Honderd jaar Stichting voor Rooms - Katholiek Onderwijs in Duivendrecht
Vóór 1913
In Duivendrecht is één openbare school. De school wordt bezocht door katholieke en
protestante leerlingen. Dat éne schoolgebouw staat aan de Rijksstraatweg aan de even kant,
tegenover de plaats waar nu de Kleine Kerk staat.

1910 - 1912
Het R.K. kerkbestuur van de Sint Urbanuskerk besluit een eigen school te stichten en
tegenover de kerk een parochieschool te bouwen bestemd voor jongens en meisjes tot dertien
jaar.

Het te geven onderwijs wordt overgedragen aan
een Zuster-Congregatie: “De arme zusters van het
Goddelijke Kind”, ook wel “De Voorzienigheid”
geheten, gevestigd in Amsterdam aan de
Lauriergracht. Aangrenzend aan de nieuwe school
zal daarom ook een Zusterhuis worden gebouwd.

De nieuwe school, de Sint Joannes wordt gebouwd aan de Rijksstraatweg. Voor de lagere
school komen er beneden drie lokalen. Daarnaast nog een lokaal voor de bewaarschool. Op de
bovenverdieping de naaischool. Daar wordt een nog vrij lokaal aan toegevoegd. Honderd
leerlingen passen in het gebouw.

3 november 1913
Op drie november 1913 heeft de inwijding van de school en het Zusterhuis plaats tijdens een
plechtige Misviering in een volle Urbanuskerk. Tijdens deze viering wordt een gedenksteen
gewijd die nu nog steeds bestaat.
Het geheel is zo ingericht, dat er later zonder al te grote kosten meerdere lokalen bijgebouwd
kunnen worden. Dit in verband met de te verwachten groei van de school. Een aantal jaren
later heeft men plaats voor 224 leerlingen.

1950
Er komt een zesde lokaal bij. Er zijn nu zes leerkrachten voor 220 leerlingen.

De hoofden der school, allemaal zusters, volgen elkaar met een zekere regelmaat op. Het
meest bekend is wel “Zuster Carla”, die ruim drieëntwintig jaar de scepter zwaaide. Ze kent
iedereen in het dorp, is goed op de hoogte van het wel en wee van haar leerlingen. In de
Duitse bezettingstijd is ze voor geen kleintje vervaard. In 1947 wordt ze overgeplaatst naar de
kweekschool in Amsterdam.
Augustus 1960
De zusters van de Voorzienigheid vertrekken: de Sint Joannes wordt een lekenschool. Het
laatste zusterhoofd van de school is zuster Ludgerus. Het nieuwe hoofd wordt een man: de
heer A. Bekema. Hij woont in Duivendrecht en later in Ouderkerk. De eerste tijd wordt hij
omringd door vrouwelijke leerkrachten. Later krijgt hij ook mannelijke collega’s.

De leerkrachten van de Sint Joannesschool. Uiterst rechts het hoofd der school A.Bekema.

1973
Duivendrecht breidt zich meer en meer uit. Er komen nieuwe woonwijken en hoge flats. Er
ontstaat behoefte aan meer scholen. Op de Zonnehof worden twee scholen in een
gezamenlijke ruimte gebouwd: De Grote en de Kleine Beer (openbaar) en De Regenboog en
Pippeloentje (christelijk).

In
verband
met
nieuwe
bouwplannen aan het eind van de
Rijksstraatweg moet de Sint Joannes
verdwijnen. Er zal een nieuwe Sint
Joannesschool komen naast de
reeds bestaande scholen op de
Zonnehof.

1985
De nieuwe basisschool bestaat uit de samenvoeging van de kleuterschool, Paulus de
Boskabouter en de lagere school, de Sint Joannesschool. Nu als een eenheid. Er wordt niet
meer gesproken over klassen, maar over groepen: groep één en twee de kleuters en groep drie
tot en met acht de overige leerlingen.
In datzelfde jaar gaat de heer A. Bekema, na een lange staat van dienst, met vervroegd
pensioen. Zijn naam zal niet gauw in de vergetelheid raken. Door zijn vele verdiensten voor
de school besloot het Schoolbestuur, dat uit ouders van leerlingen bestaat, de naam van de
school te veranderen in de A. Bekemaschool. De heer Bekema heeft de school nadat hij met
pensioen ging regelmatig, soms jaarlijks, bezocht.

De heer en mevrouw Bekema bij het feestelijke afscheid in 1985

De heer Bekema werd als directeur opgevolgd door de heer Herman Hoogenaar. En later door
de heer Ron van Lijf.
Sinds schooljaar 2001-2002 is de heer Remon Pontman directeur van de A. Bekemaschool.
Oktober 2003
De A. Bekemaschool bestaat in dit jaar 90 jaar! In oktober 2003 werd dat met een groot feest
gevierd.
Januari 2008
De heer Marco Dekker volgt Remon Pontman op als directeur van de A.Bekemaschool.
De bijna 100-jarige stichting voor R.K. Onderwijs Duivendrecht wordt ondergebracht bij de
ASKO ((Amsterdamse Stichting voor R.K. Onderwijs). De ASKO maakt toekomstplannen.
2009 / 2010
Plannen. Het gebouw van de A.Bekemaschool voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen die
de Wet aan schoolgebouwen stelt. De zogenoemde Brede School zal in het nieuwe Dorpshart
gerealiseerd worden. De A. Bekemaschool komt in één gebouw met de openbare school De
Grote Beer en er komen ruime mogelijkheden voor voor-, tussen- en naschoolse opvang.

2013 / 2014
Leerlingen en teams betrekken de nieuwe locatie??

Meester Bekema met de laatste groep zesdeklassers aan de Rijksstraatweg 233

