
Technisch onderwijs in Weert (1922-1971) 
door A.H. Lempens 

De Stichting 
V oordat in 1922 in Weert een 
Nijverheidsschool geopend kon worden, 
moesten er nog heel wat hindernissen uit 
de weg geruimd worden. De aanzet tot 
de oprichting van een school voor 
ambachtslieden werd gegeven door de 
Katholieke Middenstandsvereniging St. 
Laurentius, die in 1915 was opgericht en 
onder het voorzitterschap van F.H. van 
der Velden stond. Vanaf haar oprichting 
heeft deze vereniging zich beijverd 
boekhoudcursussen te geven. Omdat in 
de Noordbrabantse Langstraat patroons
leergangen werden gegeven, werd er 
contact opgenomen met G.l. van den 
Hout, kapelaan te Raamsdonkveer en 
adviseur van de bouwvakpatroonsbond 
aldaar, om voor timmerlieden, smeden, 
schilders en elektriciens een lezing te 
houden over de patroonsleergangen. 
Vervolgens vond via de heer Steggerda, 
directeur van de Ambachtsschool te 
Eindhoven, een onderhoud plaats met de 
onderwijsinspecteur H.l. de Groot in de 

F.R. van der Velden. 

wachtkamer van het Weerter station. De inspecteur adviseerde bij verschillende over
heden subsidie aan te vragen voor patroonsleergangen, hetgeen gebeurde. 
De volgende bedragen werden toegezegd: Rijk f 375,-, provincie Limburg f 200,-, 
gemeente Weert f 300,-, gemeente Nederweert f 100,- en de gemeenten Stramproy en 
Budel ieder f 25,-. In oktober 1916 konden de cursussen voor timmerlieden, smeden, 
elektriciens en schilders een aanvang nemen. De lessen werden gegeven door de lera
ren J. Witbroek,G. Geenen en RJ. van der Heyden uit Eindhoven en J.L. Weesie uit 
Tilburg. Bovendien werd een cursus vakboekhouden gegeven door M. Rooskens uit 
Weert. Niet minder dan 97 patroons, zoons van patroons en gezellen werden ingeschre
ven. Uit klachten van de leraren bleek dat niet alles van 'n leien dakje ging. De meest 
noodzakelijke basiskennis ontbrak bij de cursisten en men kwam dan ook tot de con
clusie dat er in Weert een Ambachts- of Nijverheidsschool moest komen. 
De R.K. Middenstandsvereniging St. Laurentius diende daarop bij de gemeenteraad een 
verzoek in voor een jaarlijks subsidie van f 4000,- voor een op te richten Ambachts
school. Voor een avondschool voor ambachtslieden werd een subsidie van f 750,- gevraagd. 
De commissie van Financiën adviseerde afwijzend te beschikken op de volgende gronden: 
a. De financiële toestand van de gemeente laat zo'n grote uitgave niet toe; 
b. De bevolking van Weert en de omliggende gemeenten is voor een groot deel in de 

landbouw werkzaam; 
c. Ambachtslieden hebben de gelegenheid zich te bekwamen op de scholen In 

Eindhoven en Roermond, waarvoor de gemeente geldelijke steun verleent; 
d. Weert heeft een tekenschool waar bouwkundig en ander tekenen gegeven wordt. 
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Tijdens de raadsvergadering van 18 juli 1919 werden de aanvragen van de Midden
standsvereniging behandeld. Raadslid Tempelman vond geen bedrag te hoog. Aan
gezien hij moeite had met de ingediende begroting, stelde hij voor een afzonderlijke 
commissie te benoemen, die een uitgewerkt rapport aan de raad zou moeten uitbrengen. 
De raadsleden van Kimmenade, Schillings en Ares vonden een school niet nodig. 
Burgemeester Kolkman was echter voorstander van een Ambachtsschool. Hij kon het 
advies van de commissie van Financiën niet onderschrijven en betwijfelde of de ge
meente die uitgave niet zou kunnen dragen. Hij bracht naar voren dat veel ouders hun 
kinderen niet naar Eindhoven of Roermond wilden sturen en verwachtte dat de school op 
70 à 80 leerlingen zou kunnen rekenen. Het voorstel van Tempelman tot instelling van 
een commissie werd aangenomen. 
De Middenstandsvereniging had tevens een verzoek ingediend om een provinciaal 
subsidie ad f 2500,- voor een op te richten Ambachtsschool. Ofschoon de inspecteur 
van het Middelbaar Onderwijs de stichting ten zeerste had aanbevolen, werd in de ver
gadering van Provinciale Staten van 8 juli 1919 toch afwijzend beschikt op de aan
vraag. De Staten hadden zich laten leiden door de overwegingen dat de aanvraag te laat 
was ingediend en dat de gemeenteraad van Weert besloten had geen subsidie te verle
nen, hetgeen voor de Staten een eis was. 
Op 20 augustus 1919 vergaderden de besturen van de R.K. Werkliedenvereniging St. 
Martinus, de Landbouwbond St. Isidorus en de R.K. Middenstandsvereniging St. 
Laurentius om te komen tot de oprichting van een plaatselijk Comité van actie van de 
staIidorganisaties. De heer Rooijmans, voorzitter van de werkliedenvereniging, hield 
een pleidooi voor goed vakonderwijs in Weert. Hij betreurde het dat het subsi
dieverzoek bij de gemeenteraad zo weinig steun vond. De heer Tempelman weet dit 
aan de onbekendheid van de raadsleden met het vakonderwijs. 
In de raadsvergadering van 23 december 1919 is de heer Cool, inspecteur van het vakon-

Het schoolgebouw in 1921. 
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Officiële opening van de school 11 mei 1922. 
Iste rij v.l.n.r.: Agent Geurts, Burgemeester WF. W Kolkman, E.P. Hupperetz, Em. 
Smeets, F.H. v.d. Velden, Directeur A. Haatsmans, Inspecteur H.J. de Groot, 
Inspecteur WH. Cool, W. Breukers, J.H. v.d. Broek en ???? 

derwijs te 's-Gravenhage, aanwezig. Nadat een lijvig rapport was voorgelezen, dat was 
uitgebracht door de op 18 juli 1919 benoemde commissie en dat mede was ondertekend 
door de voorzitters van de drie standorganisaties en door enige vakverenigingen, indus
triëlen en particulieren, begon inspecteur Cool zijn betoog. Hij wees erop hoe achterlijk 
de gemeente Weert was in vergelijking met andere plaatsen, vooral wat betreft de 
opleiding van timmerlieden en meubelmakers. De tekenschool was zijns inziens niet 
met de tijd meeggegaan. Hij had er enkele slechte tekeningen gezien. Indien besloten 
zou worden tot de stichting van een school, zal het Rijk een voorschot ineens van f 2000,-, 
alsmede een jaarlijks subsidie van f 8600,- verlenen, alleen voor de Ambachtsschool. 
De provincie zal een jaarlijks subsidie van f 300,- verlenen, als de gemeente daarin 
voorgaat. De Ambachtsschool zal de gemeente het eerste jaar f 4000,- kosten, de 
avond-tekenschool f 700,-. De inspecteur verheelt niet dat het subsidie ieder jaar f 1000,
hoger zal worden. 
Na ampele discussie besluit de gemeenteraad met negen tegen drie stemmen subsidie te 
verlenen. Tegen stemden de raadsleden van Kimmenade, lansen en Schreurs. 
Het bestuur van de Middenstandsvereniging kocht vervolgens een perceel grond langs 
de Kasteelswal ter grootte van plm. 40 A. Het schoolgebouw werd ontworpen door G. 
Geenen, leraar van de Ambachtsschool te Eindhoven en tevens leraar aan de patroonsleer
gangen in Weert. Op 15 februari 1921 vond de aanbesteding plaats. Het werk werd gegund 
aan de laagste inschrijver los van Kuyk & Zoon te Leende voor de som van f 133.721,-. 
Pieter van der Velden, het oudste zoontje van de voorzitter van de Middenstands
vereniging, legde op 26 mei 1921 de eerste steen van de school. Medio 1921 benoemde 
de gemeenteraad twee leden in de Commissie van toezicht van de school, t.w. de raads
leden van Aubel en van Kimmenade. 
De officiële opening en inzegening van de school vond plaats op 11 mei 1922. Na een 
plechtige hoogmis in de St. Martinuskerk trok men in processie naar de school, voorop 
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het vaandel van de Middenstandsvereniging St. Laurentius, daarachter kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders, bestuursleden, de leden van de Commissie van Toezicht, 
directie en leraren en leerlingen. Deken Haenen verrichtte de inzegening en schetste in 
zijn toespraak de toekomst van het opkomende arbeidersgeslacht. Hij wees erop dat 
naast vakkennis veel zorg besteed moest worden aan de godsdienstige en zedelijke 
overtuiging van de leerlingen. Aan de leerlingen vroeg hij om dankbaarheid en onder
danigheid aan het gezag. Verder werden er toespraken gehouden door F. van der 
Velden, voorzitter van het bestuur, HJ. de Groot, inspecteur-generaal van het Nijver
heidsonderwijs, W.F.W. Kolkman, burgemeester van Weert, W.H. Cool, inspecteur van 
het Nijverheidsonderwijs, B. Steggerda, directeur van de Ambachtsschool te Breda, 
Van Aarst, directeur van de IJzergieterij Weert, M. van Hout, burgemeester van 
Helmond, J.M.A. Tempelman, raadslid en voorzitter van de Werkliedenvereniging St. 
Martinus en A. Hootsmans, directeur der school. 

De periode 1922-1940 
Met het geven van lessen aan de 39 leerlingen was men reeds op 21 april 1922 gestart. 
Er waren twee afdelingen, n.l. hout en metaal. De hoofdmoot van de lessen werd 
gevormd door 22 praktijkuren. De overige vakken waren godsdienst, tekenen, vaktheo
rie, natuur- en werktuigkunde, Nederlandse taal, wiskunde en rekenen. 
Directeur A. Hootsman werd bIjgestaan door twee vakleerkrachten en twee leraren voor 
het lager onderwijs in parttime verband. Conciërge werd J. Weekers, mede-oprichter van 
de school. De godsdienstlessen werden verzorgd door een parochiegeestelijke. De 
gemeenteraad was op 9 maart 1923 van oordeel dat deze de lessen pro deo moest geven 
en besliste afwijzend op het verzoek om hiervoor f 350,- subsidie te geven. 
In 1923 en 1924 werden een tweede en derde klas gevormd, waardoor het aantal leer
lingen op 94 kwam. In 1925 werden de eerste diploma' s uitgereikt, 27 aan de dag
school en 5 aan de avondschool. 
In 1929 werden de begin- en einddatum van het schooljaar van de lagere scholen in 
Weert verschoven naar september. De Nijverheiddsschool handhaafde evenwel de 
datum I april, zodat er sprake was van een slechte aansluiting. In die tijd schijnt men 
dit geen bezwaar gevonden te hebben; velen gingen direct na de lagere school werken. 
Van 1929 tot 1940 bleef het gemiddelde aantal leerlingen op 115 staan. Het aantal 
metaalbewerkers nam in die periode toe, terwijl het aantal timmerlieden afnam. In 1933 
verliet directeur Hootsman de school; hij werd directeur in Breda. Zijn opvolger was Ir. 
W.J. Bloem. 
In 1934 werd de school door de Middenstandsvereniging St. Laurentius overgedragen 
aan R.K. Vereniging ter bevordering van Nijverheidsonderwijs voor mannelijke perso
nen te Weert. 
Met ingang van I april 1938 werd de driejarige cursus omgezet in een tweejarige. De 
mogelijkheid werd opengelaten om een aantal leerlingen van de tweejarige cursus 
gedurende een derde jaar de lessen in dezelfde of een andere richting te laten volgen. 
Hiervoor moest toestemming worden gevraagd aan de minister van Onderwijs. In 1939 
werd Ir. Bloem benoemd tot directeur van een nieuwe school in Roosendaal. Hij werd 
opgevolgd door W.F. Coenders die reeds vanaf 1924 als leraar aan de school was ver
bonden. 

De oorlogsjaren 
Gedurende de meidagen van 1940 moest de school in verband met de evacuatie van 
Weert vijf dagen worden gesloten. In 1941 werd de school uitgebreid met een afdeling 
motorrijtuig- en rijwielherstellen en elektriciens. De praktijklessen werden door één 
leraar gegeven. In 1943 werd de afdeling gescheiden en kon voor de afdeling elektri-
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ciens een vakleraar worden benoemd. Eveneens in 1943 werd de aanvangsdatum van 
het schooljaar bepaald op 1 september, zodat een betere aansluiting met het lager 
onderwijs werd verkregen. Als gevolg van de bezetting moest het vak Duits worden 
ingevoerd. Gymnastiekonderwijs kon niet worden gegeven, omdat een geschikt lokaal 
ontbrak. Tijdens de oorlogsjaren werd er veel gevergd van het improvisatievermogen 
der leerkrachten, want er was een nijpend gebrek aan materialen, gereedschappen en 
machines. Tot driemaal toe wilden de Duitsers het gebouw vorderen, maar directeur 
Coenders wist dit telkens te voorkomen door erop te wijzen hoe belangrijk goede vak
lui waren voor de Duitse industrie. 
In september 1944 moest de school worden gesloten wegens het oprukken van de geal
lieerde legers. Het opblazen van de stads brug veroorzaakte belangrijke glasschade aan 
de voorgevel van de school. Na de bevrijding van Weert op 22 september 1944 werd 
getracht de leerlingen weer op school te krijgen en op 1 oktober konden de lessen weer 
worden hervat met de helft van het aantal leerlingen. Spoedig echter moest de school 
worden ontruimd en ter beschikking van de geallieerden worden gesteld. Het onderwijs 
kwam stil te liggen tot april 1945. 

De periode 1945-1955 
Na de oorlog komen we terecht in een periode van wederopbouw en ook van de indus
triële ontwikkeling van Weert. In september 1946 werd gestart met een nieuwe afdeling 
meubelmaken. Een eerste klas van 24 leerlingen werd ondergebracht in een gedeelte 

Het onderwijzend personeel in 1947. Staand v.l.n.r. P. Hoefnagels, G. v. Montfoort, W. 
Frencken, J. v.d. Dungen, W. Hermans, W. Schalken, J. Bovendeaard en H. Geurts. 
Zittend v.l.n.r. L. Joosten, Peter Nerius a.F.M., F. Coenders directeur, A. Tullemans 
en P. Gabriëel. 
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van het overblijflokaal. Er was ook vergunning verleend voor een afdeling schilderen, 
maar hiervoor was geen lokaliteit beschikbaar. De toeloop van het aantal leerlingen 
werd steeds groter; een groot aantal van de aangemelden moest worden afgewezen. 
In 1947 werd het 25-jarig bestaan van de school op feestelijke wijze herdacht. 
Door verbouwingen binnen het schoolgebouw, uitgevoerd door de leerlingen timmeren, 
konden twee klassen extra worden gevormd. Toch bleef het behelpen .. 
Intussen was vergunning verkregen om een semi-permanent gebouw op het schoolter
rein te plaatsen. Hierin werden een praktijklokaal bankwerken en een timmer- en meu
belmakersklas ondergebracht. Desalniettemin moest er jaarlijks een zestigtal leerlingen 
worden afgewezen wegens plaatsgebrek. Ondanks het gebrek aan ruimte werd in 1947 
toch een afdeling schilderen aan de school toegevoegd. Deze werd gehuisvest op de 
zolderverdieping. 
In 1949 werden op het ministerie van Onderwijs besprekingen gevoerd over een uit
breiding van de school met twee vleugels. Architect W,C. Rooyakkers kreeg opdracht 
een schetsplan te maken. 
In 1950 werd toestemming verkregen een kopklas automonteurs te beginnen. Ofschoon 
het aantal aanmeldingen ieder jaar groter werd, kon de bouw van twee nieuwe vleugels 
toch pas op 31 december 1952 worden aanbesteed. Het werk werd uitgevoerd door de 
Gebr. Geelen uit Neer voor de som van f 368.390,-. Nog tijdens de bouwwerkzaamhe
den bleek de toename van het aantal leerlingen zo groot te zijn, dat een nieuwe uitbrei
ding binnen enkele jaren noodzakelijk zou zijn, te meer daar in alle technische scholen 
de tweejarige cursus werd omgezet in een driejarige. Een nieuw lokalenplan werd 
opgesteld, waarbij gerekend werd op 750 leerlingen en een cursusduur van drie jaar. De 
twee nieuwe vleugels werden in 1955 in gebruik genomen. 
Na al deze bouwerij en plannenmakerij wordt het tijd even stil te staan bij datgene wat 
in die gebouwen plaatsvond. Zoals reeds gezegd steeg het aantal leerlingen na de oor
log fors. Er waren in die tijd grote gezinnen, waarbij men moet denken aan gezinnen 

Het schoolgebouw met de nieuwe zijgevel aan de Kasteelswal. 
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met zeven à acht kinderen. Uiteraard waren er in Weert en omgeving veel boerengezin
nen. Met omgeving wordt bedoeld Budel, Maarheeze, Soerendonk, Nederweert, ElI, 
Hunsel en Stramproy. Omdat vele ouders begrepen dat hun zonen niet allemaal boer 
konden worden, stuurden ze hun jongens naar de Ambachtsschool om " 'n goed vak te 
leren". Dit betekende dat de school vele leerlingen kreeg die ook de h.b.s. of het gym
nasium hadden kunnen doorlopen. Het gevolg hiervan was dat veel van deze goede 
leerlingen een avondopleiding gingen volgen om naar een m.t.s. (de vroegere benaming 
van de h.t.s) te kunnen gaan of naar de lerarenopleiding. Deze sinds 1939 bestaande 
avondopleiding was een niet-gesubsidieerde opleiding, aanvankelijk v.m.t.o. (voorbe
reidende opleiding middelbaar technisch onderwijs), later o.b.a.o. (opleiding bewijs 
van algemene ontwikkeling). 
Na de oorlog kreeg de godsdienstige vorming veel aandacht. Nadat de godsdienstlessen 
de eerste twee jaar na de opening der school in handen waren geweest van een kapelaan 
van de St. Martinusparochie, werden ze daarna overgenomen door de paters francisca
nen. De leerlingen van de hoogste klas kenden een gesloten retraite in Huize Manresa 
te Venlo. Iedere eerste vrijdag van de maand gingen de leerlingen in gesloten gelederen 
naar de Paterskerk op de Biest. Op Sacramentsdag vond op de speelplaats een mis in de 
open lucht plaats. 
In 1952 werd het vak lichamelijke oefening ingevoerd. De lessen werden gegeven in een 
gymnastieklokaal in de stad. Een jaar later werd een kopklas fijnbankwerken gevormd. 
In 1954 werd op de dagopleiding geëxperimenteerd met het z.g. Plan Faber, dat het 
technisch onderwijs moest vernieuwen. Het plan hield in dat het algemeen vormend 
onderwijs meer benadrukt ging worden. Ingevoerd werden de vakken Engels, aardrijks
kunde, geschiedenis, biologie en maatschappijleer. Omdat de technische vakken minder 
uren kregen, ging dit met de nodige spanningen gepaard. 
Zoals reeds eerder gezegd werden de nieuwe vleugels in 1955 in gebruik genomen. 
De architecten Geenen en Oskam werden aangetrokken om een schetsplan te maken 
voor een nieuwe uitbreiding. Door een bouwstop, die tot 1960 duurde, werd dit echter 
tegengehouden. Ieder jaar werd het ruimtegebrek nijpender. De geboortegolf van na de 
oorlog werd voelbaar en vele leerlingen moesten afgewezen worden. Werd er aan het 
einde van de veertiger jaren bij de selectieprocedure een psycho-technisch onderzoek 
toegepast, in de vijftiger jaren hield men toelatingsexamens. Ieder jaar opnieuw kon 
men in de jaarverslagen allerlei klachten lezen: Vanwege het ruimtegebrek kon men de 
opleiding niet driejarig maken, het overblijven van leerlingen in de middagpauze was 
een groot probleem en een gymnastieklokaal ontbrak nog steeds. 

De periode 1956-1971 
Op de afdeling timmeren kwam in 1956 naast de avondopleiding z.g. parttime onder
wijs, waarbij de leerlingen het gehele jaar door één middag per week naar school kwa
men, met daarnaast 'n aanvulling van twee avonden per week gedurende acht maanden, 
dit in tegenstelling met de gewone avondschool waar men vier avonden les kreeg. Op 
de afdeling schilderen werd dit parttime onderwijs in 1958 ingevoerd. 
In 1957 volgden alle leraren in Boxtel gedurende een week een applicatiecursus, het
geen te maken had met de vernieuwing van het technisch onderwijs. 
In 1958 werd de bestaande o.b.a.o.-opleiding in subsidieverband opgenomen. 
In hetzelfde jaar verrees er op de zolder een kapel, die door de leerlingen timmeren was 
gemaakt. Er kwamen zowaar gebrandschilderde ramen in, vervaardigd door de tekenle
raar W. Schalken. Iedere ochtend werd er mis gelezen, die bij toerbeurt door iedere klas 
werd bezocht. De Maas- en Roerbode schreef over een unicum in Limburg. Een jaar 
later werd op zolder een kantine ingericht. 
Nadat de gemeente in 1959 had geweigerd vergunning te verlenen voor de bouw van 
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Personeel van de dagschool in 1962. 1 ste rij v.l.n.r. P.Al. Timmermans, WA.H. 
Frencken, P.l. Hoefnagels, WN. Hermans, WF. Coenders (directeur), T.A. Meyer, 
P.M.e. Gabrieel, l.M.P. v.d. Dungen, G. v. Montfoort en WH.l. Schalken; 2de rij 
v.l.n.r. P.H. Sonnemans, l. Frenken, K.M. Doek, N.l. Bosma, P.e. de Brouwer, A.H. 
Lempens, P.M.H. Clevers, WB.M. Ahsman, l.H. Lambrichs, H. Hielkema en l.P. 
Ooms; 3de rij v.l.n.r. lL Peeters, M. W Smeets, H.l. longen, WA Martens, L.l.M. 
Moonen, AA Gersjes en P.M. Kleukers (AH. Gerits staat niet op de foto). 

een houten gymnastieklokaal, werd het gymnastiekonderwijs met ingang van 1 septem
ber 1960 afgeschaft. Nadat in 1960 de installatie voor electrisch lassen gereedgekomen 
was, kon men starten met cursussen elektrisch lassen voor beginners. In 1960 werd ein
delijk vergunning verleend om de architecten Geenen en Oskam opdracht te geven een 
plan te maken voor een geheel nieuw schoolgebouw in het Groenewoud. 
Een jaar later werd op voorstel van F. Schols, directeur van het gewestelijk arbeidsbu
reau te Weert, door het bestuur een aanvrage ingediend voor de oprichting van een af
deling voor individueel technisch onderwijs (i. t.o.). Per 1 augustus 1963 kon met zo'n 
afdeling worden gestart, waarop niet minder dan 51 leerlingen werden toegelaten. 
In 1962 verleende het ministerie toestemming voor de aankoop van 15.000 m' grond in 
het Groenewoud voor de prijs van f 18,- per m'. Op 1 augustus van dat jaar werd de 
tweejarige cursus omgezet in een driejarige. 
In 1964 moesten veel aangemelde leerlingen wegens plaatsgebrek verwezen worden 
naar de scholen in Budel, Soerendonk en Heythuysen. 
Directeur Coenders ging in 1965 met pensioen na 41 jaar aan de school verbonden te 
zijn geweest, waarvan 26 jaar als directeur. Zijn opvolger was W. Hermans. 
Een poging om in 1967 een u.t.s. in Weert te krijgen mislukte, omdat het verzorgings
gebied te klein was. Weert en omgeving werden tot het rayon Roermond gerekend. 
Nadat in hetzelfde jaar op het schoolterrein vier noodlokalen waren geplaatst, konden 
er 34 klassen worden gevormd. 
De inwerkingtreding in 1968 van de Wet op het voortgezet onderwijs (de z.g. Mam-
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Direkteur Coenders in 1993 93 jaar oud. 

moetwet) had tot gevolg dat men ging werken met brugklassen en een A-, B- en C
stroom. Door de goedkeuring van het ministerie om een lening van f 4.400.000,- af te 
sluiten werd het groene licht gegeven voor de bouw van een nieuwe school. De aanbe
steding vond plaats op 10 mei 1968. Laagste inschrijver was de Fa. J.H. Mertens uit 
Weert. Op 4 september werd door burgemeester van Grunsven de eerste paal geslagen. 
De maatschappelijke veranderingen in de zestiger jaren werkten ook door in het 
onderwijs en hadden vele conflicten tot gevolg. Allerwegen werd geroepen om demo
cratisering en inspraak. Leraren wilden een personeelsvereniging en meespreken bij de 
benoeming van een adjunct-directeur. Leerlingen wilden een leerlingenraad en school
parlement. Leden van de K.W.J. (Katholieke Werkende Jongeren) deelden pampletten 
uit waarin leerlingen en oud-leerlingen werden opgeroepen voor een protestvergade
ring. Ze uitten kritiek op het onderwijs. De leraren dienden meer contact te onderhou
den met de leerlingen. Er werd te veel volgens het boekje gewerkt en men vond dat er 
te weinig ruimte was voor eigen inbreng der jongeren. Hele bestuursvergaderingen 
werden hieraan gewijd. Krampachtig wilde men de macht houden, maar een evolutie is 
niet te stuiten. Op een gegeven moment stond er een jongeling in de lerarenkamer die 
voor een Parijse clochard niet onder hoefde te doen. Het bleek een nieuwe handvaar
digheidsleraar te zijn, vers van de academie. Je ziet maar! 
In augustus 1970 werd de nieuwe school, een prachtig glazen paleis, in gebruik geno
men. Aan energiebesparing werd toen nog niet gedacht. Op 26 mei 1971 werd de 
school officieel geopend en werd tevens het SO-jarig bestaan gevierd, zij het een jaar te 
vroeg. Het oude schoolgebouw in de Jan van der Croon straat werd het onderkomen 
voor de i.t.o.-afdeling. De school telt dan in totaal 720 leerlingen. 
Over de bloeitijd en het verloop van de school hoop ik te zijner tijd een tweede artikel 
te schrijven. 
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Bronnen: 
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Notulen Middenstandsvereniging St. Laurentius. 
Notulen bestuursvergaderingen en jaarverslagen. 
Jubileumboekjes 25- en 40-jarig bestaan. 
Diverse jaargangen van Maas- en Roerbode en Het Kanton Weert. 
Persoonlijke herinneringen van oud-directeur Coenders, verbonden aan de school 
van 1924 tot 1965. 
Persoonlijke herinneringen en aantekeningen van de schrijver, als leraar verbonden 
aan de school van 1951 tot 1983. 
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