
	

75 jaar H.-Hartschool 
In de tweede helft van vorige eeuw groeide de wijk Bevegem van een 
onbeduidende Middeleeuwse heerlijkheid uit tot een modern 
dienstencentrum. “Bevegem” is van Frankische oorsprong en heeft 
een eeuwenoude historie, het was in de middeleeuwen  ‘den buiten’ 
van Zottegem. Met de aanleg van de spoorweg (1867) werd ‘de wijk 
Bevegem’ deels geïsoleerd van het centrum van Zottegem.  

Tijdens het interbellum verrezen er riante villa’s en de gemeentelijke bouwmaatschappij realiseerde er een reeks rijwoningen 
(o.m. in de Welzijnstraat en L.Lefèvrestraat).  Het gemeentebestuur koesterde plannen voor de aanleg van een nieuwe 
woonwijk met een kerk, een school, riolering… Kort na WOII kende Bevegem o.m. door toedoen van uitstekende 
treinverbindingen een verdere expansie en een grote nood aan arbeiderswoningen. Het grondgebied werd volgens een vast 
plan op een ‘moderne’ manier bebouwd onder het motto “Goed wonen in een aangename omgeving”. Naast een 
sportcomplex met zwembad werd ook een kerk, school en handelsgedeelte voorzien. De realisatie van ‘Nieuw Bevegem’ met 
zijn “keurige straten, sierlijke beplantingen en nette huizen” werd een feit met als stuwende kracht burgemeester Jules 
Matthijs. 
 
De organisatie van onderwijs kwam er ook na WOII tot stand.  Vzw “Gesticht Heilige Barbara Zusters van de Heilige 
Franciscus” kochten reeds op 10 april 1937 door toedoen van pastoor L. Bressers een weide, gelegen naast de noodkerk, 
met het oog op de uitbouw van een school. In 1947 werd een voormalig Engels houten legerpaviljoen aangekocht met vier 
klaslokalen. Twee klassen waren bestemd voor de parochieschool en twee voor de gemeenteschool die er slechts één van 
gebruikte en nadien zelfs verdween (1952). Weekblad ‘De Beiaard’ schreef: “Dicht bij uw huis, zullen nu ook uw liefste kleine 
kinderen ter school kunnen gaan. Bij regen en koud weder zal hen een lange schoolweg gespaard blijven. Voor degelijke 
verwarming der lokalen zal gedurende de koude winter gezorgd worden. Daarenboven worden nieuw leermateriaal en 
boeken in de nieuwe spelling in ’t vooruitzicht gesteld.”  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1867 - Aanleg spoorweg op wijk Bevegem bracht voorspoed, industrie en een aangroeiende populatie. Zottegem werd verdeeld…

1947 - Voormalige legerbarakken deden dienst als school: deels parochieschool, deels gemeenteschool.



	

Op 22 december 1947 werd de parochieschool officieel geopend. Zaïre De Potter stond in voor de opvang van de kleuters 
(bewaarschool) en Marie De Vos en de heer De Wandel gaven respectievelijk les aan de meisjes en jongens van de eerste 
graad. Al gauw werd het schooltje te klein. Er werden klaslokalen ingericht onder de nieuwe kerk en in de sakristij van de 
noodkerk.  
Begin december 1955 werd, mede op aandringen van een vijftal Bevegemse organisaties die naar eigen zeggen “250 
gezinnen vertegenwoordigden” en die in het heetst van de schoolstrijd de mogelijke inplanting van een Rijksschool in 
Bevegem vreesden, begonnen met de plannen en de bouw van een schoolcomplex aan het Heilig Hartplein en de 
Kastanjelaan.  

Op 1 september 1960 werd de school omgevormd tot een autonome vrije basisschool om een alternatief te bieden aan de 
jonge gezinnen die in de “nieuwe wijk Bevegem” kwamen wonen. Met Zuster Beatrix (Lea Durant) als eerste directrice en 
o.m. Christiane Anno in de eerste kleuterklas. In de jaren zestig werd de infrastructuur van de volwaardige school verder 
uitgebreid met twee klaslokalen, een verharde speelplaats, een nieuw sanitair én centrale verwarming. Magda Lootens werd 
een vaste waarde in de derde graad.  
In 1962 werd op de terreinen van het schoolcomplex een vrij gezondheidscentrum en een studie- en beroepsoriëntering 
(PMS) opgericht. De nieuwe gebouwen konden gebruikt worden vanaf 1965. Het leerlingenaantal bereikte in het schooljaar 
1968-1969 een eerste hoogtepunt met 249 leerlingen. De tweede verdieping boven het vrij gezondheidscentrum werd door 
de school ingenomen. 
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1957 - Naast de paviljoenen werd een nieuw schoolcomplex met overdekte speelplaats in gebruik genomen.

1965 - Luchtfoto nieuwe wijk Bevegem



	

In 1975 werd Lieve Beerens tot 
eerste lekendirectrice 
aangesteld en fusioneerde de 
school met de vrije basisschool 
van Godveerdegem.  

Voorjaar 1987 werd het College 
betrokken bij de besprekingen 
omtrent de vrije gemengde 
basisschool op het Hei l ig 
Hartplein waarvan de toekomst 
vrij onzeker was: de school 
kreeg het steeds moeilijker om 

zelfstandig overeind te blijven o.m. door de vergrijzing van de wijk. In 1986 bedroeg de schoolbevolking 122 leerlingen. Uit de 
mogelijke oplossingen die besproken werden leek de beste te zijn dat het College daar voortaan het onderwijs zou 
organiseren.  
 
Vanaf 1 september 1987 maakte de parochieschool deel uit van de structuur van het College O.-L.-Vrouw van Deinsbeke en 
bracht toenmalig superior Frans Hitchinson de kleuterklas van het College in de Bijlokewijk en de eerste graad van de 
basisschool in de Ooststraat over naar de nieuwe ‘wijkafdeling’ Heilig Hartplein.  

Paul Van den Berge werd er dienstdoend directeur. Door deze maatregel kon het voortbestaan van het katholiek 
basisonderwijs in Bevegem beter verzekerd worden. Het onderwijsaanbod bleef hetzelfde als in de vroegere school: een 
gemengde kleuterafdeling, een gemengde eerste graad en een tweede en derde graad enkel voor meisjes.  
Het schoolgebouw, de sanitair, de speelplaats en allerhande materieel kregen een opknapbeurt. Heel wat handvaardige en 
bereidwillige ouders o.l.v. Lydia Haegeman lanceerden het begrip ‘klusjesdag’! 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1965 - Luchtfoto H.-Hartschool en P.M.S.-centrum

1974-1975 - Het personeel van de 
Heilig Hartschool, met boven: 
Denise De Groote, de directrice 
zuster Beatrix, Christiane Anno en 
Zaïre De Potter. 
Onder: Nicole Plasschaert, Kris 
Oste, Magda Lootens, Marguerite 
Matthijs en Mia De 
Meulemeester.



	

Onder druk van de ouders werd de school verder gemengd. De schoolbevolking kende een gestadige groei mede door een 
gunstige ligging en het ‘open karakter’ van de school. In september 1990 werden jongens in het derde leerjaar toegelaten. 
Vanaf het schooljaar 1991-92 ook in het vierde leerjaar.  De populatie bereikte opnieuw een hoogtepunt.  

In 1993 werd Marc De Groote de nieuwe directeur. Marc De Groote werd onmiddellijk geconfronteerd met een ‘turbulente 
onderwijsomgeving’ waardoor de taak van directeur ingrijpend wijzigde en complexer werd.  
De school kende een gestadige groei onder het motto “Een degelijk, eigentijds en kindvriendelijk onderwijs verzekeren in een 
aangenaam en gezond milieu”. Veiligheid en milieu werden een eerste prioriteit waarbij alle schoolingangen werden herleid 
tot één ‘schoolplein’ als buffer voor het toenemende verkeer en het project “Leren sorteren” zorgde ervoor dat het selectief 
inzamelen van afval een koud kunstje werd.  
De open ruimte op het tweede verdiep – dienstig als geïmproviseerde gymzaal – werd in 1994 deels omgevormd tot twee 
klaslokalen. Waardoor de nood aan een gymzaal steeds groter werd… Het gebrek aan een volwaardige refter en gymzaal 
deed in 1994 toenmalig voorzitter EH Frans Hitchinson een bouwproject op stapel zetten en in samenspraak met de directeur 
werd een bouwdossier opgemaakt.  

BRUG JUNI 2022 75 JAAR H.-HARTSCHOOL

1993 - Speelplaats met asfaltbestrating.1987 - Speelplaats: zandbak en zelfgemaakte speeltuigen.

1983 - Personeelsfoto, v.l.n.r. de dames Mia De Meulemeester, Lieve Verthez, intrimaris?, Christelle Lapaige, Leve Beerens, Magda 
Lootens, Liliane Batjoens, Kris Oste, Rita Huybens, Denise De Groote en Rita De Maeseneire.



	

Bij de jaarwisseling in 1995 werd Dr. Wim Van Wilderode de nieuwe voorzitter van vzw “Katholieke Scholen Regio Zottegem”. 
Hij volgde belangstellend de traag malende administratieve molen op met een grote bekommernis op het vlak van opvoeding 
en onderwijs. Hij werd geconfronteerd met het wijzigend onderwijslandschap. De roep naar gemengd onderwijs werd steeds 
luider. Een dreigend kortgeding voor gemengd onderwijs versnelde de procedure. De eerste steenlegging voor de nieuwbouw 
ging door op 1 juli 1998. 

Op 1 september 1998 nam EH Karel Cottenie de fakkel van voorzitter over. Op 4 juni 1999 werd de nieuwbouw ingehuldigd: 
een nieuwe eetzaal en turnzaal langs de Kastanjelaan 6A, een mooi, degelijk en vooral functioneel gebouw dat momenteel 
naast gymzaal ook de naschoolse opvang en mediaklas herbergt.  
 
Niets is zo dynamisch als het onderwijslandschap.  Op 1 september 1999 wordt ook de derde graad gemengd. De H.-
Hartafdeling is nu volwaardig en evenwichtig uitgebouwd.  De vestigingsplaats kreeg opnieuw de wind in de zeilen met bijna 
300 leerlingen! Zodat reeds in de wandelgangen over nieuwe bouwplannen wordt gefluisterd! 
Vanaf 1 september 1999 kwamen de beide katholieke basisscholen van Zottegem-centrum (O.-L.-Vrouw van 
Deinsbekecollege en het Sint-Barbarainstituut) onder één schoolbestuur vzw “Katholiek Basisonderwijs Zottegem” met EH 
Karel Cottenie als voorzitter. Het bleven in eerste instantie twee zelfstandige scholen maar de mixiteit werd een feit. 

Op 1 september 2001 werden beide basisscholen één school: Sint-Barbaracollege met vier 
vestigingsplaatsen (Kasteelstraat, Nieuwstraat/Trapstraat, H.-Hartplein en Kerkstraat 
Outer). Marc De Groote werd overkoepelend directeur. De basisschool organiseert 
onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ze leunt sterk aan bij de secundaire afdelingen. 
De denataliteit, de zware instandhoudingswerken van de gebouwen, de keuze van de 
ouders… argumenteren de beslissing om op 1 
september 2003 de vestigingen Kasteelstraat en 
Kerkstraat Outer te sluiten. De overgebleven leerlingen 
van de afdeling Kasteelstraat hospiteren naar de 

afdeling Trapstraat.  

Er wordt ook een vrije scholengemeenschap “Vlaamse Ardennen” opgericht. Daartoe 
behoren naast onze basisschool ook de vrije basisschool “Lilare” uit Brakel-Michelbeke 
en de vrije basisschool “De groene heuvel” uit Zwalm-Latem. Marc De Groote wordt 
coördinerend directeur. 
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1999 - Nieuwbouw turnzaal - refter (later opvang en mediaklas)



	

In 2004 dreigde opnieuw woningnood in de H.-Hartafdeling. Met het ‘inwonend’ CLB-centrum werden afspraken gemaakt om 
op termijn de gehuurde gebouwen te verlaten zodat hier de school verder zijn intrek kon nemen. Om de onmiddellijke 
woningnood van het hoge leerlingenaantal van 380 op te vangen werd in de zomervakantie van 2004 overgegaan tot het 
installeren van modulaire klasruimten. Het noodstation van Halle vond hier een nieuwe bestemming! In deze tijdelijke 
paviljoenen (we gebruikten niet graag het woord ‘containers’) kwam een bijkomende refter, extra sanitaire voorzieningen, een 
viertal klassen en een multifunctionele zaal.  

Het bestuur van het aanpalend Parochiaal Centrum stelde zijn speelweide ter beschikking zodat het inleveren aan 
speelruimte ruim gecompenseerd werd. Vanaf september 2007 kon de school de lokalen van de vzw Parochiale Werken in 
gebruik nemen, een gebaar dat geapprecieerd werd. De feestzaal van het Parochiaal Centrum werd de nieuwe eetzaal, de 
keuken werd grondig gerenoveerd en twee vergaderlokalen betekenden een meerwaarde voor de school. 
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2004 - Om de tijdelijke woningnood op te vangen werden er in de zomer zes klasmodules geïnstalleerd. Een huzarenstukje!

2007 - Het ‘parochiehuis’, de vroegere noodkerk, werd ingelijfd als eetzaal, keuken en vergaderlokalen.



	

Het CLB slaagde er niet in een geschikte en betaalbare accommodatie in de Zottegemse regio te vinden. In het voorjaar 
2008 kreeg de school groen licht van het bisdom  Gent om als alternatief een duurzame nieuwbouw op te trekken op de hoek 
van de Kastanjelaan met nieuw sanitair, twee comfortabele kleuterklassen, berging, vijftal klaslokalen en een open 
leercentrum. Dit verdiep met niet-dragende wanden kan in de toekomst heringericht worden om te beantwoorden aan 
toekomstige behoeften.  
Ook de speelplaats werd heringericht met een binnentuin voor de kleuters, een overdekte ruimte, multifunctionele 
sportvelden,… Ontwerper werd oudleerling architect Johan De Muyter. De bouw werd opgeleverd in september 2010, de 
officiële inhuldiging volgde op 8 oktober 2010. 

Vanaf 1 september 2012 werd EH Hans Vandenholen voorzitter van het schoolbestuur “Katholiek Basisonderwijs 
Zottegem” (KBZ). Op 1 september 2016 konden de leerlingen terecht in een gerenoveerde eetzaal met duurzame technieken 
zoals akoestische en thermische isolatie. Tijdens de coronapandemie 2020-22 wordt volop geïnvesteerd in 
ventilatietechnieken. Medio 2022 krijgen de laatste klassen een individuele klasventilatie-unit. Directeur Marc De Groote 
beëindigt zijn ambtstermijn en wordt opgevolgd door Kurt Van Maldergem. 
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2010 - Luchtfoto met gerealiseerd scholencomplex.

2010 - Eigentijdse, ruime en frisogende klassen die zorgen voor een 
aangenaam leer- en leefklimaat.

2010 - De smaakmaker op school: onze peuterklas met het Duitse 
Haba-materiaal zowat de norm op de markt voor duurzaamheid 
en design, innovatief  en van hoge educatieve waarde.



	

Het onderwijs als een bouwwerf  
EH Hans Vandenholen, voorzitter schoolbestuur: 
 
“Wil je een huis bouwen, dan moet je beginnen bij de grond. Een stevig fundament is de basisvoorwaarde. En dat is voor 
onze school de kwaliteitscultuur én onze christelijke identiteit. De twee hangen samen. Elke dag streven de directeur, de 
leraars ondersteund door het schoolbestuur en andere instanties naar kwaliteit en naar het beste voor elke leerling, vanuit het 
besef dat elke mens uniek is en een kind van God is. Dat is de basis van het beleid dat de school voert. 
 
Op die grondslag gaan we aan de slag met bouwstenen. Ik som er enkele op. Uiterst belangrijk is een verbindend 
schoolklimaat. Iedereen hoort erbij. De diversiteit in onze scholen groeit, op alle vlakken. Welnu, elk kind, elke ouder mag 
zich erkend en gewaardeerd voelen. Verder is voor ons van wezenlijk belang: goed onderwijs en een krachtige 
leeromgeving. Daar wordt veel in geïnvesteerd. De beste leermiddelen worden gebruikt, een uitstekende en actuele 
infrastructuur staat ter beschikking. Veel aandacht wordt besteed aan de bouwsteen van de zorg. Een zorg die aangepast is 
aan elk kind. Voor sommigen volstaat basiszorg, voor andere kinderen is er behoefte aan een verhoogde of individueel 
aangepaste zorg. En als er sprake is van kwetsbaarheid of materiële nood wordt daar respectvol en met de nodige discretie 
op ingespeeld. De sleutel tot de ontwikkeling van een kind is de bouwsteen van de taal. Onderzoek toont aan dat de 
taligheid en het inzicht in taalstructuren, en ook het begrijpend lezen onder druk komen te staan. Daar willen we sterk op 
inzetten. Nieuwkomers moeten kost wat kost onze taal zo grondig mogelijk onder de knie krijgen. Alle kinderen moeten leren 
lezen. Lezen in de meest technische zin van het woord, maar verder ook en vooral lezen in de diepte: gaande van begrijpend 
lezen tot de smaak te pakken krijgen voor literatuur, poëzie en de symbolische dimensie van de werkelijkheid. Dat is een 
voorwaarde om te kunnen leren, om zich te ontwikkelen als mens. Allerlei andere bouwstenen zijn het welbevinden van 
kinderen, de contacten met de ouders, de netwerking binnen de scholengemeenschap en daarbuiten om ervaringen te 
delen en te leren van elkaar...  
 
Bij dat alles is natuurlijk het dak van het allergrootste belang. Heel het project is maar waterdicht als leraars, directeur, 
bestuur en alle andere meewerkende organen het geheel bewaken en overkoepelen, in een samen gedragen 
verantwoordelijkheid. Wat we niet mogen vergeten zijn de deuren en de ramen. We willen een onthalende school zijn, 
met open deur. En ook een school die zich niet opsluit in een eigen wereld. De ramen staan open naar de wereld om ons 
heen, dichtbij en veraf. De frisse lucht die zo binnenkomt maakt ons open van geest en verhindert dat er een vermufte sfeer 
hangt binnen de muren van de school. Die frisse wind waait zeker doorheen het Sint-Barbaracollege!”  
 

Bronnen, onder meer 
“125 jaar O.-L.-Vrouw van Deinsbekecollege te Zottegem” (Frans Hitchinson, 1987)  
“Vijftig jaar Parochie Bevegem” (Koenraad De Wolf, 1988) 
Schoolblad “Brug”, diverse jaargangen 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