
DE GESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP  
VAN HET BASISONDERWIJS IN KIEWIT 

 
 

VRIJE BASISSCHOOL “De Kievit”  
Vijversstraat 6 - 3500 HASSELT 

 
Stokerij “Leynen” werd in 1923 aangepast om de vermelding te dragen van de 
eerste school in Kiewit. De juffrouwen Moors (schoolhoofd) en Mullens begonnen 
het eerste schooljaar met 109 leerlingen (44 jongens en 65 meisjes). In het 
schooljaar 1925-1926 konden nieuwe schoolgebouwen (4 nieuwe lokalen en 2 
lokalen voor een kapel) in de Vijversstraat in gebruik genomen worden. De 
aanvankelijk gemengde school kreeg twee afdelingen, de 68 jongens en 70 meisjes 
kregen elk één zijde van de tegen elkaar gebouwde lokalen en ze hadden ook een 
afzonderlijke speelplaats. En juffrouw Moors kreeg een door de wet opgelegd 
schoolhuis, haar ambtswoning. (nu staat daar de CATLOK). 
Het aantal leerlingen in de nieuwe scholen steeg snel. Tot het schooljaar 1935-1936 
bestonden er maar 4 klassen: het 1ste, 2de en 3de leerjaar bij elkaar, het 4de, 5de, 
6de, 7de en 8ste  bijeen; en dat voor zowel de jongens als de meisjes. Meester Van 
Deur, die meester Bongaerts opvolgde had 60 jongens in zijn klas; meester Albert 
Deckers nam er ook 60 voor zijn rekening. In 1938 kwamen er gelukkig 6 klassen en 
kwamen juf Carmans en meester Humblet de personeelploeg aanvullen. 
Er werd naast het bouwen van de kerk (in 1935 ingewijd) van Kiewit ook voor een 
uitgebreide structuur van de school gezorgd in 1937-1938: nieuwe leslokalen, een 
feestzaal voor de parochie die tevens dienst deed als ‘spijszaal’ en turnzaal. 180 
jongens en 160 meisjes konden toen onderwijs in graadklassen genieten in Kiewit.  
Na de oorlogsjaren werd in het schooljaar 1948-1949 een “bewaarklas” 
toegevoegd. Zuster Margriet en juffrouw Eugenie Peeters waren samen bezorgd om 
maar liefst 78 kleuters. Weer werd de noodzaak van nieuwe lokalen een feit, maar 
helaas moest men daar op wachten tot 1950! Zuster Clara en juffrouw Van 
Overstraeten werden toen benoemd tot leerkracht van de meisjesschool. 
De Kiewitse bewaarschoolde groeide en bloeide: in 1955 maar liefst 163 kleuters 
met een gemiddelde aanwezigheid van 144 kinderen voor 3 leerkrachten  
De jaren 60 zijn de moeilijkste geweest voor de school Kiewit. Er was immers 
concurrentie vanuit de Zuster Kindsheid Jesu en de Broeders van Liefde die riante 
nieuwe scholen bouwden in de Banneuxwijk. De aantrekkingskracht ervan en de 
toenemende mobiliteit, het eigen busvervoer van die scholen deed de toeloop naar 
de Kiewitse school sterk verminderen. In 1971 waren er in de jongensschool slechts 
54 leerlingen in 6 leerjaren… een absoluut dieptepunt. De bewaar- en 
meisjesschool telde toen 65 kinderen. 
Een oudercomité werd opgericht. Het werden spannende jaren tussen ouders en 
schoolbestuur die echter na een 5-tal jaren resulteerden in een heropbloei met een 
gemengde school in 1976. Aan het hoofd stond Albert Deckers, sedert 1946 
directeur van de jongensschool. In 1981 nam Lisette Vannoppen, directie geweest 
van de meisjesschool  van 1971 tot 1976) het roer over. In 1983-1984 telde de 
school 31 personeelsleden, 231 jongens en 263 meisjes en 239 kleuters in de 
kleuterschool; van een pijlsnelle stijging gesproken, mede dankzij de nieuwe wijk 
in de buurt. Op het einde van dat schooljaar konden vele kinderen een nieuw 



gebouwd complex betrekken. Later in 1998 werd het eerste schoolgebouw aan de 
kerkkant en de kleuterschool volledig gerenoveerd. Vanaf 2000 nam Wilfried  
op ’t Roodt, huidige directeur, het verhaal van deze bloeiende gemeenschap over. 
De Kiewitse school blijft een bloeiende gemeenschap en wordt elk jaar aangepast 
om aan de noden van het hedendaags onderwijs te voldoen.  
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De Hasseltse Heide was ontzettend blij dat in hun omgeving naast de kapel in een 
barak op 13 april 1959 kleuters naar school konden o.l.v. Paula Cox. Het was een 
wijkafdeling van de meisjesschool in de Vijversstraat. In het schooljaar 1959-1960 
konden er ook de schoolplichtige jongens en meisjes terecht bij juffrouw Maria 
Jamaer in slechts één klas. In 1962 kwam juf Elvire Caerlens en een jaar later werd 
Guido Bertels aan het personeel toegevoegd. Een kleinschalige school met 1 
kleuterklas en 3 graadklassen. In 1962-1963 werden de nieuwe schoollokalen 
gebouwd; later gerenoveerd (1998). De school werd tijdelijke onafhankelijk in 
1967-1968 maar fusioneerde opnieuw in 1976 met de jongens- en meisjesschool 
doordat de overheid gunstiger splitsings- en behoudsnormen bood aan fusiescholen. 
Juf Irène Vanaken, Dette Vanvoorden en Myriam Tielens vormen al jaren het vast 
personeel. Juf Irène ging in 2006 met pensioen. Sinds de fusie is de wijkafdeling 
steeds een kleuterschool geweest waar vandaag de dag (2007) 43 kleuters begeleid 
worden in 2 klassen. Sinds 2002 kreeg ze de naam “De Beverzak”.  
 
 
 
 
 
Teksten ingekort, aangepast en herschreven door Wilfried op ’t Roodt 
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