijs stond centraal.
Vanuit het ministerie werd bepaald dat er een schoolwerkplan moest komen en de leerlingen
werden “gewogen”.
Deze zaken leverden grote werkdruk op. Het hele team moest meedoen met de veranderingen,
de vergaderingen werden intensiever, de schoolbegeleidingsdienst kwam ter ondersteuning
(extra vergaderingen), maar de inzet van het hele team was groot.
De school groeide uit zijn voegen, maar er werd kwaliteit geboden door de leerkrachten en de
naam van de school werd bekend bij de middelbare scholen als zijnde een zeer goede school.
Met kinderen maak je natuurlijk leuke dingen mee. Hele boeken kun je vol schrijven, maar
één anekdote staat me nog steeds in het geheugen. Ik ging elke ochtend alle groepen even
langs om de leerkrachten en de kinderen te begroeten. Op een dag loop ik het kleutergedeelte
binnen en zie daar een Surinaams kleutertje van het toilet komen. Aan de geur die daar hing
wist je wat hij gedaan had en ik vroeg of hij netjes de wc door getrokken had. Dat was zo. Hij
stond me een poosje met zijn mooi ogen aan te kijken en zei: “Poepen meester ook?”. “Ja”,
zei ik. Het was even stil en toen zei hij: “Maar jij poept blank hé?”.
Ik kijk met veel genoegen terug op de periode 1985-1993 waarin we veel lief en leed gedeeld
hebben.
Herman Hogenaar
(directeur van 1985-1993)

Natuurlijk ben ik oude dozen gaan zoeken en heb een aantal foto’s gevonden. Ik heb alle
teamfoto’s van 1985 tot 1993 en ook alle klassenfoto’s over die periode. Maar ik vond het
leuk om de teamfoto van het begin- en eindjaar te sturen en ook de klassenfoto daarvan.

