Geschiedenis van de Brookschole
Op 2 februari 1903 ondertekenden 44 Markelosebroekers onder aanvoering van A.J. Meyer een brief
aan de gemeente Markelo waarin gevraagd werd om een eigen lagere school voor de buurtschap. De
jeugd van het Markelosebroek moest, sinds de invoering van de leerplichtwet in 1901, verplicht naar
de dorpsschool in Markelo. Ook bij slecht weer; als de ouders het soms raadzaam achtten hun kroost
thuis te houden, kregen zij het aan de stok met het gemeentebestuur. Vandaar dat men de gemeente
aanschreef met het verzoek. Maar vanuit Markelo werd negatief gereageerd. De raad besliste met 3
stemmen tegen, 2 voor en 2 onthoudingen, omdat de financiële middelen ontbraken. Het
Markelosebroek nam daar geen genoegen mee en haalde tenslotte haar gelijk bij het Provinciaal
Bestuur. De provincie gaf de gemeente in 1905 opdracht een school te bouwen voor de buurtschap. Er
zou vóór 15 november van dat jaar een geschikte plaats voor het gebouw gevonden moeten zijn. Het
Markelosebroek wilde de school aan de westzijde van de Schipbeek, waarvoor de familie Wissink op
Sanderman, ter plaatse van de huidige TV-toren, zelfs gratis de grond beschikbaar stelde.

Schoolfoto van 1932. Voorste rij: Herman Stegeman, Willem Schorfhaar, Frederik Daggert, Herman
Kolkman, Herman Elkink, Johan Platerink, Herman Pongers, Hanna Meyer, Trui Lodeweges, Gerrit Jan
Eertink en Jenneken Kolkman. Tweede rij: Herman Stegeman, Hendrik Jan Nijhuis, Herman Slot,
Hendrik Aanstoot, Dika Sligman, Dina Nijmeyer, Dientje Stegeman, Gerritje Lodeweges, Hanna
Stegeman, Zwenneken Paalman, Dika Daggert, Dina Stegeman, Hanna Stegeman en Hanna ter Welle.
Derde rij: Dina Groothaar, Dina Brinkmans, Hanna Hesselink, Dina Elkink, Gerda van de Kok, Dika
Stegeman, Dina Slot, Hanna Oonk, Dika Udink, Dika Paalman, Hanna Daggert, Meester Hoolt, Lusie van
de Kok, Dika Platerink, Jenneken Berendsen, Dientje Stoelhorst en juf Vreeman. Vierde rij: Meester
Velthorst, Arend Jan Altena, Arend Jan Meyer, Albert Jan Nijkamp, Meyer, Bernard Krijgsman, Gerrit
Landeweerd, Gerrit Hendrik Platerink, Jan Groothaar, Derk Hendrik Wibbelink, Willem Krijgsman,
Gerrit Straalman, Jan Wibbelink, Hendrik Jan Hesselink en Jan Eertink. Achterste rij: Hendrik Jan
Altena, Berend Jan Krijgsman, Gerrit Jan Berendsen, Hendrik Jan Lodeweges, Jan Willem Elkink, Jan
Stegeman, Berend Jan Klein Twennaar, Hendrik Groothaar, Gerrit Knopers, Groothaar, Platerink,
Herman Hoolt, Jan Hendrik Daggert, Hendrik Beltman en NN.

Het gemeentebestuur gaf echter de voorkeur aan een locatie oostelijk van de Schipbeek. En aldus
geschiedde, ook al moest de betreffende grond voor een flink bedrag aangekocht worden. De school
kwam er, hoewel?
De provincie wenste haar subsidie voor de school (f. 3000,=) pas uit te betalen als de gemeente ook
een hoofdenwoning naast de school zou laten bouwen (kosten f. 4 000,=). De gemeente kon niet
anders dan eieren voor haar geld kiezen en gaf de opdracht tot de bouw van de vereiste woning.
Tot overmaat van ramp ging de aannemer failliet toen in 1910 de bouw bijna afgerond was, zodat de
afwerking van de woning nogal te wensen overliet en bovendien de boete voor te late oplevering niet
kon worden geïncasseerd.
Inmiddels was wel op 20 januari 1907 de school in gebruik genomen. Op de eerste schooldag werden
de eerste onderwijzers, de heer J. Eelsingh en juffrouw Wanrooy, onder een ereboog, welkom geheten
door buurman Hendrik Jan Stoelhorst van Vossebelt. Van het gemeentebestuur was die dag niemand
aanwezig!
De school is altijd een tweemansschool geweest, waarop in het eerste jaar 34 kinderen onderwijs
genoten van onder andere meester Eelsingh, afkomstig uit Ommen. Hij kreeg in oktober 1906 de
benoeming tot schoolhoofd omdat de eerste twee personen op de kandidatenlijsten bij nader inzien
bedankten. Eelsingh bleef maar één jaar schoolhoofd; hij woonde in het dorp en was niet van plan zijn
intrek te nemen in de in aanbouw zijnde onderwijzerswoning, zoals de provincie dat voorschreef. Zijn
opvolger werd op 24 januari 1909 meester Berkelder uit Zelhem, die een salaris van f. 800,= per jaar
ging verdienen.
Ook Berkelder bleef maar kort en werd in 1910, toen hij vertrok naar Kerspel-Goor, opgevolgd door
meester K. Dijk, die op zijn beurt na 8 jaar het Markelosebroek verruilde voor Stokkum. Toen Dijk in
januari 1919 vertrok volgde daarop de periode van meester G.J. Hoolt. Gedurende de 39 jaar dat hij
leiding gaf aan de school zag hij opvolgende generaties “brookleu” opgroeien. Een andere markante
persoonlijkheid, met een nog langere adem, was juffrouw Vreeman die, vanaf 1931, 40 jaar les gaf in
het Markelosebroek.
Nadat Hoolt was vertrokken naar Ede, kwam in 1958 vanuit Apeldoorn meester de Graaf, die na een
kleine drie jaar, in 1961, vertrok naar Krimpen aan de IJssel. Zijn opvolger in het Brook werd meester
Bruinsel, die in 1986 na een dienstverband van maar liefst 25 jaar gebruik maakte van de VUTregeling. Bruinsel kreeg een opvolger in de persoon van meester Brouwer die al in 1990 vertrok naar
Holten. Na Brouwer functioneerde Timo Maatman enkele jaren als directeur van deze school, maar
sinds zijn benoeming tot directeur van de openbare school de Zwaluw in het dorp, is Johan Beekman
nu directeur van de Brookschole, geassisteerd door Rolien van der Meulen.
In 1910 en 1921 werd de school een tijdlang gesloten omdat ze vanwege respectievelijk de Spaanse
griep en de mazelen vrijwel ontvolkt was. En tijdens de winter van 1918/1919 (tegen het eind van de
Eerste Wereldoorlog) werd de school een tijdlang gebruikt voor huisvesting van Franse vluchtelingen.
In 1920 werd de school nog uitgebreid met een derde lokaal, maar toen na de Tweede Wereldoorlog
het leerlingenaantal terugliep werd het weer een twee-klassige school.
In 1985 is de oude school afgebroken
en vervangen door een 800 000 gulden
kostende volledig nieuwe school, die
officieel de naam Brookschole kreeg.
De school heeft nu 3 leslokalen voor
gecombineerde groepen en een
multifunctionele ruimte extra met
daarin een speellokaal voor de
kleuterafdeling; een plek voor
opvoering van toneel en drama; voor
het verzorgen van creatieve vakken;
het kijken naar de schooltelevisie en
als overblijfgelegenheid. De school
beschikt over een netwerk van
Brookschole voor de verbouwing in 1985.

computers en er is een documentatiecentrum.
Gedurende de tijd dat de school in het Markelosebroek door de bouwactiviteiten niet gebruikt kon
worden, werden de kinderen ondergebracht in leegstaande lokalen in de dorpscholen. Er ontstond
tweespalt in de buurtschap hoe het vervoer van de kinderen daar naar toe geregeld en bekostigd moest
worden. Een deel wilde zelf voor vervoer gaan zorgen met auto’s en wel tegen een vergoeding van 40
ct per km. Een ander deel eiste vervoer per bus, te bekostigen door de gemeente.
De multifunctionele ruimte van deze kleine buurtschapsschool wordt in de avonduren een
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners met daarin activiteiten die georganiseerd worden vanuit de
buurtvereniging. Voor de jaarlijkse toneelavonden week men aanvankelijk uit naar het bekende
Kippenhoktheater.

Officiële opening van de nieuwe Brookschole op 16 december 1985. Links oudercommissie-voorzitter J.
Hargeerds met Inspecteur Munck en echtgenote. Rechts burgemeester van Schayck en echtgenote en de
wethouders H.J. Lonink en G. Wessels.

Uit het laatste rapport van de schoolinspectie blijkt dat de Brookschole prima functioneert. Vooral het
schoolklimaat wordt als heel goed aangemerkt. Geen wonder bij zo’n kleine school met ruim 40
leerlingen verdeeld over 3 groepen. De 5 leraren, waarvan 4 in deeltijd, kennen alle leerlingen en
ouders en andersom. De onderlinge betrokkenheid is groot, waardoor het geheel een aangename,
motiverende en stimulerende omgeving vormt, waarin dan vanzelf het leerproces goed gaat
functioneren.

