
St. Aloysius viert 125 jarig jubileum 

Klaar voor de toekomst 
Sinds 2018 is Bettie van Noorloos di-
recteur van St. Aloysius. Haar werk-
kamer heeft uitzicht op de centrale 
hal en haar deur staat altijd open. 
Uit het raam kan ze de imposante 
Nicolaaskerk zien, aan de overkant 
van de straat. 

,,Oorspronkelijk is onze school 
rooms-katholiek. We geven hieraan 
een eigentijdse invulling, maar we 
zijn nog steeds verbonden met de 
kerk en organiseren activiteiten als 
Pasen, kerstfeest en Allerzielen. De 
kinderen vinden het geweldig leuk 
om dat in de kerk te vieren.” 

VERBOUWING Van Noorloos vindt 
dat ze een uniek schoolgebouw heb-
ben en koestert dat. ,,Er liggen plan-
nen voor een grootse verbouwing. 
Dat is ook wel nodig want sommi-
ge zaken zijn verouderd. Alles zal 
duurzaam en toekomstbestendig 
gemaakt gaan worden. Het zal jaren 
gaan duren maar het gebouw wordt 
zeker niet afgebroken. Dat zou toch 
zonde zijn, al die historie?” 

Qua onderwijs is de school wel he-

lemaal ‘up-to-date’. ,,De leerlingen 
werken veel met laptops, we gebrui-
ken de nieuwste lesmethoden, er 
zijn uitgebreide leerlingvolgsyste-
men zodat elk kind optimaal bege-
leid kan worden”, somt ze op. 

Uniek op de St. Aloysius is de aan-
dacht voor kunst en muziek. ,,Die 
vakken vinden we erg belangrijk 
voor de ontwikkeling van de leer-
lingen. We hebben voor de muzie-
klessen twee speciale docenten, juf 
Cathrine en Claire. Vakdocent Ja-
nine verzorgt de cultuurlessen en 
projectdagen. We haken graag aan 
bij projecten die in Baarn plaatsvin-
den en zijn heel ondernemend met 
de leerlingen.” 

NORMEN EN WAARDEN Maar vooral 
trots is de directeur op de sfeer op 
school. ,,We zijn een ‘vreedzame’ 
school en hebben normen en waar-
den als samen doen, elkaar ont-
moeten, verantwoordelijk zijn voor 
elkaar. Niet ‘ikke ikke ikke’ maar 
‘jij en ik’. Het zijn waarden die we 
terugvinden in onze katholieke ach-
tergrond en we houden deze vast.”

 p Het schoolgebouw aan de Kerkstraat. 

 p Oude luchtfoto met Aloysiusschool en de Nicolaaskerk er recht tegenover.

Een echte familieschool

 p Schoolhoofd Bettie van Noorloos in het ouderwetse trappenhuis.
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BAARN Vanwege corona is de ver-
jaardag twee jaar uitgesteld, maar 
morgen, donderdag 25 augustus, is 
het eindelijk zo ver. Dan viert de St. 
Aloysiusschool aan de Kerkstraat 
het 125-jarig jubileum.

Celia de Vree

De circa 270 leerlingen vallen met 
hun neus in de boter. Afgelopen 
maandag begon na de zomervakan-
tie de school weer en direct is het 
de hele week feest. Een groot team 
van leden van de Oudervereniging 
en de Lustrumcommissie is al tij-
denlang druk met alle festiviteiten. 
,,Het thema van het feest is circus. 
Dat past bij onze school. We zijn 
creatief en muzikaal en met een cir-
cus kun je alle kanten op. We gaan 
de leerlingen uitdagen met allerlei 
leuke spellen en activiteiten”, hopen 
leerkrachten Marjan, Jasja en Kati-
na van de Lustrumcommissie. 

Voor ouders en kinderen is er ‘s 
avonds een ‘Back to School’ feest, 
met barbecue. ,,En bier voor de gro-
te mensen”, vermoedt Hugo van 7 
uit groep 4B. Hij vindt het leuk om 
na de vakantie weer naar school te 
gaan en heeft reuze zin in alle leuke 
activiteiten die op de agenda staan. 
,,We krijgen ook frietjes en er komt 

een goochelaar en ballonenman”, 
verheugt hij zich. 

Directeur Bettie van Noorloos moet 
lachen: ,,De Oudervereniging heeft 
maar liefst 600 kaartjes voor het 
avondfeest verkocht, dus Hugo is 
niet de enige die zin heeft in een 
feestje.” Door corona hebben alle 
leuke activiteiten lang niet kunnen 
plaatsvinden of met strikte regels. 
Het is voor het eerst dat de school 
na twee jaar uitstel weer eens een 
écht feest kan vieren.   

NIEUW SCHOOLLIED Speciaal voor 
de verjaardag van de school namen 
alle leerlingen, medewerkers en 
leerlingen een ‘lipdub’ op; een zelf 
gecomponeerd lied. ‘Op de school 
waar je het liefst wil zijn. Hier zijn 
we klaar. Voor een toekomst vol met 
zonneschijn. Voor iedereen. Want 
bij ons is ieder kind het waard’ luidt 
de tekst. De melodie is door de leer-
lingen gekozen en de tekst met hun 
input geschreven. ,,We zijn een hele 
open school waar iedereen welkom 
is. Dat klinkt door in dit lied. Daar 
zijn we trots op en blij om”, aldus de 
directeur. 

w Lipdub: www.aloysius-school.nl

In de 125 jaar heeft de Aloysius-
school veel veranderingen meege-
maakt. Leerkracht Lia werkt bijna 
dertig jaar op de school. Begin vo-
rige eeuw was haar opa er leraar. 
,,Mijn hele familie zat op de Aloy-
siusschool, ikzelf ook en ook mijn 
kinderen. In november komt mijn 
kleinzoon hier op school, dat wordt 
een bijzonder moment. Het is een 
echte familieschool”, aldus de leer-
kracht. 

Lia moest even slikken toen ze de 
eerste keer een leerling terugzag 
als ouder, die haar kindje bij Lia in 
de klas kwam brengen. ,,Ga ik al zo 
lang mee, zei ik tegen mezelf. Vol-
gend jaar ga ik met pensioen maar 
ik voorspel nu al dat ik regelmatig 
voor mijn kleinkind op het school-
plein zal staan.”

In al die jaren heeft ze de lesstof 
zien veranderen, de school ver-
bouwd zien worden en is vooral het 
contact met de ouders veranderd. 
,,Vroeger was de school er voor het 
schoolwerk en de ouders deden de 
opvoeding. Nu loopt dat meer door 
elkaar. Er zijn korte lijnen tussen 
school en ouders en de leerlingen 
hebben zelf veel inbreng. Dat noe-
men we ‘eigenaarschap’ van de kin-
deren. Ik vind dat een hele positieve 
ontwikkeling.” 

KLOMPENSCHOOL Op de website Ge-
heugen van Baarn vertelt oud-leer-
ling Hans Smeekes: ‘Het was in 1953 
dat ik voor het eerst naar de grote 
school ging. Er zijn diverse fases in 
het bestaan geweest. In de tijd van 
mijn vader (voor de Tweede We-

reldoorlog) was er ook nog de St. 
Bonifaciusschool (een lagere school 
en een ULO), dat was in het oude ge-
bouw met de twee vleugels. Die was 
voor de beter gesitueerden. 

De scholen waren strikt gescheiden 
door een schutting dwars over de 
binnenplaats. Mijn vaders school 
(de oorspronkelijke St. Aloysius) 
werd de klompenschool genoemd. 
Er was toen nog scheiding tussen 
arm en rijk. De kinderen zaten tij-
dens de schoolmis streng geschei-
den en er was wel eens ruzie tussen 
de jongens van de twee scholen. 
Als de schoenenjongens over de 
schutting probeerden te klimmen, 
werden ze met de klompen door de 
klompenjongens op de vingers ge-
slagen.’
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