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Korte omschrijving
SCHOOLGEBOUW van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs. Het hoofdgebouw heeft
een schilddak met overstek. Links daarvan staat een blokvormig torenelement met plat dak. Hier
bevindt zich de ingang in een trapsgewijs verdiepte rondboog met het opschrift Christelijk Nationale
Schoolvereeniging. Het platte dak van de toren heeft een rand van ceramische tegels. Het blok heeft
een smalle nog hogere opbouw met vlaggenmast. Opzij hiervan bevinden zich een blok en een iets
terug gelegen bouwmassa van twee lagen onder een plat dak. Aan de rechterzijde bevindt zich een
lagere aanbouw met schilddak. De voorgevel onder een flinke overstek heeft brede samengestelde
ramen met kleine roedenverdeling, op de begane grond doorsneden door een betonnen band
waaronder bakstenen stijlen.
Door de groei van Philips kwamen veel mensen van elders naar Eindhoven waardoor ook de behoefte
aan protestants-christelijk onderwijs toenam.
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Redengevende omschrijving
Inleiding
Zevenklassige SCHOOL, gebouwd naar ontwerp van J.W. Hanrath in 1929 in opdracht van de
vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs in Traditionalistische stijl. Noodlokalen die aan de
achter- en zijkant van het gebouw zijn toegevoegd worden niet beschermd.
De school ligt aan de Galileistraat, op de hoek met de Groenewoudseweg in het stadsdeel Woensel.
Omschrijving
De hoofdmassa van het gebouw bestaat uit een tweelaagse bouwmassa op rechthoekige plattegrond
onder een schilddak. Tegen de linkerzijkant van de voorgevel is een blokvormig, torenachtig element
(drie lagen hoog) onder plat dak geplaatst, hierin bevindt zich de ingang in een trapsgewijs verdiepte
rondboog. Erboven is het opschrift "Christelijk Nationale Schoolvereeniging" aangebracht. Het blok
heeft een smalle opbouw met vlaggenmast. Het platte dak is voorzien van een rand keramische
tegels.
Naast deze toren is een blokvormige bouwmassa onder plat dak geplaatst (de tweede bouwlaag is
waarschijnlijk een latere toevoeging, in dezelfde stijl als de rest van het pand uitgevoerd). Daarachter,
iets terug gelegen, strekt zich een tweelaagse bouwmassa met plat dak op rechthoekige plattegrond,
evenwijdig aan de zijstraat uit. De achterzijde van het pand is van een tweelaagse uitbouw onder plat
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dak voorzien. Aan de rechterzijde van de voorgevel is een eenlaagse blokvormige aanbouw onder
schilddak aanwezig.
Het pand is uitgevoerd in gele baksteen, de daken zijn voorzien van een overstek en gedekt met
verbeterde Hollandse pannen.
De voorgevel heeft grote samengestelde ramen (elk raam correspondeert met één klaslokaal). Op de
begane grond worden deze horizontaal doorsneden door een grindbetonnen band, verticaal zijn
bakstenen stijlen aangebracht.
Boven de band zijn de ramen met kleine houten roeden onderverdeeld, eronder zijn metalen kozijnen
aangebracht. Ook het blok naast de ingangspartij is van grote ramen voorzien. De overige ramen in
zijgevel en achtergevel zijn breed en laag. Alle ramen op de verdieping zijn voorzien van een brede
middenstijl en kalf en hebben een kleine roedenverdeling.
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het pand bevindt zich een betegelde plaats.
Waardering
De school is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een
culturele en geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van het onderwijs in het interbellum. Het
is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het schoolgebouw.
Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de stijl, de detaillering en als voorbeeld in het werk
van de architect Hanrath. Het is tevens van belang als voorbeeld van de ontwikkeling van de
schoolarchitectuur in de stad Eindhoven. Het is waardevol vanwege de gaafheid van het exterieur en
vanwege de markante ligging op een hoek, geaccentueerd door de toren.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Galileistraat 2
Naam: Christelijk Nationale schoolvereniging
Oorspronkelijke functie: School
Hoofdfunctie: Cultuur, gezondheid, wetenschap
Type: Onderwijs en wetenschap
Architect: Hanrath, J.W.
Bouwperiode: 1929
Gevels en materialen: Baksteen. Torenachtig trap gedeelte.
Vensters en deuren: Aan de voorkant grote raampartijen met onderverdeling en tuimel ramen.
Terugwijkend gemetselde rondboog deur. Achter hooggeplaatste reeksramen.
Dak en bedekking: Schilddak met rode verbeterde Hollandse pannen.
Motivering: Architectuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Vereniging voor Christelijk Nationaal onderwijs.
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