St. Willibrordusmavo Butjesstraat
Sint Willibrordus ULO

Merwedestraat een nieuw schoolgebouw

Ouders die hun kinderen naar katholieke

neergezet. De opening van de school in de

lagere school sturen, willen voor hun kinderen

Rivierenbuurt vindt plaats in 1963. Pal naast

ook graag katholiek vervolgonderwijs.

de school staat het splinternieuwe klooster

Katholieke ulo’ s en een katholieke M.M.S.

Mariënburg, waar de zusters van Amersfoort in

voorzien in die behoefte. Beide scholen zijn

1958- 1959 hun intrek nemen. In 1984 gaat de

gesticht door de Sint Willibrordusvereniging,

school op in het Sint Maartenscollege.

die de scholen beheert totdat de KOC
op het toneel verschijnt. De school voor
Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) voor
jongens aan de Butjesstraat draagt de
naam Sint Willibrordus. Voordat het nieuwe
gebouw hier stond hoorde deze ulo bij de
Sint Martinusschool voor jongens aan de
Kleine Kromme Elleboog. De twee andere
ulo’s in de stad horen bij de scholen aan de
Tuinbouwdwarsstraat en de meisjesschool
achter de Der Aa-kerk. Eigenlijk is de ulo
een verlengstuk van de lagere school, in één
gebouw en onder één schoolhoofd. Wettelijk
gezien valt de ulo onder het lager onderwijs,
maar de school biedt voortgezet onderwijs.
De leerlingen krijgen lessen in de lagere
schoolvakken, moderne talen, wiskunde,
handelskennis en een paar keuzevakken, plus
godsdienstleer en Bijbelse geschiedenis.
Gemengde school
In 1954 komt er een einde aan de ongemengde
scholen. De Willibrordus-ulo aan de
Butjesstraat gaat samen met de meisjes-ulo
van de ‘school achter de Der Aa-Kerk’. De
meisjes van de Schoolholm trekken in bij
de jongens uit de Butjesstraat, zodat daar
een gemengde ulo ontstaat. Omgekeerd
verhuist de lagere school voor jongens aan
de Butjesstraat, die hoort bij de jongens-ulo,
naar de Schoolholm om daar met de lagere
meisjesschool een gemengde lagere school te
vormen.
Nieuwbouw Merwedestraat
In opdracht van de St.Willibrordusvereniging

Foto: achterzijde van de school aan de Butjesstraat, direct grenzend aan het Moeder

wordt in de jaren 1960-1962 aan de

Corneliegasthuis.
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