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De oude openbare school in de Slotselaan 

 

Er zijn Rossummers die hun schooltijd op de 

openbare school in de Slotselaan hebben door-

gebracht. Zij kunnen ook nog vertellen hoe de 

school er uit zag. Verhalen daarover zien we graag 

tegemoet. Neem daarvoor contact op met Jelmer 

aan den Toorn, Hans ter Heege of Henk Wijgerse. 

De school werd in 1883 gebouwd. Deze foto is 

genomen vanaf de Slotselaan. Er zijn echter niet 

veel foto's meer van deze school. Zeker niet van 

het interieur. Daarom willen we er verhalen van 

Rossummers over die het ons uit eigen herinnering 

kunnen vertellen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien op de eerste foto rechts van de school nog 

de toegang tot de pastorie van de hervormde kerk, 

waar tot in de jaren '60 de dominee woonde. De 

laatste bewoner van het pand was dominee  Douwes. 

De pastorie was een groot gebouw. De achterzijde 

van de pastorie is te zien op de volgende foto, met 

rechts ook de school. De foto zal vanaf de toren van 

de hervormde kerk genomen zijn. Op deze foto zien 

we schepen op de Waal. Aan de overkant van de 

rivier zien we ook nog de steenfabriek van Heesselt.  

          

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe was die school ingedeeld? Aan de Slotselaan 

bevonden zich twee klaslokalen, aan de achterkant 

nog eens twee. Het schoolgebouw bezat dus vier 

lokalen. Tussen de twee klaslokalen bevond zich 

de hal. Daar kwamen alle lokalen op uit. Hoe de 

school was ingedeeld werd aan het eind van de 

19e eeuw grotendeels door de rijksoverheid 

bepaald. Er waren standaardtype scholen. Kleine 

scholen met maximaal 50 leerlingen hadden één 

lokaal. Grotere scholen met 100 leerlingen, twee 

lokalen en scholen tot 200 leerlingen, vier lokalen. 

In Rossum ging het om een school met tussen de 

100 en 200 leerlingen. De plattegrond van de 

school zag er als volgt uit. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De toiletten waren in de school in Rossum vanuit 

de klas direct toegankelijk. Onderwijzers wilden 

immers ook enig toezicht op het toiletgebruik 

kunnen uitoefenen. Maar er waren in deze bouw-

wijze varianten. Zo waren er schoolgebouwen 

waar de toiletten slechts van buiten af bereikbaar 

waren. Hoe was dat in de school in Rossum? Hoe 

zag het portaal er uit? Hoe was de verwarming van 

de klaslokalen geregeld? Wie kan ons daar iets 

over vertellen? Bel dan telefoonnummer 661586. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Een postbode uit Rossum overleden 

 

In het begin van de 19e eeuw werd er door  

sommige inwoners een 'lokale krant' gelezen,  

de Tielsche Courant. In die krant werd ook  

informatie uit de Bommelerwaard opge- 

nomen. Er was bijvoorbeeld een rubriek   

waarin huwelijken, geboorten en overlijdens  

in de diverse plaatsen werden vermeld, ook  

uit de Bommelerwaard. Maar er verschenen  

ook andere wetenswaardigheden. Zo  

schonk men in het bijgevoegde bericht  van  

9 oktober 1903 aandacht aan de uitvaart van  

een bekende en alom gewaardeerde dorps- 

genoot: de gemoedelijke, plaatselijk zeer 

bekende postbode uit Rossum. Kennelijk 

was de functie van postbode in die tijd een 

overheidsbaantje, want de postbode had  

ontslag gekregen 'uit 's Rijks dienst'. En men 

had hem een pensioen toegekend.  
 

 

 


