
Uit het schoolarchief  (1) 
 
Uit het archief van de St. Antoniusschool  in Schin op Geul stamt 
onderstaande brief, gericht aan de ouders van de schoolgaande kinderen en 
waarschijnlijk opgesteld (ca 1960) door het toenmalige hoofd der school, 
dhr. J. Geuskens. 
 
“Mogen wij even uw aandacht vragen ? We zouden u graag enige 
inlichtingen verschaffen over jeugd en school. Het lijkt ondoenlijk alle ouders 
persoonlijk te ontmoeten in korte tijd en er zijn zaken, waarover u niet te 
lang onkundig mag blijven. 
 
1. Het schoolbezoek. Beste ouders, denk hier niet te licht over, indien het 
onderwijs u interesseert. Kinderen, die geregeld verzuimen, en meest is dan 
de reden ziekte, moeten achterraken. Dat kan u niet ongevoelig laten. Het 
onderwijs gaat intussen door. Verzuimers remmen het onderwijs en een 
achtergebleven leerling moet in de klas praktisch aan zijn lot worden 
overgelaten. Alleen pientere kinderen kunnen verzuimen zonder 
moeilijkheden overstappen. Onprettig voor u en voor de onderwijzer. Uzelf 
bent verplicht van de verzuimen uwer kinderen mondeling of schriftelijk 
kennis te geven.Wij zijn verplicht alle verzuimen aan de Inspectie L.O. te 
melden. Voor ongemotiveerde verzuimen roept de inspectie u ter 
verantwoording. 
 
2. Meer en meer raakt de vervelende gewoonte in zwang de kinderen op 
andere dagen dan woensdag of zaterdag uit winkelen te nemen. Dat moet u 
niet doen, ouders. U ontwricht daardoor het onderwijs. Deze dingen mogen 
wij feitelijk niet toestaan. Moet u met de kinderen gaan winkelen in de stad, 
doe het dan s.v.p. op woensdag- of zaterdagmiddag. Vragen uw kinderen 
hierom, dan luidt ons antwoord vanaf heden resoluut NEEN. 
 
3. U weet inmiddels van de preekstoel, dat uw taak bij het 
godsdienstonderwijs van fundamenteel belang is geworden. Van u wordt 
verwacht dat u in het gezin de basis legt voor de godsdienstige opvoeding. 
De godsdienstige opvoeding bestaat vooral in uw godsdienstig voorbeeld. 
Het catechismus leren zal pas na de lagere schooljaren beginnen. Wanneer 
u met overtuiging voorgaat in het godsdienstige zullen uw kinderen u vanzelf 
volgen. Iedere dwang is hier uit den boze. Ware godsdienstzin is meer de 
vrucht van liefdevolle beïnvloeding en gewenning dan van dressuur en 
catechismus leren. Wanneer het godsdienstig  leven van alle dag, hoe 
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gering dit ook zij, met eerbiedige overtuiging geschiedt, zal dit zijn invloed 
niet missen. Doe het weinige, dat u op godsdienstig vlak doet, tenminste 
goed en laat het overige, dat die kwalificatie niet verdient, achterwege. 
Opvoeden is niet aanpraten, maar aanleren door eigen doen en voorbeeld. 
Al doende, zonder dat er iets geforceerd mag worden, wordt het kind 
godsdienstig beïnvloed. Uw kruisje, uw Onze Vader en Wees Gegroet, uw 
morgen-, middag- en avondgebed, uw H.Mis met uw kinderen, laten 
onuitwisbare indrukken bij hen achter. 

 
Voor het catechismusonderricht heeft de lagere schoolleerling geen 
catechismus meer nodig. Men is tenslotte tot de ontdekking gekomen, dat 
het kind nog niet rijp is voor veel godsdienstige kennis, die het vroeger 
zonder begrip en soms met grote moeite moest van buiten leren. Het 
noodzakelijke zal binnen de schoolmuren, net als in het gezin, meer beleefd 
en verteld dan geleerd worden. 
Bij dit onderricht maken wij in de school o.m. gebruik van expressieschriften 
(Leven met de kerk) en andere boekjes. Zij zijn bestemd voor de leerlingen 
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van de 3e t/m de 6e klas en kosten f 0,55. Dit kleine bedrag komt te uwen 
laste. Het moge geen bezwaar opleveren. 
Ouders en onderwijzers staan hier voor een moeilijke en verantwoordelijke 
taak, waarin goede samenwerking eerste vereiste is. Wij hopen u in de 
naaste toekomst op een ouderavond hierover breder te kunnen inlichten. 
 
4. Er zijn iedere week 2 speciale kindermissen, dinsdag en vrijdag om 7u45. 
In deze missen zullen de kinderen samen zingen of bidden. Wij zouden u 
willen aanraden uw kinderen alleen naar deze missen te zenden, indien de 
omstandigheden geen bezwaren opleveren. Stuur ze verder niet, want hun 
begrip van de Mis is nog te gering en hun gedrag te speels en vaak 
hinderlijk voor ouderen. Toon hier vooral wijze matigheid, oefen zo nodig 
zachte drang uit, maar nooit geen dwang. 
 
5.Voor zover de leerlingen boeken mee naar huis nemen, zouden we u 
willen verzoeken aan het gebruik enige aandacht te besteden. Ze worden 
thuis soms door kleinere broers en zusjes beknoeid en beschadigd. En u 
weet dat boeken thans zeer prijzig zijn. 
 
6. Voor de leerlingen van de 3e t.m. 6e klas is een klapper met losse 
blaadjes voor huiswerk en aantekeningen zeer gewenst. Ze zijn in de school 
voor minimum prijzen verkrijgbaar. Deugdelijke klappers kosten f 2,00; 
pakjes schrijfpapier van diverse liniaturen f 0,35. Mits goed behandeld gaat 
zo’n klapper jaren mee. 
 
7. Gedurende de winter staan voor de leerlingen van alle klassen gratis 
leesboeken ter beschikking. Deze boekjes zijn alleen voor de scholieren, 
niet voor de huisgenoten.  Mogen wij om de grote kosten, die dit met zich 
meebrengt, om uw aller zorgzame medewerking vragen ? 
 
8. Voor uw kinderen is schoolmelk beschikbaar à f 1,75 per maand, d.i. f 
0,11 per dagelijkse fles. Het is speciaal bereide melk, extra voorzien van 
vitaminen. Tegengewicht voor de remmingen in het groeiproces veroorzaakt 
door de schoolbanken !  
 
9. De kleine Apostel. Heus niet alleen op verzoek van het Diocesaan 
Missiecomité, of van de Z.E.Heer Pastoor, die dit voortreffelijke missieboekje 
graag in ieder katholiek gezin aanwezig zouden willen zien, maar uit de 
eigen volle overtuiging, dat hier een brok uitnemende, hoogst interessante 
missielectuur voor de spotprijs van f 1,75 per jaar aan de Nederlandse jeugd 
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wordt aangeboden, achten wij het onze plicht dit prachtige boekje aan de 
ouders met de grootste aandrang aan te bevelen. 
 

 
 

Ouders,onthoud uw kinderen dit prachtige, leerzame, tot liefde voor de 
Missie opvoedend boekje niet. ’t Is heus het beste en meteen goedkoopste 
boekje, dat op dit ogenblik voor de katholieke jeugd bestaat. Het moest 
eigenlijk in geen enkel katholiek gezin ontbreken. 
 
10. Tenslotte, geachte ouders, doen wij nog een beroep op u. ’t Blijkt nog 
steeds nodig  dat kinderen, en de schuldigen zijn dan de meest achteloze 
ouders, terecht moeten gewezen worden om hygiënische redenen. Uw 
kinderen dienen goed gewassen, goed gekleed en verzorgd in school te 
verschijnen. Hun medescholieren en de onderwijzers zullen uw zorgen in 
deze van harte weten te appreciëren”.   
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