St. Franciscusschool
In de eerste decennia van de twintigste

vanwege de grote toestroom van leerlingen.

eeuw krijgt de stad Groningen een nieuwe

De Sint Bonifatiusschool wordt in 1957 gesticht

arbeiderswijk, de Oosterparkwijk. De

in het gebouw van de Franciscusschool. De

parochie krijgt de naam van Sint Franciscus.

leerkrachten worden over beide scholen

Onmiddellijk na de oprichting van de

verdeeld.

parochie in 1930 begint het plannen maken
voor de bouw van de voorzieningen. Eerst

In de jaren zestig begint het aantal leerlingen

natuurlijk een kerk, die begin 1934 wordt

alweer te dalen. De Sint Bonifatius school

gewijd. De modern vormgegeven Sint

wordt per 1 augustus 1965 opgeheven;

Franciscuskerk zal het hart vormen van de

de overgebleven leerlingen gaan naar de

katholieke enclave in de Oosterparkwijk.

Franciscusschool. In de jaren zeventig neemt
de band tussen de kerk en de school verder

Bij de parochie horen naast de kerk ook een

af en in 1975 komt er formeel een einde aan.

pastorie en een school. De pastoor wordt

Ondertussen blijven de leerlingenaantallen op

uiteraard voorzitter van het schoolbestuur.

de Franciscusschool dalen. Minder leerlingen,

De Sint Franciscusschool begint in het jaar

minder leerkrachten, het combineren

1934, noodgedwongen tijdelijk in een houten

van klassen - de situatie is “alles behalve

noodgebouw aan de Zaagmuldersweg.

rooskleurig”. Bij ouders bestaat veel weerstand

Deken H. Buve verricht de opening. Het

tegen de gecombineerde klassen.

eerste schoolhoofd is de heer H. Lakerveld.
Het schoolgebouw komt een paar jaar later

In 1984 viert de school het halve-eeuwfeest,

gereed. Het gebouw, een ontwerp van de

maar enkele jaren later gaat het bijna mis.

architecten Van Elmpt en Muller, wordt op 15

De opheffingsnorm (het wettelijk vereiste

mei 1939 feestelijk geopend. Het bijzondere

minimum aantal leerlingen om voor subsidie

aan de Franciscusschool is het gemengde

in aanmerking te komen) brengt de

karakter. Dat is uitzonderlijk in en tijd waarin

Franciscusschool in de problemen. In 1988

de meeste scholen nog gescheiden lesgeven

haalt de Franciscusschool nipt het benodigde

aan jongens en aan meisjes.

aantal leerlingen en hoeft nèt niet te sluiten.
De leerlingenaantallen blijven voortdurend

In de jaren vijftig piekt het aantal kinderen dat

een punt van grote zorg. De Franciscusschool

behoort tot de naoorlogse geboortegolf. De

overweegt een fusie met nabij gelegen

Oosterparkwijk is een kinderrijke buurt en de

scholen. Gesprekken komen op gang. Op 1

Franciscusschool barst uit zijn voegen. Meer

augustus 1994 moet de Franciscusschool de

dan vijfhonderd leerlingen verwachten van

strijd opgeven. Het einde als zelfstandige

de school goed onderwijs. Al die kinderen

school betekent echter een voortbestaan

passen niet in de bestaande school. Drie extra

in de nieuwe Openbare basisschool

lokalen bieden tijdelijk verlichting. Kees Knijn

‘Oosterpark’, samen met de Eltjo Ruggeschool

kan als jonge man op de school beginnen als

(Resedastraat) en J. Ligthartschool

onderwijzer. Hij herinnert zich dat de school

(Seringenhof). De Franciscusschool leeft

toen wel een beetje werd gezien als een

verder in de huidige Siebe Jan Boumaschool in

katholiek bolwerk voor de jonge, katholieke

de Oosterparkwijk.

gezinnen in de wijk die werden bedreigd door
het heidense socialisme en het communisme.
Kort daarna wordt de school gesplitst
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