Veertig jaar 'Heidens schooltje' in Duivendrecht.
Mirjam te Brake Weekblad Ouder-Amstel
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat er openbaar onderwijs in Duivendrecht kwam.
Dat wordt in september op basisschool De Grote Beer gevierd met een feestdag voor de
huidige leerlingen en een reünie voor oudleerlingen. Zij kunnen zich via een speciale
website nu al aanmelden.
In september is het precies veertig jaar geleden dat OBS De Grote Beer in Duivendrecht
startte. ,,Daarom zijn de festiviteiten in september gepland, we houden geen feestjaar," vertelt
directeur Marianne Beglinger. ,,Er was in 1972 nog geen openbaar onderwijs in het dorp en ik
herinner me dat destijds in De Amstelgids een bericht over de oprichting van 'het Heidens
schooltje' stond. Ik was toen hoofdkleuterleidster en begon met ongeveer tien kinderen.
Mijn collega startte met ongeveer twintig kinderen die verdeeld waren over de eerste
klassen van de lagere school, zoals die toen nog heette," legt de directeur uit. Vervolgt: ,,We
moesten ons houden aan een speciale verordening van de gemeente die voorschreef, dat we
alleen kinderen uit Duivendrecht en het aangrenzende stukje Diemen-Zuid mochten
inschrijven en alleen als er ruimte was, kinderen van buitenaf mochten aannemen."
Omdat de huidige school nog gebouwd moest worden in het Zonnehof, gebruikte De Grote
Beer in het oprichtingsjaar één lokaal in een gebouw aan de Meidoornlaan. Daar hadden
ook de Protestants-christelijke en Rooms-katholieke school lokalen. De lagere school startte
met één lokaal in de voormalige Johannesschool bij het station. Halverwege het schooljaar
waren er al zoveel leerlingen, dat moest worden uitgeweken naar een 5-kamerflat in de
Zonnehof. In 1973 kon De Grote Beer het nieuwe schooljaar beginnen in het gloednieuwe
gebouw dat aanvankelijk werd gedeeld met de Protestants-christelijke en Rooms-katholieke
kinderen. De gebouwen werden uitgebreid naarmate er meer kinderen kwamen. Dat was
helemaal nodig toen in 1985 de Wet op het Basisonderwijs van kracht werd, waardoor
kleuter- en lager onderwijs samenvloeiden. Marianne Beglinger is vanaf dat moment directeur
van De Grote Beer.
Tot zover in het kort de historie. Wat gebeurt er in september van dit jaar en waarom
wil de school daar nu al aandacht voor?
Marianne Beglinger: ,,We willen ruim van tevoren laten weten dat er op vrijdag 28 september
een reünie is voor oud-leerlingen vanaf 18 jaar. We hopen door deze publiciteit, de
posters die we ophangen in het dorp en mond-tot-mondreclame zoveel mogelijk mensen te
bereiken. Het scheelt dat veel ouders van oud-leerlingen nog in het dorp wonen en ik hoop
dat zij het doorgeven aan hun kinderen die buiten Duivendrecht wonen. Ik kom ouders
vaak tegen in het dorp en sommige huidige leerlingen zijn kinderen van oud-leerlingen.
Ook via Facebook en een advertentie in een landelijke krant hopen we oud-leerlingen
te bereiken."
Beglinger vertelt verder, dat op donderdag 27 september een feestdag is gepland voor
de huidige leerlingen van de school. Op die dag wordt het nieuwe logo van de school
bekendgemaakt: Dat bestaat nu uit een afbeelding van kleine en grote beertjes. ,,Maar de
naam van de school slaat op het sterrenbeeld en na veertig jaar willen we dat in het nieuwe
logo laten zien. Er is die dag ook een sponsorloop, waarvan de opbrengst deels gaat naar een
goed doel en deels bestemd is voor de organisatie van de festiviteiten."
Vindt u het niet jammer, dat de festiviteiten niet samenvallen met de opening van de
nieuwe Brede School?
Berlinger: ,,Het was prachtig geweest als het zo was gegaan, maar ik ben erg blij dat de
gemeenteraad van Ouder-Amstel recent het groene licht heeft gegeven voor de bouw

van de nieuwe school. De onderwijsmethoden en manier van lesgeven zijn in veertig
jaar zo veranderd, dat de huidige school eigenlijk niet meer voldoet. Ik verwacht dat het
nieuwe gebouw er heel anders gaat uitzien en meer gericht zal zijn op lesgeven aan
individuele kinderen of in kleine groepjes. Het duurt nog zeker twee jaar voor die nieuwe
school een feit is. ,,Ik ben nu 62, dus of ik de opening nog meemaak als directeur is de
vraag. Misschien mag ik de eerste paal slaan".
De reünie van De Grote Beer in Duivendrecht vindt plaats op vrijdag 28 september.
Oud-leerlingen vanaf 18 jaar kunnen zich al aanmelden via de speciale reüniewebsite:
www.reunieobsdegrotebeer.nl
OBS De Grote Beer bestaat in 2012 40 jaar!
Vrijdag 28 september 2012 Aanvangstijd: 18.00 uur Afsluiting: 21.00 uur

