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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Schoolgebouw.
Toen de gemeente Stratum in 1920 werd geannexeerd door Eindhoven, bestond dit stadsdeel uit niet
meer dan een dorpskern rond de Sint Joriskerk. In de jaren twintig werd ten zuidwesten van de
Heezerweg de Kruidenbuurt aangelegd. Het Geldropse buurtschap Tivoli, gelegen tussen Eindhoven
en Geldrop, kwam in 1930 tot stand. Op het einde van de jaren 30 werd het noordelijk gelegen Witte
Dorp van Dudok gebouwd.
Tussen 1938 en 1940 werden ten oosten van de Heezerweg, tussen de Kruidenbuurt en de
Geldropse wijk Tivoli een kerk, een pastorie, een kloostergebouw en twee scholen gebouwd. Zij waren
bedoeld als voorzieningen voor deze wijken. De meisjesschool Sint Jozef werd in 1938 gebouwd aan
de Heezerweg, terwijl twee jaar later, aan de Rector Baptistlaan, een jongensschool Sint -Jan
gereedkwam.
Pas na de oorlog werd het voor landbouw gebruikte gebied tussen de woonwijken Tuindorp (Het Witte
Dorp), Tivoli en de Kruidenbuurt bebouwd.
Het schoolgebouw aan Rector Baptistlaan 21 is een tweelaags gebouw met een schilddak. Links van
het midden bevindt zich een risaliet met een topgevel met schouders.
Alle gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in een wild verband. Opmerkelijk is het gebruik van 3
formaten bakstenen in het centrale, oudere deel van het gebouw. Enerzijds zijn er strekken en koppen
gebruikt, maar tevens is er een baksteen gebruikt met een formaat dat hiertussen ligt. In de gevels
bevinden zich diverse zesruitsvensters. Op de begane grond zijn tevens erkers met een
roedeverdeling van 9 ruiten aanwezig.
In de risaliet met de topgevel, links van het midden, bevindt zich de entree van het gebouw. Naast
deze dubbele deur zijn twee smalle zesruitsvensters met segmentbogen aangebracht. Boven de
ingangspartij is een door houten balken ondersteund afdak gebouwd. Hierop liggen grijze Romaanse
pannen. Onderaan de houten constructie bevinden zich witgeschilderde consoles. Op de
verdiepingslaag van de risaliet bevindt zich een centraal negenruitsvenster met een rondboog. Links
en rechts hiervan zijn twee smalle rechthoekige vierruitsvenstertjes geplaatst. Boven deze laag
bevindt zich nog een zesruits rondvenster. De schouders van deze topgevel lopen trapsgewijs op en
komen uit in een scherpe punt. Deze schouders zijn kenmerkend voor de bouwstijl van de jaren '40
van de twintigste eeuw. Aan de achterzijde van deze risaliet is eveneens een risaliet gebouwd, maar
deze heeft een minder rijke versiering.
In de achtergevel van het gebouw zijn brede vensters met kleine roedeverdeling aangebracht.
Het gehele schoolgebouw is voorzien van een forse schildkap met grijze Romaanse dakpannen. In
deze kap bevinden zich aan de voorzijde drie dakkapellen met elk twee gekoppelde vensters. Deze
dakkapellen hebben schilddakjes met drie dakschilden. Aan de achterzijde zijn brede dakkapellen
gebouwd, die precies boven de brede vensters van de lagere bouwlagen zijn geconstrueerd. De
schoorsteen van het schoolgebouw bevindt zich op de nok van het dak, recht boven de risaliet met

1

Gemeentelijk monument
schouders. Het is een rijkversierde achthoekige schoorsteen met een sierlijk smeedwerk waarop een
windvaan met een varend scheepje staat. Deze windvaan komt reeds voor op de originele
bouwtekening uit 1939.
In augustus 1939 werd begonnen met de bouw van de Sint Jans jongensschool aan de Rector
Baptistlaan. In oktober 1940 was de bouw gereedgekomen. Architect was Eindhovenaar M. van Beek,
bekend van de bouw van vele kerkgebouwen. In die tijd waren de linkse en rechtse drie traveeën nog
niet gebouwd. Het dak was een zadeldak. In mei 1954 werd begonnen met de uitbreiding van het
gebouw. In januari 1955 kwam de uitbreiding gereed. Opnieuw was M. van Beek verantwoordelijk voor
de architectuur. Zowel links als rechts kreeg het pand drie extra traveeën. Deze traveeën kregen
schuine dakschilden, waardoor de nieuwe kap veranderd was in een schilddak. Aan de achterzijde
werd een overdekte speelplaats gebouwd. De omheining aan de St Wirostraat met zijn typische
wederopbouwversiering in de vorm van betonnen bollen zijn nog herkenbaar. In 1962 werden de
toiletten verbouwd. In 1976 en 1991 vonden er interne verbouwingen plaats. Tegenwoordig is in dit
schoolgebouw de Korenaer gevestigd, een onderdeel van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg.
Het is een school voor bijzonder lager onderwijs voor autisten en zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
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