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Redengevende omschrijving
Beschrijving
School, gebouwd in 1904 naar ontwerp van C. Bogers, uitgebreid in 1906. Het pand ligt op de hoek
van de Schoolstraat en het Hemelrijken, in het stadsdeel Woensel. Aan de lange gevel grenst de
voormalige speelplaats, nu een grasveld en is door middel van een smeedijzeren hek van de straat
gescheiden.
Het schoolgebouw is een vrijstaand, langgerekt en hoog pand onder een zadeldak, uitgevoerd in
baksteen, het dak is gedekt met muldenpannen. De gevels zijn voorzien van lisenen die ter plekke van
de topgevels overgaan in getrapte friezen. De topgevels zijn aan de bovenkant afgezet met een
gepleisterde band. De ontlastingsbogen boven de deuren zijn in strengperssteen, in een afwijkend
kleur, uitgevoerd. Onder de goot is over beide lange gevels een tandlijst aangebracht. Twee risalieten
met topgeveltjes verdelen de zijgevel aan de speelplaatszijde in drie gelijke delen. Deze gevel heeft
een open karakter door de grote samengestelde ramen die erin zijn aangebracht. Deze ramen zijn in
zes groepen van drie, corresponderend met de klaslokalen, te onderscheiden. Boven de ramen is een
gepleisterde latei aangebracht. In de risalieten bevinden zich grote toegangsdeuren met bovenlichten,
gevat in een hoefijzerboog. Daarboven is nog een kleinere deur met hijsinrichting aanwezig. Achter
deze deuren bevinden zich korte gangen met toegangen naar de klaslokalen. De gevel aan de
Schoolstraat heeft een meer gesloten karakter, hierin zijn slechts kleine ramen aangebracht. Het pand
ligt met de kopse gevel aan het Hemelrijken, in de top is een gevelsteen met jaartal aangebracht. De
oorspronkelijke indeling is bij het hergebruik van de school gehandhaafd. Elementen uit de inrichting,
onder andere een aantal trappen en natuursteen vloeren van de gang, zijn bewaard gebleven. Op het
schoolterrein bevinden zich nog een gymnastieklokaal aan de oostzijde en een overkapping van een
overdekte speelplaats aan de zuidzijde. Het gymnastieklokaal is een rechthoekig bakstenen gebouw,
gedekt met een afgeplat zadeldak. In de westgevel bevinden zich de toegangsdeur en drie grote
samengestelde getoogde ramen. Onder de goot is een tandlijst aangebracht. De overkapping bestaat
uit een houten constructie met een schuin dak. Aan de kant van het Hemelrijken is een laag
bakstenen muurtje met ezelsrug gezet, daarop is een smeedijzeren hekwerk met pijlpunten en
leliemotief aangebracht als afscheiding van het terrein. Tussen de twee vierkante pijlers is een poort
geplaatst. Binnen dit terrein is nog een lindeboom uit de bouwtijd aanwezig.
Waardering.
Het schoolgebouw is gaaf bewaard gebleven.
Het is van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie, een goed voorbeeld van een
schoolgebouw uit het begin van de twintigste eeuw.
Het gymnastieklokaal en de overkapping dragen bij aan de ensemblewaarde.
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