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Aflevering 42 
Herinneringen aan de MMS (4) 

 

Een Schaijks meisje in Oss (1960-1966) 
 
Na de kleuterschool oftewel fröbelschool en de lagere school in 
Schaijk kwam de mms in Oss. Een grotere verandering is bijna niet 
mogelijk. De nonnen zorgden voor het onderwijs voor meisjes in 
Schaijk en nu ineens voor elk vak een ander iemand. Een man of 
vrouw maar in ieder geval geen non.  
 
Voordat je op school was had je al een 
heel avontuur gehad. Fietsen op een 

nieuwe fiets waar ik amper bij de trappers kon. Ik was en 
ben niet erg groot uitgevallen. De foto in het Brabants 
Dagblad van 3  januari 2022 van de hal van de school roept 
allerlei herinneringen op. Ik ruik bijna nog de natte jassen 
aan de kapstokken.  
 
Als “buitenleerlingen” had je wel een bijzondere positie. Wij 
trokken ook veel met elkaar op herinner ik me. In het begin 
was het vooral dolen in de gangen en een beetje achter 
elkaar aanhobbelen. Want wie wist de weg?  En ik 
bezweek bijna onder die volle boekentas. 
 
 Een paar docenten springen er voor mijn gevoel uit. Dat 
was Appels die Nederlands gaf. Eigenlijk was ik wel een 
beetje verliefd op hem. Natuurlijk zei je dat tegen niemand. 
Want dat doe je niet. Via hem heb ik diverse keren 
gedichten gedeclameerd. Ook leidde hij het debatingclubje 
waar ik een tijdje aan meegedaan heb. Ik weet nog rondom 

Kerst:" Het gedicht van 
de herder Jan". Ik zat op het toneel wat griezelig 
op de leuning van een stoel. Ik heb het gedicht 
later nog wel eens opgezocht. Was eigenlijk niet 
zo heel bijzonder.  
 
Ik had een aardrijkskundeleraar die puntje 
precies was. Zijn naam weet ik niet meer. Bij elke 
schriftelijke overhoring moest je achter elk 
cijfertje een punt zetten. Dat is me steeds 
bijgebleven.  
 

Mijnheer Janssen de muziekleraar is me ook bijgebleven. Zingen vond en vind ik 
heel leuk. Dat deden we nog al eens tijdens de muziekles. Ik zong uit volle borst 
mee. Tot mijn verdriet en verontwaardiging kreeg ik te horen: ”Wie zit daar te 
brommen?” Ik dus. Ik mocht dus even niet meer meezingen. Dat speet me heel erg. 

Klas 1A, schooljaar 1961-1962 

Leerlingenkaart Gonnie Wingens 
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Mijn reactie was klieren. Toen mocht ik weer wel meezingen. Iets wat ik daarna nooit 
meer deed. Jammer jammer jammer.  
 
Iedereen, leraar of leerling heeft zijn of haar eigenaardigheden. Sommigen blijven je 
bij en anderen vergeet je. Bijzonder was het schoolbal, samen met het TBL. 
Spannen spannend spannend. Ik kijk met veel plezier terug op de tijd die ik 
doorbracht op de mms. Zou leuk zijn om nog eens op een reünie wat te praten over 
de tijden van weleer. 
 

Gonnie Wingens 

januari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cijfers van Gonnie op de MMS 

 

Klas 3 MMS schooljaar 1962-1963 


