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Openbare Basisschool Berkenhof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de jaren zestig. 

 
 
Op het dorp, aan de Kerkweg, daar waar nu de Bernhardstraat is, werd 
begin 20e. eeuw een openbare school gestart, de Openbare School I.  
Over de Openbare School II, die veel ouder is, verderop meer. 
Omdat er in het oude gebouw o.a. geen speelplaats was en geen kamer 
voor het hoofd (waardoor de schoolarts in een daartoe ontruimd lokaal 
moest werken) verzocht de oudercommissie in februari 1958 aan de 
Gemeenteraad om een passender, dus moderner gebouw. 
Uiteindelijk werd in het nieuwbouwproject Pijnacker-Noord een passende 
plek voor de school gevonden aan de Acacialaan, hoek Goudenregensingel. 
Dat werd de Openbare Lagere School Berkenhof. In maart 1960 werden 
de eerste plannen opgesteld maar het gebouw aan de Acacialaan 10 werd 
pas geopend op 14 oktober 1966. 
 
Oorspronkelijk was het een gebouw met zes klassen. Het werd ontworpen 
door architect B.J.J.M. Stevens uit Heemstede en gebouwd door timmer- 
en aannemersbedrijf C.M. Lalleman van de Kerkweg in Pijnacker. 
De gordijnen voor de school werden geleverd door de firma Kardol van de 
Stationsstraat, ze waren alleen niet op tijd klaar voor de opening. 
 
De officiële opening werd verricht door de vrouw van de 
commissaris van de Koningin in Zuid-Holland mevr. 
L.Klaasesz-deBruyne. De kinderen liepen met een potje met 
een geel chrysantje in de hand van het oude naar het 
nieuwe gebouw. Daar mochten ze na de toespraak van mevr. 
Klaasesz en het onthullen van "de Pinguïn", de plantjes 
eindelijk planten in de vorm van de nieuwe naam van de 
school.  
 

De pinguïn is ontworpen door de  
Amsterdamse beeldhouwster. Mej. van der Pant 

De Openbare School II was al in 1830 gebouwd langs de 
Katwijkerlaan, eerst vlak voor de bocht met de Berkelseweg (het poortje 
staat er nog), later op de plek waar nu Meersma is gevestigd. Aardig 
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detail: er werd een hoofd benoemd die per leerling 13¼ cent per week als 
salaris ontving. De daarnaast benoemde onderwijzer ontvangt 125 gulden 
per jaar met vrije kost en inwoning bij het hoofd.  
 
Op 22 april 1961 werd aan het Emmapark een openbare kleuterschool 
gestart, waarvan het gebouw ook al snel niet meer voldeed. Openbare 
Kleuter School 
't Kwetternest kreeg een plaatsje naast de Berkenhof, aan de 
Goudenregensingel. Het huidige gebouw van de kinderopvang. Op 24 
oktober 1966 werd dit in gebruik genomen. 
 
In 1979 werd de schooltuin van de Berkenhof gerealiseerd. Na een 
officiële wijziging van het bestemmingsplan ploegde de Gemeente het 
bestemde stuk grond om en konden de kinderen aa de slag. In het 
voorjaar liepen zij in ganzenpas door de tuin om zo de paden te maken en 
vervolgens werd er per klas wekelijks geplant, onkruid gewied, geoogst en 
water gegeven.  
 
Omdat het niet doenlijk is om iedereen te noemen die aan School 
Berkenhof gewerkt heeft (Laat staan juffen en meesters en leerlingen), 
hierbij een overzicht van de hoofden der school vanaf het ontstaan in 
1966: 
F.B. Venenma     tot november 1979 
W.F. d'Harvant     tot augustus 1984 
J.W. Dokter     tot februari 1993 
B. E. Reuvers-van Kampen:  tot en met de verhuizing naar Koningshof 
 
Op 1 augustus 1985 zijn het Kwetternest en Berkenhof samen verder 
gegaan als Openbare Basisschool Berkenhof. Op 1 augustus 2001 is die 
school gefuseerd met OBS De Tweemaster uit de wijk Koningshof. Dit 
onder het motto:  
"Niet apart maar samen, samen leren voor het leven". 
 

 
Berkenhof vanaf de Acacialaan in 2010 

In 2011 is het pand niet langer in gebruik voor het Openbaar Onderwijs. 
Door de terugloop in leerlingen is besloten om de beide locaties van de 
Tweemaster samen in één pand te huisvesten: de locatie in Koningshof. 
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Het gebouw is momenteel in gebruik door de tweetalige Montessori 
basisschool "Casa", deze betrekt de leerlingen uit de verre omtrek en 
heeft dan ook in 2014 haar stichtingsnorm bereikt. 
 

 
 
2-talige Montessori basisschool "Casa" met het nieuwe natuurlijke schoolplein 
 
 

 
 
Bart Ennema 
 
 
 
 
 
Bron:  
- Henny Antonissen en anderen (2006) 40 jaar Berkenhof (Jubileumboek) 
 


