Geschiedenis van de school in fragmenten.

Aflevering 2:
Wie mag op deze school komen
en wat zijn de regels?
Toen de MMS in 1947 haar deuren opende bleek er behoefte te zijn aan een school
in Oss voor deze vorm van onderwijs. In de beginjaren had Regina Mundi een
uitgesproken elitair karakter, voor een geselecteerd groepje leerlingen. Voor meisjes
in Oss was de MMS (op het gymnasium na) het hoogst haalbare. Maar met welk doel
werd de opleiding ingericht?
In mei 1950 schrijft zuster Angeline:
“Het doel van de opvoeding van het meisje moet zijn: haar een afgeronde
geestelijk gezonde opvoeding en scholing te geven in harmonie met haar
aanleg en haar toekomsttaak. Daarom moet voorop staan haar persoonlijke
vervolmaking, het cultiveren van die eigenschappen, die het jonge meisje tot
een begerenswaardige echtgenote vormen.(…) De tegenwoordige jonge
vrouw zal door haar intellectuele vorming het werk van haar man beter
begrijpen en waarderen, waardoor tussen beiden een gemeenschap van de
geest ontstaat, die hun huwelijksgeluk verhoogt”
En verder in de krant een stukje pr voor de MMS:
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En zo maken we anno 2019 reclame voor de school. Een kleurige folder, met een
totaal andere inhoud. Populair geschreven, gericht op onze aanstaande klanten (de
leerlingen!!). En voorzien van diverse andere redenen om voor onze school te
kiezen…

Ook de inhoud van de reglementen van een school zijn onderhevig aan de tijdgeest.
In het Algemeen Rijksarchief kreeg ik het volgende document mee. Bij de
subsidieaanvraag was het noodzakelijk om aan te geven waarom de school van
toegevoegde waarde was voor Oss en omgeving. Tevens werd onder andere
gevraagd om het schoolreglement bij te voegen. Ook hier is en vergelijking met de
moderne tijd (2019) buitengewoon interessant te noemen.
De eerste artikelen zijn nog niet zó vreemd te noemen:
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De wijze waarop de leerlingen sinds februari 2019 hun te late
aanwezigheid moeten afhandelen is beduidend minder persoonlijk.
Niet meer melden bij de directrice, maar je leerlingenpas scannen!
Vervolgens krijg je een ticket waarmee je de arena van het onderwijs
weer mag betreden. Volgende stap is waarschijnlijk een
geïmplanteerde chip die registreert waar je op welk tijdstip bent…

Wat betreft het gebruik van schoolboeken en de regels hieromtrent:

De toon is tegenwoordig ietwat anders. Er is een heus leerlingenstatuut, met daarin
opgenomen de rechten (en plichten…) van de leerling. Een voorbeeld:
1. De leerlingen hebben er recht op dat de leraren zich inspannen om behoorlijk onderwijs te geven. Het
gaat hierbij om zaken als:
• redelijke verdeling van de lesstof over de lessen;
• goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof;
• kiezen van geschikte schoolboeken; aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof.
2. Als een leraar naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een behoorlijke
wijze vervult, dan kan dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld bij de schoolleiding.
3. De schoolleiding geeft binnen redelijke tijd (veertien dagen) de leerlingen een reactie op de klacht.
4. Is deze reactie naar het oordeel van de leerling(en) niet afdoende, dan kan hij/zij zich wenden tot de MR.

En tenslotte de toelating tot de school: in het verleden werden er nogal wat eisen
gesteld aan de kennis die leerlingen minimaal moesten bezitten. Anders kreeg je niet
de kans om de school te mogen bezoeken. Uit de beginjaren van de school is deze
lijst van Eisen van Toelating. Niet misselijk te noemen…. Op de volgende pagina te
lezen.
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Dan is het nu toch een stukje eenvoudiger:

Toelating
Ons uitgangspunt is dat jij start op de school en in de leeromgeving waarin je
het beste tot je recht komt. Voor een start op onze school stellen wij als
minimale voorwaarde dat je een mavo-advies van je basisschool hebt.

Geert Arts
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