
Berg en Bosschool viert feest  

door FEMKE STERKEN 

 

‘Als je op de Berg en Bosschool hebt gezeten, ben je onderdeel van een hechte 

groep’, stelt  adjunct-directeur Dik Koldenhof.  

 

Op 20 januari krijgen oudleerlingen de kans om elkaar weer te ontmoeten tijdens het  

75-jarig jubileum van de school. 

De sfeer van vervlogen tijden is nog ruimschoots aanwezig in de gangen en lokalen 

van de Berg en Bosschool. Niet zo gek, als je bedenkt dat het om een monumentaal 

pand gaat waarin veel karakteristieke tegels en deurposten nog in originele staat zijn 

terug te vinden.  

 

De Berg en Bosschool werd in 1932 gebouwd. Midden in een villawijk in wording. 

Onvermijdelijk werd het een verzamelplaats voor kinderen van rijke ouders en 

eigenlijk is het dat nog steeds. ‘Maar we hebben de laatste tijd ook kinderen uit 

Wenum en het centrum van Apeldoorn’, zegt Koldenhof. ‘Onze schoolbevolking neigt 

ernaar om nogal eenzijdig te zijn en als team proberen we daar ook extra op te letten 

door de neiging naar luxe wat af te zwakken. Iets wat geen geld kost, kan ook heel 

leuk zijn.’ 

 

Een hoogtepunt in de geschiedenis van de school is volgens Koldenhof de renovatie 

in 2000. Daaraan vooraf gingen slechtere tijden. ‘Begin jaren tachtig ging het niet zo 



denderend met de school. We hadden slechts 69 leerlingen. Dat had onder andere te 

maken met de slechte naam van de school.’  

Inmiddels bestaat de school uit 236 leerlingen. Trots vertelt Koldenhof dat tachtig 

procent van de Berg en Bossers naar havo/atheneum afvloeit. 

 

‘Het belangrijkst bij ons op school is de rust. We hebben sinds 2001 een project op 

school: de gouden regels. Daarin staat bijvoorbeeld dat je niets van een ander pakt, 

als hij of zij dat niet goedvindt en ook dat je altijd probeert een ander mee te laten 

doen met je spel,’ vertelt Koldenhof. Het 75-jarig bestaan van de Berg en Bosschool 

wordt gevierd met een reünie voor oud-leerlingen en een circusproject voor de 

huidige scholieren. Koldenhof: ‘Voor de reünie worden lokalen ingericht met foto’s. 

We hopen natuurlijk dat er heel veel mensen komen. Er is een commissie hard mee 

bezig.’  

 

Het circusproject is pas in juli van dit jaar.  

‘Dit wordt een circus voor en door kinderen. De leerlingen mogen zelf bedenken wat 

ze willen gaan doen en hoe ze dat kunnen uitvoeren. Natuurlijk mogen alle ouders 

komen kijken’, aldus Koldenhof. 
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