
1948-49: De (voorlopig) oudste klasfoto’s

1950: Klasfoto kleuterklas
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Den Heuvel meer

De twee klasfoto’s die je hiernaast 
vindt zijn klasfoto’s van de klas van 
juffrouw Tijskens (kleuterklassen) 
en juffrouw Smeulders (eerste en 

tweede leerjaar) in het schooljaar 
1948-1949. De klassen lijken kleiner, 
maar bij de kleuters waren er op dat 
moment - ondanks de 29 kinderen op 

de foto - toch 25 jongens en 24 meis-
jes ingeschreven. Bij de redactie zijn 
voor de geïnteresseerden alle namen 
van de leerlingen gekend.

Reeds in 1936 worden op den Heuvel in twee klaslokalen (nu eetzaal 
en derde leerjaar) twee klassen ingericht als afdeling van de school 
van het Centrum. Bewaarschoolonderwijzeres van dienst is Jeanne 
Claessen, die in haar klas 28 jongens en 29 meisjes mag verwelkomen. 
Met Pasen komen daar nog 7 jongens en 7 meisjes bij. 

Al in 1937 verlaat Catharina Neyens de school om te verhuizen naar 
de gemeentelijke meisjesschool van het Centrum. Zij wordt vervangen 
door Maria (Spanoghe-)Smeulders. Jeanne Claessen verlaat de school 
in 1940 wegens huwelijk. Ze zal niet de laatste zijn die om deze reden 
de school verlaat, ook haar opvolgsters Theodule Slegers (1947) en 

Maria (Brans-)Tijskens (1949) verlaten zo de school. In hun spoor 
volgen nog Aldegonda Wouters (overleden 1958), Alda Slegers (van 
de Leopoldlaan), Gertruda Vandebroek en vele anderen. Ria (Smeul-
ders-)Vinken en Jet (Morlion-) Bleyen  waren al voor het zelfstandig 
worden aan de slag.

In het eerste en tweede leerjaar wordt Catharina (de Ruyter-) Neyens 
aangesteld. Hoeveel leerlingen zij had, weten we niet precies, maar 
het zullen er niet veel minder geweest zijn. Uit de boedellijst van 1940 
leren we dat er op dat ogenblik zowel in het lager (1 en 2) als in de 
kleuterklas plaats was voor telkens 60 kinderen.

Deze foto is ge-
nomen in de mid-
delste oude klas 
benden waar het 
derde leerjaar 
zit. Vooraan op 
de eerste rij her-
kennen we juf-
frouw Alda Sle-
gers (tweede van 
links) die in sep-
tember 1965 in 
dienst komt als 
kleuterleidster.

1960: Fotograaf in klas


