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n 1968 waren in augustus een aantal hoven bewoond. Dat waren de Lutherhof, de Calvijnhof, en
een gedeelte van de Augustinushof. De woningen
werden over het algemeen toegewezen aan gezinnen
met schoolgaande kinderen en dat betekende dat er
ook dringend behoefte was aan kleuter- en lagere
scholen. Een probleem was dat in die tijd de scholen
mochten starten met een bepaald aantal leerkrachten,
dat gerelateerd was aan het aantal leerlingen dat op 31
september 1968 aanwezig zou zijn. Voor de Augustinusschool betekende dit dat het mogelijk moest zijn
om de school te starten met 3 leerkrachten, mits een
aantal toekomstige bewoners hun kinderen alvast bij
de start van het schooljaar op school zouden plaatsen.
En dus heb ik in die periode vóór de aanvang van het
schooljaar aardig wat bezoekjes afgelegd om de toekomstige bewoners over te halen hun kinderen inderdaad al bij ons op school te plaatsen. En het lukte! Dat
betekende nog niet dat wij ook een eigen onderkomen
hadden. In 1968 werd de nieuwbouw van de Jan van
Zutphenschool voltooid en bij de aanvang van het
schooljaar werden daar ook ondergebracht: de openbare kleuterschool Zonnestraaltje en de katholieke
Augustinusschool. De onderlinge verhoudingen tussen de scholen waren prima en dat moest ook wel,
want je kwam elkaar bijv. bij de koffie, maar ook bij
het plannen van activiteiten, steeds weer tegen.

De katholieke kleuterschool
Hummeltjeshof in 1971. Architect was W.G. Veldhuis, die ook
de naastgelegen Augustinusschool bouwde. Hoofdkleuterleidster was mevr. Van Geffen.
(Wij in Hilversum, september
1971)
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De leerlingenstroom werd steeds groter en ik kan me
nog herinneren dat ikzelf begon met een combinatieklasje (2/3) van 14 leerlingen en aan het einde van het
schooljaar waren het er 45!
Er moesten dus steeds weer leerlingen, afkomstig van
andere scholen, opgevangen en ingepast worden in de
klassen van de Augustinusschool.
In augustus 1969 was het gebouw van de prot. chr. Dieperinkschool gereed en konden er meerdere klassen in
de wijk ondergebracht worden. De katholieke kleuterschool Hummeltjeshof startte in een noodgebouw aan
de Kerkelandenlaan en de Augsustinusschool werd gehuisvest in de gebouwen van de Jan van Zutphenschool, de Dieperinkschool en in een noodgebouw aan
de Diependaalselaan nabij de waterzuivering dicht bij
de Loosdrechtseweg. In dat schooljaar moest bovendien hard gewerkt worden aan de bouw van de Augustinusschool, veel overleg met het bestuur, de architect,
de aannemer enz. Ook de keuze van materialen voor de
inrichting van het eigen schoolgebouw was een belangrijk onderwerp. Bovendien kwamen er steeds
meer woningen, dus steeds meer kinderen en de klassen waren in die tijd nog erg groot.
In het schooljaar 1970-1971 kon de Augustinusschool
dan eindelijk over een eigen gebouw beschikken en
uiteraard waren we daar bijzonder blij mee. Echter gedurende dat schooljaar moest er al weer een nieuwe

Voor de allerjongste wijkbewoners was er vanaf 1972 een peuterspeelzaal. (coll. Stevens)

klas gevormd worden en ons prachtige handenarbeidlokaal werd dus een klaslokaal. In die periode was de
sfeer ook al geweldig. Het enthousiasme van de leerkrachten, maar vooral ook van de ouders die vaak veel
werk verzetten, maakte de school tot een fijne school,
waar heel veel kinderen een goede herinnering aan
konden bewaren.
We hebben zelfs na de bouw van de school ook nog
gebruik moeten maken van noodgebouwen aan de
Kerkelandenlaan en in de binnenring van de Kerkelanden. Er is ook nog sprake geweest van de stichting
van een tweede openbare lagere school waarvoor de
naam al gekozen was: de Henri Polakschool, maar dit
plan is nooit uitgevoerd. Door de bebouwing in de
Hilversumse Meent vertrok een aantal kinderen naar
de voor hun ouders bereikbare koopwoning in de
nieuwe wijk en werden de scholen in de Kerkelanden
geconfronteerd met een afnemend leerlingenaantal
en er braken dan ook wel wat magere jaren aan. Dat
gold voor alle katholieke scholen in Hilversum en er
De LTS tussen de Kloosterlaan en de Franciscusweg werd ontworpen door architectenbureau Ruige uit Rotterdam. Deze
opende eind 1971 zijn poorten na ruim 50
jaar lang aan de Lage Naarderweg gevestigd te zijn geweest. Het hoge middengedeelte bevatte de theorielokalen, in de
laagbouw waren de praktijkruimten ondergebracht. De school is inmiddels onderdeel van het Dudokcollege en verhuisde eind jaren ’90 naar het Sportpark. Het
gebouw is (na een verbouwing) nu in gebruik bij een audio-visueel bedrijf. (Wij in
Hilversum, maart 1972)

Na schooltijd bood de wijk diverse mogelijkheden om uit te
waaien. De vijver bij het Lutherhof in augustus 1972, met op de
achtergrond de flats rondom het toen net geopende winkelcentrum. (coll. Stevens)

vonden in 1984 fusies plaats. Een aantal leerlingen van
de gesloten St. Janschool kwam naar de Augustinusschool.
De Augustinusschool heeft in altijd geprobeerd waar
te maken wat de eerste steen bij de ingang voor de kinderen aangaf: Voor ons. Binnen het schoolgebouw
stond de belevingswereld van de kinderen centraal,
maar ook voor de buitenschoolse activiteiten was er
veel aandacht: sportactiviteiten, allerlei feestelijke gebeurtenissen en ook excursies. Hiervoor was meer
geld nodig dan het budget waarover een school kan
beschikken. Daarom hebben wij destijds een begin
gemaakt met de bekende krantenaktie in de Kerkelanden. Die draait nog steeds goed en gelukkig geldt hetzelfde voor onze school, waar ik zoveel jaren met plezier heb gewerkt.

