
Start van de Openbare Scholen in Duivendrecht 
 

De Kleine Beer en De Grote Beer, 
respectievelijk kleuter- en lager onderwijs 

 
Tini Talsma kwam in 1968 in Duivendrecht wonen. Het eerste flatgebouw van Waddenland 
 (Rottum) was net opgeleverd. Al snel was het totale complex van zes flatgebouwtjes op het 
Waddenland gereed en bewoond. 
 

 
Midden jaren zestig van de vorige eeuw.  
 
Links de woningen van de Azaleastraat en 
de Begoniastraat. Hierbij kwamen de 
Waddenlandflats en daarachter het gehele 
Zonnehofcomplex 
 
Waddenland lag in het zand en de modder. 
Tegenover Waddenland langs het water 
een groot open veld met zicht op de 
spoorbaan. Daar waar de voetbalclub 
trainde zijn later in 1973 de nieuwe 
scholen voor het katholieke, het 
christelijke en het openbare onderwijs 
gebouwd. 
 

 
Toen Tini en haar gezin zich vestigden in Duivendrecht was er geen openbare school. Er was 
wel een Projectgroep onder leiding van R. Veelenburg uit Ouderkerk aan de Amstel, die zich 
met de opbouw van Duivendrecht bezig hield. 
Inmiddels groeide het aantal nieuwkomers en steeds meer mensen misten een openbare 
school. Ook het gemeentebestuur ging zich steeds meer interesseren voor een openbare school 
en er kwam iets op gang. Tini is bij de nieuwkomers met kinderen gaan praten over de 
mogelijkheden van openbaar onderwijs en er bleek veel belangstelling. Vanuit Duivendrecht 
gingen toen al een flink aantal kinderen naar de openbare school in de Watergraafsmeer. 
 
Tijdens een discussie in de Projectgroep over het onderwijs was wethouder G. Hoogerwerf 
verrast over de grote behoefte aan openbaar onderwijs en het grote aantal leerlingen dat voor 
een dergelijke school "op papier" stond.  
Tini Talsma trad in contact met de gemeenteambtenaar onderwijszaken, de heer Pannekoek en 
de trein naar een openbare school begon begin 70-er jaren van de vorige eeuw te rijden. 
 
Handtekeningen van de ouders van leerlingen werden op schrift gesteld. En de gemeente 
verzocht om nieuwkomers rechtstreeks te benaderen, nog voor zij definitief in Duivendrecht 
kwamen wonen. De gemeente maakte de toekomstige bewoners alvast attent op de komende 
openbare school en verzocht de mensen zich in verbinding te stellen met mevrouw Talsma. 
Al snel waren het er meer dan 20 leerlingen aangemeld en met de bouw van Neptunus en 
Mercurius groeide het bestand in korte tijd naar 45 leerlingen. 
 
 



 
De planning van het nieuwe scholencomplex aan het Zonnehof was ook in volle gang. 
 

 
Tini Talsma werd in januari 1972 benoemd in de al opgerichte Schoolraad van Ouder-Amstel. 
Die Raad vertegenwoordigde alle openbare scholen in de gemeente. Tegelijkertijd was 
mevrouw Talsma "oudercommissielid" van een school die nog niet bestond. Later is zij nog 4 
jaar voorzitter van de gekozen oudercommissie geweest. 
 
In 1972 werd het tijd om leerkrachten aan te stellen. Er kwam een sollicitatiecommissie waar 
in ook de heer Koerselman, inspecteur van het onderwijs, en mevrouw Affourtit zitting 
hadden. Per 1 juli 1972 werd M. Fiechter aangesteld als hoofd van de school.  
En even later M. Piet als hoofdleidster voor de kleuters. 

 
 
De  
sollicitatiecommissie 
kwam nog bijeen in 
het oude 
kasteelachtige witte 
gemeentehuis met 
bordes en binnen een 
mooie brede trap. 
Rechts op de 
ansichtkaart. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Een leuke bijkomstigheid: Om bij een vergadering van de sollicitatiecommissie te kunnen zijn 
gaf burgemeester Hubers opdracht aan gemeenteambtenaar D. Christe mevrouw Talsma op te 
halen. Zij was hoogzwanger en de busverbinding met Ouderkerk was belabberd.  
Dat werd dus een retourtje met het lelijke eendje van Christe. 
 
De "openbare" school met een speel/leersysteem ging van start in het oude katholieke 
schoolgebouw aan het einde van de Rijksstraatweg nummer 233. De hoofdmeester van de 
Sint Joannesschool was mijnheer Bekema. 

 
 
In 1973 was de openbare school te vinden in een vierkamerflat op 1e etage van de flat Jupiter. 
 
21 juni 1973 is op het gemeentehuis een bespreking over de huisvesting van de drie scholen.  
Deelnemers namens: 
openbaar onderwijs:  mevrouw Talsma en de heer Palar 
r. k . onderwijs: mevrouw Nordsiek en de heren Sterk en van Noorden 
prot.-chr. onderwijs: mevrouw Pierra en de heren Visser en Boode 
gemeentebestuur: burgemeester Hubers en de heer Pannekoek. 
Besloten is:  
- al het kleuteronderwijs gaat naar het nieuwe complex 
- Klaslokalen worden als volgt verdeeld:  
5 lokalen voor r. k.  onderwijs 
4 lokalen voor opnbaar onderwijs  
3 lokalen voor prot. - chr. onderwijs 
1 lokaal handvaardigheid voor gezamenlijk gebruik 
  


