Historie van Locatie Heesch
De locatie Heesch van Het Hooghuis.
Vroeger (van 1958 tot 1994) St. Antonius-Ulo/Mavo en van 1994 tot 2000: Carmel
College Heesch.
Een initiatief van schoolbestuur en gemeentebestuur
Tot ver in de jaren ’50 moesten leerlingen die na de Lagere School verder wilden leren naar een
grote plaats: voor Heesch waren dat vooral Oss, daarnaast ook wel Den Bosch. In dezelfde tijd
werd de leerplicht verlengd; bovendien werd het steeds normaler dat kinderen een voortgezette
opleiding volgden. En: de naoorlogse geboortegolf zou het voortgezet onderwijs bereiken! Voor
Heesche kinderen die na de Lagere School verder wilden leren bestonden er in de gemeente wel
enkele voorzieningen. Er was een driejarige VGLO-school voor meisjes en een tweejarige VGLOschool voor jongens, verzorgd door resp. de zusters Franciscanessen van Veghel (evenals de L.O.school voor meisjes) en de Broeders van de Christelijke Scholen (evenals de L.O.-school voor
jongens). Daarnaast was er sinds 1957 een Lagere Landbouwschool. Meer niet. In Heesch zelf
werden initiatieven genomen tot oprichting van een school voor Uitgebreid Lager Onderwijs
(U.L.O.): door het Kerkbestuur van de parochie “St. Petrus Banden” (tevens schoolbestuur) en het
gemeentebestuur. De al genoemde Broeders bestuurden reeds lang de Heesche jongensschool voor
Lager Onderwijs. Zij wilden hun medewerking geven om ook een jongens-ULO op te richten. Na
jaren ijveren besloot de gemeenteraad van Heesch, “medewerking te verlenen” aan de stichting
van een ULO door het Kerkbestuur. Zo begon op 1 september 1958 de “St. Antonius-ULO voor
jongens” met 44 leerlingen, met broeder Franciscus Smits aan het hoofd, in enkele lokalen van de
Lagere School voor jongens (St. Petrusschool). De Petrusschool week gedeeltelijk uit naar een
noodschool aan de Hoogstraat (nu John F. Kennedystraat): “de Polynormschool” geheten.
De nieuwe school voorziet in een behoefte
De school groeide voorspoedig. Jongens uit Heesch, Schaijk, Nistelrode, Vinkel, Geffen en Nuland
fietsten ernaar toe. In 1959 kreeg de school de beschikking over de noodschool aan de Hoogstraat,
doordat de Lagere School een nieuw gebouw had gekregen en de noodschool niet meer nodig had.
In 1959 telde de school al 86 leerlingen, in 1960 119. De voorspoedige groei rechtvaardigde de
bouw van een volledig nieuw gebouw. Het kwam in 1962 gereed aan de Schoonstraat, op het
terrein waar de school nu nog staat. De school lag toen nog tussen de weilanden, met alle ruimte
erom heen.
De Broeders dragen hun taak over
Twee belangrijke veranderingen in 1966: voor het eerst werden meisjes toegelaten (“de school
werd gemengd”, heette dat toen), en de Broeders vertrokken. Broeder Willibrordus Gehling, die in
1963 Broeder Franciscus was opgevolgd als directeur, droeg zijn taak over aan Johan van de
Steeg, afkomstig van de Mulo in Gennep. Hij bleef de school leiden tot augustus 1989, waarna de
Hr. F. (Francis) Elkerbout tot directeur benoemd werd. De toelating van meisjes was een succes. Al
in 1970 bevolkten meer meisjes dan jongens de school: 165 meisjes en 154 jongens.
Mammoetwet
Intussen was in de 1968 de Mammoetwet ingevoerd. Het hoofd van de U.L.O. werd directeur van
de Mavo. Onderwijskundig raakten vele zaken in versnelling. De leerlingen mochten hun eigen
vakkenpakket gaan kiezen; van confectiepak naar maatpak.
Groei en krimp van de school
Het gebouw was al snel te klein. Bij de ingebruikname in 1962 telde de school 142 leerlingen. In
1968 - het jaar van invoering van de Mammoetwet - waren het er al 254; in 1975 468, in 1980
547. Bij het 25-jarig jubileum van de school in 1983 telde de school 581 leerlingen, een
indrukwekkend aantal. Het gebouw moest meegroeien. Er kwam uitbreiding - meestal noodbouw in 1968, 1971, 1973, 1975, 1979, 1982. In het laatste decennium van de 20e eeuw zijn alle noodgebouwen geamoveerd en vervangen door nieuwbouw. Vanaf eind jaren '80 daalde het aantal
leerlingen sterk, tot ca. 275 medio 90-er jaren. De oorzaak was tweeledig: de - landelijke - daling
van het aantal leerlingen op de basisscholen, en de trek naar scholengemeenschappen. Intussen is
de school sterk teruggekomen, zoals uit de laatste alinea van dit stuk blijkt.
Het schoolbestuur
Het schoolbestuur, aanvankelijk R.K. Schoolbestuur “H. Petrus Banden” (Kerkbestuur en tevens
schoolbestuur), werd in maart 1971 overgedragen aan de Katholieke Stichting voor Onderwijs
Heesch.

De St. Antonius Mavo kijkt naar samenwerking met andere scholen
In de jaren ’70 ontstond landelijk een streven naar scholengemeenschappen. Ook de St. Antonius
Mavo oriënteerde zich. Toen het Centraal Bureau voor het katholiek onderwijs in Den Haag een
positief advies gaf, deed het bestuur in januari 1978 voor het eerst een aanvraag voor het
oprichten van een Havo te Heesch. In de jaren daarna speelde de Osse Vincent van Gogh Havo een
belangrijke rol. Deze school kreeg te maken met een sterk dalend aantal aanmeldingen, doordat
het aantal schoolverlaters - zoals in heel Nederland - fors daalde. Een overplaatsing naar Heesch
zou een oplossing kunnen zijn; in dat geval zou de school namelijk ook leerlingen kunnen trekken
die ten zuiden van Heesch wonen. Bovendien zou aldaar een Atheneumafdeling kunnen worden
toegevoegd. Tenslotte is de overplaatsing afgeblazen; de andere VWO-HAVO-scholen zagen teveel
problemen voor hun eigen school. In 1990 kwam de school tot fusiebesprekingen met sg. De
Ruivert in Oss (nu locatie Zuid). Na aanbieding van het eindrapport in november 1990 kwamen de
besturen van de scholen niet tot overeenstemming en werd het overleg afgebroken. Direct daarna,
januari 1991 kwam de school met een nieuw initiatief: een afstemming van het
onderwijsprogramma en leerlingenbegeleiding met twee andere scholen in Oss: het
Maaslandcollege - sinds 1990 een school voor Atheneum-Havo-Mavo - en met Hoog-Brabant,
school voor Voorbereidend Beroepsonderwijs (nu locatie West). Beide initiatieven hebben niet
geleid tot de gewenste brede scholengemeenschap. Visie, moed en daadkracht van het bestuur van
de Stichting Carmelcollege bracht die uiteindelijk wel in de regio Oss en omstreken.
Naar de Stichting Carmelcollege als opstap naar de brede scholengemeenschap
“Hooghuis Lyceum”
Eind 1993 zocht de school het in een andere richting. In dat jaar waren in Oss e.o. na de fusiegolf
van 1989-1991 nog drie Mavo-scholen: De Mavo St. Jan, de St. Antonius Mavo te Heesch en de
Mavo te Ravenstein. De drie besturen besloten, het bestuur van deze scholen per 1 januari 1994
over te dragen aan de Stichting Carmelcollege. Per 1 januari 1994 werd bovendien een
samenwerkingsverband van deze drie scholen en het Titus Brandsmalyceum (Lyceum-Havo-Mavo)
aangegaan, onder de naam “Gemeenschap van scholen Carmelcollege Oss-Heesch-Ravenstein”. De
vier scholen bleven binnen dit samenwerkingsverband zelfstandige scholen. De naam “St. Antonius
Mavo” verdween in 1994. Bij de besturenfusie werd de nieuwe naam: het Carmel College Heesch
(CCH).
De eeuwwisseling markeerde een nieuwe fase in het bestaan van het Carmel College Heesch. In
2000 werd het bestuur van het Trias College voor VBO te Oss overgedragen aan de Stichting
Carmelcollege om per 1 augustus 2000 de fusie mogelijk te maken van de vier Carmelscholen in
Oss-Heesch-Ravenstein en het Trias College, later gevolgd door Den Bongerd en De Singel;
bovendien werd op deze wijze VMBO in Oss mogelijk. De scholengemeenschap kreeg de naam
Hooghuis Lyceum. De naam Carmel College Heesch verdween, maar de school van Heesch bleef
bestaan als locatie van het Hooghuis Lyceum. In november 2004 heeft het voltallige team in
Heesch het besluit genomen om de school te koersen in de richting van modern vraaggestuurd
vmbo-onderwijs. Nieuw elan, verankerd in een verjongd en enthousiast team heeft uiteindelijk
geleid naar de invoering van “Ons Nieuwe Leren” in augustus 2005. Via een gefaseerd
invoeringsproces groeit de Heesche locatie als een van de twee buitengewesten van het Hooghuis
Lyceum naar een school met een krachtige leeromgeving in een volledig vernieuwd schoolgebouw
en opleidend voor een krachtige startkwalificatie ROC. De vernieuwde T+ opleiding zal meer dan
ooit tevoren leerlingen voorbereiden op een maatschappij die nieuwe en alsmaar veranderende
eisen stelt aan de vaardigheden, kennis en kunde van jonge mensen. Daarmee staat het Hooghuis
Lyceum middenin de samenleving en de markt van ouders en leerlingen die blijven vragen om een
kleinschalige moderne onderwijsomgeving waar het kind nog centraal staat. De verdubbeling van
leerlingenaantallen (de school kan er maximaal 450 plaatsen) in tien jaar tijd en de komst van
leerlingen buiten het eigen voedingsgebied sterkt ons in het vertrouwen dat we voorzien in een
behoefte. Het gebouw in 2004-2006 volledig vernieuwd en uitgebreid, om het veranderde
onderwijsaanbod vorm te kunnen geven.
Veel historische gegevens over de St. Antonius Mavo zijn te vinden in het jubileumboekje:
1958 -1983. St. Antonius Mavo Heesch.
Op de binnenzijde van de omslag staat: "Daar waar de ULO verrees.... werd het verleden door het
heden met de toekomst verbonden."
Verlucht met een tekening van het boerderijtje dat er gestaan heeft.

