
 
1 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Deuren Sint jansschool gaan definitief dicht 
 

Duizenden voeten en voetjes zijn deze 
trap op en af gegaan. Je ziet het aan de 
treden, ze zijn uitgesleten. Ook in de 
rest van het gebouw voel je de 
geschiedenis van vele kinderen en van 
de leuke, bijzondere en soms 
ontroerende gebeurtenissen die hier 
plaatsgevonden hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Sint Jansschool, een prachtig oud 
gebouw dat de fantasie prikkelt, is ooit 
begonnen als R.K. meisjesschool met de 
naam Leonardusschool. De R.K. 
jongensschool heette destijds, we spreken 
over de jaren ’20 van de vorige eeuw, Sint 
Jansschool en zat aan de Sint Janskerkstraat. 
De beide gebouwen grensden aan dezelfde 
terrasvormige speelplaats dat door 
prachtige oude bomen omzoomd is. In de 
Arnhemse Courant uit die tijd valt te lezen 
over deze gebouwen: ”……waarin niets 
gespaard is om licht en kleur te brengen in 
de schoolruimten. Arnhem heeft zijn mooie 
scholen en mag er trots op zijn…..”  
 
In 1954 werden de jongens- en meisjesschool samengevoegd tot Sint Jansschool en trokken in het 
huidige gebouw aan de Rosendaalsestraat. 
 
De Sint Jansschool fuseerde in 2003 met de Vlindertuin en staat officieel onder die naam 
geregistreerd. Maar de oude naam is een begrip in Klarendal en daarom nog steeds in gebruik. Tot 8 
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juli 2011… Dan wordt de school definitief gesloten als Sint Jansschool en gaat op in een nieuwe 
wijkschool. De naam Sint Jansschool zal van de gevel gehaald worden! 
 
Klarendal verdient zijn eigen basisschool. Daarom wordt er hard gewerkt aan een 
MultiFunctioneelCentrum in Klarendal. Daarin zal ook de nieuwe wijkschool komen. Totdat het MFC 
klaar is, zullen er kinderen onderwijs krijgen in het gebouw aan de Rozendaalsestraat, maar onder 
een andere naam en een ander bestuur. 
 

 
 
Het team van de Sint Jansschool wil iedereen in de wijk bedanken die zich ingezet heeft voor de 
kinderen en voor de school. Wij hebben altijd met veel plezier gewerkt met de Klarendalse kinderen 
en hun ouders en zullen hen zeker missen. 
 
An van Nierop – juni 2011 


