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Van traporgel tot digibord: 150 jaar Slotschool
De christelijke
Slotschool in Sint
Annaparochie be-
staat al anderhal-
ve eeuw. Deze
week vieren oud-
leerlingen – tus-
sen de 13 en 90
jaar – dat met een
reünie.

MARIA DEL GROSSO

V
roeger zongen de leerlin-
gen de christelijke versjes
uit het Liedboek onder be-
geleiding van het traporgel

in het schoollokaal, nu begeleidt het
digibord de kinderen. Het is een van
die veranderingen die in 150 jaar op
de christelijke Slotschool in Sint An-
naparochie plaatsvonden, vertelt
leerkracht Wieke Andringa. Met ou-
der Wiep Spoelstra-Wijbenga zit ze
in de reüniecommissie. Spoelstra
herinnert zich het traporgel van
meester Jasper nog. Ze zat vroeger
zelf ook op de Slotschool.

Ook Andringa was vroeger leer-
ling. Haar zus uit Enschede is een
van de deelnemers aan de reünie op
zaterdag. Door de lange geschiede-
nis zijn hele families aan de school
verbonden. De oma’s en opa’s zaten
erop, hun kinderen en nu weer hun
kleinkinderen. Zo kwam Spoelstra in
de jubileumboeken over het 100- en
125-jarig bestaan de naam van haar
vader tegen, die destijds in de re-
uniecommissie zat, en van haar pa-
ke die in het bestuur heeft gezeten.
Voor de reünie op zaterdag gaven
zich oud-leerlingen op met het ge-
boortejaar 1928 maar ook, veel re-
center, 2005. In totaal meldden zich
475 mensen aan.

De reüniecommissie vroeg bij el-
ke opgaaf kort aan te geven wat de

herinneringen aan de school waren.
Dat leverde een gevarieerde bloem-
lezing op, waar de huidige leerlingen
tekeningen bij maakten. ,,Ze vonden
het prachtig om over vroeger te le-
zen’’, zegt Andringa. ,,Zoiets als klas
6, dat zegt de huidige leerling niets
meer.’’

Wat opviel, was dat veel vaste
schoolgebeurtenissen bij de oud-
leerlingen zijn blijven hangen. De
schoolreisjes, eerst naar Sondel en
later naar Ameland. De musical van
groep 8. De hardlooptrainingen van
meester Blokland, een van directeu-
ren die veel indruk heeft gemaakt.

Hij nam in 1979 afscheid.
Daarna kwam een lange periode

onder Rikus Alberts die tot 2005
bleef. Spoelstra merkt op dat in de
jubileumboeken vooral de feesten
vaak terugkeren. Bij het afscheid van
meesters en juffen, bij verhuizingen

en verbouwingen. De oud-leerlin-
gen schrijven dat ze de school als
,,betrokken, gezellig en warm’’ heb-
ben ervaren. ,,Een ongedwongen
sfeer’’, wordt ook genoemd. Velen
hielden vriendschappen voor het le-
ven over aan hun schooltijd.

De Slotschool dankt de naam aan
de plek waar de school sinds 1976
staat. Daar was eerst het plantsoen
met de villa en het koetshuis van de
familie Oostenburg, in de volks-
mond het Slot genoemd. Het koets-
huis heeft nog een tijd als kleuter-
school gediend. Maar de Christelijke
Nationale school voor L.O. en ULO

startte in 1867 op de plek van de in-
middels gesloopte Ulbe van Houten-
school. In het pand zat de lagere
school beneden en het voortgezet
onderwijs boven. Later zaten de leer-
lingen in een pand naast deze
school. Want de Ulbe van Houten
werd helemaal bestemd voor het
voortgezet onderwijs.

Na 1976 breidde de Slotschool nog
een aantal keren uit. Vaak stonden
er noodlokalen die weer weggehaald
werden, weet Adringa. De school be-
gon 150 jaar geleden met 70 leerlin-
gen. In 1985 waren het er 235. Op dit
moment zijn het er zo’n 165.

Oud-leerlingen
hebben school als
betrokken, gezellig
en warm ervaren

De Slotschool toen het nog de christelijke school heette in 1867.


