
Cabaretier Remco Veldhuis, vader van 
een leerling, is de quizmaster. BSV 
school in Bloemendaal viert jubileum 
met historische dag 
Donderdag 22 september 2022 om 15:05 

 
Juichende kinderen, het is leuk op de BSV school. © Foto United Photos/Paul Vreeker 

Veldhuis, gekleed in speciaal quizmasterjasje, stelde de leerlingen tien vragen 

over de 120-jarige school. De school kent een mooie geschiedenis. Niet alleen 

zijn alle leerlingen weleens met een speciaal gecharterde trein naar Enkhuizen 

gereden, ook weten de leerlingen nu dat ze vroeger verplicht op school melk 

moesten drinken. 

Ooit liep er een gymleraar rond met de naam Spiers. Of juffrouw FijnvanDraat 

er naailes heeft gegeven? Nee, dat was een strikvraag. 
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Historie 
De leerlingen beleefden donderdag een feestdag in het teken van de historie. 

Directeur Dominique Korthals Altes: ,,Als je het verleden niet kent, kun je de 

toekomst niet voorspellen.’’ 

De leerlingen waren in een kloffie van 120 jaar oud naar school gekomen. 

Jongens dus in keurige witte overhemdjes, meisjes in jurkjes met kant. Een 

puzzeltocht langs de schilderijen van Simon de Heer, nu een 

openluchttentoonstelling in Bloemendaal, behoorde ook tot het programma. 

Deze kunstschilder is voor de kinderen van heel lang geleden. 

(Tekst gaat door onder de foto op de volgende pagina) 
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Op de historische dag doen de kinderen ouderwetse spelletjes. 

Een historische dag betekent niet dat de school stilstaat met de 

onderwijsontwikkeling, vertelt Korthals Altes. Vorig jaar besloten de 
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leerkrachten het over een andere boeg te gooien. Onderwijs in vakken als 

aardrijkskunde en geschiedenis wordt dit jaar thematisch gegeven. Het is een 

betere aanpak, weet Korthals Altes. ,,Dan onthoud je het beter.’’ 

De school aan de Lage Duin en Daalseweg heeft een stabiel aantal leerlingen 

van zo’n tweehonderd. Opvallend is dat de kleutergroepen kleiner zijn dan de 

hogere groepen. Dat komt door de instroom van Amsterdammers die in deze 

buurt gaan wonen. Hun kinderen zijn dan al boven de vijf. 

De school hoopt in de toekomst meer leerlingen uit Haarlem te verwelkomen. 

Er zijn al enkele Haarlemse leerlingen op school, en zelfs een kind uit 

Zandvoort. Leerkracht Karin van der Noordaa is er trots op. ,,Die komt elke dag 

op de fiets, en niet op een elektrische fiets.’’ 

(Tekst gaat door onder de foto op de volgende pagina) 

 
De kinderen hebben zich voor de historische dag piekfijn aangekleed. 
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De school heeft de leerlingen veel te bieden. Er zijn naast een remedial teacher 

vakleerkrachten voor gym, creatieve vorming, ict, muziek en verrijking. De 

vakleerkrachten worden deels betaald uit de eigen ouderbijdrage, waardoor de 

groepen klein blijven. 

Het vak verrijking is voor de extra slimme kinderen. Het schoolgebouw staat 

voor een ingrijpende renovatie. De jongens en meisjes uit de verrijkingsklas zijn 

al plannen aan het bedenken om hun school te verbeteren. 

De leerkrachten zijn honkvast, wat blijkt uit het verhaal van Karin van der 

Noordaa. Zij werkt er al 32 jaar en houdt de leerlingen geregeld voor dat zij in 

deze omgeving op een bevoorrechte plek wonen. Ze heeft er nooit over 

gepeinsd ergens anders aan de slag te gaan. ,,Het is het warme familiegevoel 

dat we hebben, daarom sta ik hier al zo lang voor de klas.’’ 

Bron: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220922_54307418
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