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Samengesteld door Nel Bekema – Hoekstra
Eerste versie: juli 2012 en bijgewerkt in september 2014

Vooraf
Een terugblik en blik in de toekomst
Tussen 1870 (eerste officiële school) en 1904 (eerste bewaarschool) en nu is voor het onderwijs wel het
een en ander veranderd. Enkele zaken:
 van een school alleen voor kinderen van katholieke ouders tot een school voor alle kinderen uit
Blauwhuis en omliggende dorpen;
 van een uitje voor de kinderen naar de kermisboten bij het ‘Marswieltsje’ tot schoolreisjes door het
hele land;
 van vlechtmatjes en blokjes voor kleuters tot een grote hoeveelheid en verscheidenheid in
ontwikkelingsmateriaal;
 van klassikaal onderwijs naar meer kindgericht onderwijs;
 en tenslotte: van een lei met een griffel tot een computer en een i-pad met een pen!
De kinderen, die thans onze school bezoeken komen uit Blauwhuis en de omliggende dorpen Wolsum,
Westhem, Greonterp en uit de omgeving richting Tjerkwerd. Sinds augustus 2012 komen er ook
kinderen uit Abbega naar Blauwhuis, omdat de school in dit dorp door een forse terugloop van het
aantal leerlingen werd gesloten.
Op de teldatum in oktober 2013 werd de school bevolkt door 103 leerlingen en in oktober 2014 zal het
aantal 105 zijn. Naast de directeur zijn 6 leerkrachten een onderwijsassistente in vol- of deeltijd
verbonden aan onze school.

Bestuurlijke verandering
Vanaf de begintijd in 1870 was het Kerkbestuur ook Schoolbestuur.
Dit veranderde op 28 februari 1964. Toen werd de ‘Stichting R.K. Scholen te Blauwhuis’ opgericht, een
nieuw schoolbestuur onafhankelijk van het kerkbestuur.
Op 1 januari 1975 werd de Stichting R.K. Scholen Wymbritseradeel e.o. opgericht. Vanaf die datum
vielen zowel de lagere als de kleuterschool uit Blauwhuis en de rooms katholieke lagere scholen uit
Heeg en Woudsend onder deze nieuw opgerichte Stichting.
In augustus 1996 ging de Stichting R.K. Scholen Wymbritseradeel e.o. op in de Stichting Katholiek
Primair Onderwijs Friesland / Texel (SKPOFT). Sinds 1 januari 2003 draagt deze stichting de naam
Bisschop Möller Stichting.
Deze Stichting bestuurt en beheert 29 basisscholen in Friesland. Van de 29 scholen hebben 27 scholen
een katholieke grondslag en 2 scholen een oecumenische basis. Het leerlingaantal is ongeveer 5500 en
het aantal personeelsleden bedraagt circa 600 personen.
Voor de samenstelling van onderstaande geschiedenis van het onderwijs in ons dorp, heb ik geput uit
mijn eigen herinneringen en (foto)archief.
Een groot deel heb ik echter opgezocht en overgenomen uit:
- Geschiedenis van de Parochie Sensmeer Blauwhuis door Drs. H. Oldenhof en M.J. Ydema;
- De Zusters van de Voorzienigheid te Blauwhuis door pater W. van Rijnsoever en B.R. Mulder;
- Tinkboekje Reuny Blauhûs 21 juny 1986 door Johannes Rypma (van de Vitusdyk)
Wellicht zullen er aanvullingen en opmerkingen zijn. Deze zijn altijd welkom.
Mijn mailadres:
bekemahoekstra@kpnplanet.nl
Veel leesplezier!
Blauwhuis, september 2014

De geschiedenis van het katholieke onderwijs in Blauwhuis
Zo begon het …
De geschiedenis van onze school is nauw verweven met die van de congregatie van de ‘Arme Zusters
van het Goddelijk Kind’ (zusters kwamen in 1902 naar Blauwhuis) en met die van de kerk, omdat in het
verleden het kerkbestuur ook schoolbestuur was.
De schoolgeschiedenis begint op de plaats waar nu het verzorgingstehuis ‘It Teatskehûs’ staat. Van
1632 – 1784 stond hier het ‘Blauwe Huis’. Dit huis was waarschijnlijk eigendom van een katholieke
dame uit Haarlem en men hield er godsdienstoefeningen. Later werden er een kerkje en een pastorie in
gevestigd. Het Blauwe Huis werd in 1784 afgebroken. Op die plaats werd toen de eerste echte kerk met
pastorie gebouwd.
In 1868 werd begonnen met de bouw van de huidige Vituskerk en toen deze in 1870 in gebruik werd
genomen, ging men in het oude kerkje van start met een eigen katholieke school. Hiermee had
Blauwhuis één van de eerste katholieke scholen in Friesland. Er werden 3 klaslokalen in gemaakt, maar
de pilaren bleven staan. De vroegere pastorie werd het meestershuis.
Het eerste hoofd van de school was J.W. van der Zande (1870 – 1875).

Links op de foto, de eerste kerk met pastorie, later gebruikt als school en meestershuis.

Een ander hoofd uit de begintijd, was Theodorus van der Loos, de bekende pionier van de Friese
katholieken. Hij was van 1885 tot 1909 in Blauwhuis en woonde tot 1903 in het meestershuis.
Van der Loos had ook de landbouwakte en is als spreker op veel
boerenbijeenkomsten geweest.
Het was in die tijd, dat de zuivelfabrieken werden opgericht. De
omschakeling naar de fabriek was voor veel boeren en boerinnen, die
zelf nog boter en kaas maakten, een moeilijke zaak.
Op dit soort avonden kon meester een beetje bijverdienen. Dat zoiets wel
nodig was, bleek wel uit het loon, dat hij als schoolhoofd verdiende. Dit
was precies f 900,-- per jaar!
Ook was Van der Loos als landbouwmedewerker verbonden aan het
katholieke weekblad ‘Ons Noorden’. Als een van de eersten schreef hij
over de waarde van het vetgehalte-onderzoek van melk. Mede daardoor
kon in 1908 in Blauwhuis - ook als één van de eerste in Friesland - een
Melkcontrole Vereniging worden opgericht.

Door zijn buitengewone inzet voor het katholieke onderwijs, voor het landbouwonderwijs en voor een
katholiek weekblad, is deze bijzondere spreker en strijder nooit vergeten in Blauwhuis.
Bewijs hiervan is, dat toen er in de jaren ’70 voor ons dorp straatnamen moesten komen, er in een
vergadering van ‘dorpsbelang’ als eerste een Mr. Van der Looswei werd aangevraagd. Zo blijft in ere,
wat deze meester voor de gemeenschap van Blauwhuis heeft betekend.
Een oud-leerling vertelde indertijd, dat hij in de volksmond altijd ‘âlde pa’ (‘oude pa’) werd genoemd.
In die jaren liepen de mannen nog in een ‘skoatjas’ (letterlijke vertaling: pandjesjas, lange geklede jas).
Als meester dan in school een pijpje rookte en de ‘schoolopziener’ onverwacht voor de deur stond,
stopte hij zijn pijpje vlug in de grote achterzak van de ‘skoatjas’.
Met de Leerplichtwet hadden ze toen nog niet echt te maken en elk jaar, als de kermisboten bij het
‘Marswieltsje’ lagen, togen bijna alle kinderen er naar toe. Op zo’n dag kwamen ze niet weer op school.
Zo nu en dan nam meester van der Loos z’n viool mee naar school. Was er ’s winters sterk ijs, dan
leende hij z’n viool uit aan Pieter Bekema. Deze speelde dan met nog twee anderen oude Friese liedjes
in de ‘ijsherberg’ op ‘Abbegaaster Ketting’. Tot laat in de avond gezongen en gedanst. Een borreltje
kostte toen een paar centen en daarom gebeurde het wel eens, dat iemand op de slee moest worden
thuisgebracht.
In 1902 besloot de congregatie van de ‘Arme Zusters van het Goddelijk Kind’ van het gesticht ‘De
Voorzienigheid’ in Amsterdam op verzoek van toenmalig pastoor van den Berg, dat hun zusters in
Blauwhuis de zorg op zich zouden nemen voor de bejaarden, een naaischool en een bewaarschool. Op
16 juli 1903 begon men met de bouw van het zusterhuis. Omdat het Gesticht een kapel, woonruimte
voor de zusters, woonruimte voor de bejaarden, een naaischool en een bewaarschool ging omvatten,
werd het meestershuis gesloopt en de school aan die zijde tijdelijk met hout dichtgetimmerd.
In 1904 werd de bouw voltooid. De school, "taalschool" genoemd, bleef bestaan en werd door een gang
verbonden met het Gesticht.

Sint Theresia Gesticht
in 1904

Op 4 mei 1904 kwamen de eerste vier zusters naar het Sint Theresia Gesticht in Blauwhuisen in de
zomer van dat jaar kwamen de eerste bejaarden in het Gesticht.
Ze werden met klokgelui en wapperende vlaggen ingehaald. Later kwamen er nog drie zusters. Op 1
juni 1904 begon zuster Pacomia met het naaionderwijs, zuster Suzanna liet de bewaarschool van start
gaan en zuster Melanie werd de eerste schoolzuster op de taalschool.

De naaischool
Op 1 juni 1904 begon Zr. Pacomia met de naaischool. De meisjes leerden daar breien en naaien. Toen er
nog een 7de en 8ste klas was op de lagere school, gingen die meisjes ongeveer 10 uur per week naar de
naaischool.
Na de 8ste klas behaalden ze het diploma lingerie. Deden ze dan nog een jaar, dan kregen ze het
diploma costumière en met nog een jaar de akte coupeuse. Er werden kleren gemaakt voor kinderen uit
grote gezinnen van arbeidersmensen, die armoede hadden.

In 1920 werden de naai- en bewaarschool gebruikt als leerschool. Dit was nodig, omdat de lagere
school, die toen nog steeds gevestigd was in het oude kerkje, te klein werd, omdat het aantal leerlingen
zo groot was geworden. De naaischool verhuisde naar een van de spreekkamers en de bewaarschool
kreeg vrij. Dat duurde tot 7 juni 1921, toen de nieuwe St.
Gregoriusschool klaar was.
Vanaf 1925 waren in Blauwhuis grote 'Kindsheidsoptochten'. Dat was
een unicum in Friesland en de naaischool heeft daar een groot aandeel in
gehad. Er werden kleren en vaantjes gemaakt voor de optocht met
zustertjes, patertjes, chineesjes, negertjes, enz. De kinderen vonden het
prachtig en het was een groot succes. Dit was nog in de tijd van het
"Rijke Roomse Leven".
Met de naaischool ging men door tot de huishoudschool van de A.B.T.B. (Algemene Boeren en
Tuinders Bond) op 1 april 1952 werd geopend. De A.B.T.B. stelde als voorwaarde, dat de naaischool
moest verdwijnen en hiermee ging men akkoord. De inventaris van de naaischool werd overgenomen.
In 1954 stelde de A.B.T.B. pogingen in het werk om de huishoudschool over te plaatsen naar Bolsward.
Na veel geharrewar gebeurde dat tenslotte in 1958. Met de overplaatsing verdween de huishoudschool,
maar ook de naaischool kwam niet terug.

Van ‘taalschool’ naar lagere school
Het oude schooltje, dat sinds 1904 door een gang verbonden was met St. Theresia Gesticht, begon
aardig te groeien en werd al gauw te klein. In 1920 waren er 142 leerlingen, en dat aantal was zo groot,
dat er in plaats van 3 leerkrachten 5 nodig waren.
De wens om een nieuwe katholieke school te bouwen ging in vervulling. Architect H. Kroes uit
Amersfoort maakte de tekening en op 17 november 1920 had de eerste steenlegging plaats van de
huidige St. Gregoriusschool door Pastoor v.d. Berg. Op 7 juni 1921 werd de nieuwe school ingewijd
door deken Veldhuizen van Sneek.

Lagere school St. Gregorius
in 1921

De oude school werd toen als
bewaarschool en verenigingslokaal gebruikt. In 1929 was het aantal leerlingen al opgelopen tot 224 en
werd er een extra leslokaal en een gymlokaal bij de school gebouwd.
In die tijd was het moeilijk om in een plaatsje als Blauwhuis aan voldoende personeel te komen, vooral
in tijden van schaarste. De Zusters waren een stabiel gedeelte van het personeel. De Algemene Overste
behield zich echter altijd het recht voor om de Zusters te verplaatsen, maar zorgde steeds voor
plaatsvervangsters. Dat was erg gemakkelijk.
In 1950 kwam er echter een schrijven van het Moederhuis, dat de twee schoolzusters zouden worden
teruggenomen zonder plaatsvervangsters. Gelukkig lukte het toen om een onderwijzer en een onderwijzeres te benoemen. Maar in 1955 was het weer zeer moeilijk met het vervullen van een vacature. Het
kerkbestuur deed in die noodsituatie nog eens een beroep op de Congregatie en deze stuurde weer een
zuster! Dit gebeurde ook in 1959, toen zich eenzelfde situatie voor deed.

De school in Blauwhuis was niet alleen een van de eerste katholieke scholen in Friesland, maar ook de
eerste katholieke tweetalige school. Het Fries in de laagste twee klassen werd in het begin gegeven
juffrouw S. de Jong en de heer Sj. Palstra en later door zuster Chrysogona (lekennaam: Rinske
Huitema).
Op 28 februari 1964 werd de ‘Stichting R.K. Scholen te Blauwhuis’ opgericht, een nieuw schoolbestuur
onafhankelijk van het kerkbestuur.
Dit stichtingsbestuur maakte zich druk voor een grondige verbouw van de St. Gregoriusschool. In
september 1965 werd hier een ontwerp voor gemaakt. De verwezenlijking van de plannen duurde echter
wel lang.
Pas in april 1971 kon met het werk worden begonnen. De verbouwing bracht veel ongerief voor het
personeel en de kinderen met zich mee, maar op 8 maart 1973 kon het schoolgebouw door burgemeester
Cazemier worden heropend.

Lagere school St. Gregorius
in 1973
?????Namen mensen op foto

In 1980, werd door het hoofdbestuur in Amsterdam, na overleg en besprekingen, besloten, dat het
zusterhuis in Blauwhuis zou worden opgeheven. Op 4 maart 1980 vertrokken de zusters uit Blauwhuis.
Alleen zuster Chrysogona bleef achter.
Zij bleef, als laatste zuster, werkzaam in het onderwijs. Ze overleed op
30 december 1985. Met haar overlijden werd op de lagere school het tijdperk van de zusters afgesloten.

Van bewaarschool naar kleuterschool
Op 1 juni 1904 begon zuster
Suzanna de bewaarschool in
het Theresia Gesticht. Toen in
1921 de bouw van de huidige
St. Gregoriusschool een feit
was, werd de oude school als
bewaarschool in gebruik
genomen.

Bewaarschool bij
St. Teresia Gesticht in 1904

De zusters vertelden verhalen uit de bijbel en dat Onze Lieve Heertje in de kerk woonde achter het
gouden deurtje van het tabernakel.
De kinderen kwamen thuis met prachtige tekeningen en vlechtwerkjes en als heit of mem jarig was,
konden ze een toepasselijk versje opzeggen. Ook leerden de kinderen kinderliedjes zingen en in de
handjes klappen, maar ook om stil in de bank te zitten en mooi in de rij te lopen. Dat vonden ze later op
de ‘grote’ school een heel gemak. Van 1904 tot 1956 werkten de zusters pro deo, voor niks!
In 1956 trad de Wet op het Kleuteronderwijs in werking en kwam er subsidie van het Rijk en de Gemeente. Subsidie betekende: salaris voor de zusters. De bewaarschool werd kleuterschool met de naam
St. Jacob.

Kleuterschool ‘It Protternêst’ in 1971
De bestaande kleuterschool in het St. Theresiahuis
voldeed echter lang niet aan de eisen van het
Bouwbesluit Kleuteronderwijs en bovendien kon het
Theresiahuis deze ruimte goed gebruiken voor
uitbreiding. Zo kwam men op de gedachte een nieuwe
kleuterschool te stichten, maar door interne moeilijkheden kwam de eerste aanvraag van 1 oktober 1959 vijf
jaar in de ijskast.
Het kersverse bestuur van de op 28 februari 1964
opgerichte ‘Stichting R.K. Scholen te Blauwhuis’ vatte
de plannen opnieuw op. Toen de nieuwbouw van het St.
Theresiahuis begon en de kleuterschool een gebrekkige
overwintering doormaakte in de lagere school, werd de
bouw voor een nieuwe kleuterschool wel heel erg
urgent.
In 1969 begon men daarmee. De eerste steen werd
gelegd door Zr. Clementio en mejuffrouw Catrien
Witteveen. Op 1 augustus werd het gebouw in gebruik
genomen en op 5 oktober 1970 volgde de officiële
opening van "It Protternêst" door burgemeester
Cazemier. Hij kreeg de sleutel in een protternêst aangereikt door Imelda Bootsma en Jikke Hettinga.
Men had een 2-klassige kleuterschool laten bouwen op basis van het verwachte aantal leerlingen. Op
het moment van de in gebruikname was het leerlingenaantal echter veel kleiner. Het bestuur liet daarom
een bus rijden naar de dorpen Tjerkwerd, Dedgum en Parrega. Het mes sneed toen aan twee kanten: de
ouders uit de omliggende dorpen werden in de gelegenheid gesteld om hun kleuter op een veilige
manier naar een kleuterschool te laten gaan en de school kreeg het aantal kleuters, dat nodig was om
subsidies te verkrijgen.

De schoolbus was eigendom van het schoolbestuur. Bestuursleden en leerkrachten stapten als chauffeur
achter het stuur. Geen ideale situatie, maar meer was op dat moment financieel niet haalbaar.
In augustus 1973 ging zuster Clementio (lekennaam: Nel Arentz) na een hartinfarct met ziekteverlof.
Tijdens haar ziekte werd zij tijdelijk vervangen door Jelly Zeilstra en vanaf 1 april 1974 door Nel
Bekema-Hoekstra. Laatstgenoemde werd benoemd als waarnemend hoofd.
Zuster Clementio keerde echter niet terug. Ze nam afscheid van ‘It Protternêst’ en met haar vertrek werd
het tijdperk van de zusters in het kleuteronderwijs afgesloten. Ze overleed op 18 december 1978.
Nel Bekema-Hoekstra werd 1 januari 1975 benoemd als hoofdleidster in vaste dienst. Zij werd de eerste
leken hoofdleidster van de kleuterschool.
In januari 1975 werd het busvervoer overgenomen door garagebedrijf Bosma uit Parrega en werden
kleuters uit Parrega, Hieslum, Dedgum, Tjerkwerd en Baburen dagelijks naar Blauwhuis gebracht.
De ouders van de ‘buskinderen’ betaalden f 35,-- per maand. Ouders van de kleuters uit Blauwhuis
betaalden ook mee aan de kosten voor de bus. Maandelijks f 10,50. Hierdoor en door subsidies van de
gemeente Wymbritseradeel en later van de gemeente Wonseradeel kon de bus blijven rijden.
Op 1 januari 1975 werd de Stichting R.K. Scholen Wymbritseradeel e.o. opgericht. Vanaf die datum
vielen zowel de lagere als de kleuterschool uit Blauwhuis en de rooms katholieke lagere scholen uit
Heeg en Woudsend onder deze nieuw opgerichte Stichting.
Het kleuteraantal bleef stijgen. Daarom werd in 1981 in de lagere school een lokaal ingericht voor de
kleuters. Na enkele aanpassingen werd het in augustus 1981 officieel in gebruik genomen als
dependance van de kleuterschool. De kleuters gingen er in optocht naar toe en kregen een warm
onthaal.

Laatste busrit in juni 1984, op de foto v.l.n.r.
juf Marianne Hettema, juf Nel Bekema-Hoekstra, Rintje de Vries, Marijke Ouderkerken, Brian de Wit,
Hanneke Bruinsma, Jetsche Wynja, Judith Aarts, Simone Klaren, Ralf Zijlstra, Roel Bosma, Tjeerd
Haarsma, Klaske Adema, Ulrike Bruinsma, Alan de Wit, juf Hillie Terwisscha van Scheltinga en Nellie
Haarsma
Hurkend: Tamara Rijpma, Lilian Arnold, Johannes Woltinge, Anne Poelstra, Nienke Wynja en Marran
Helder
Door de Overgangswet op het Basisonderwijs, waarin kleuter- en lagere school samen de basisschool
moesten vormen, kreeg Tjerkwerd op
1 augustus 1983 een eigen basisschool. In dat jaar werd de dependance opgeheven. Toen ook Parrega
op 1 augustus 1984 een eigen basisschool kreeg, kwam er een einde aan het busvervoer. Een tijdperk
werd afgesloten.

De basisschool
Op 1 augustus 1985 trad de Wet op het Basisonderwijs in werking en werden ook de kleuter- en lagere
school van Blauwhuis samengevoegd tot basisschool. Joop Wortman, hoofd van de lagere school, werd
de eerste directeur van de nieuwe basisschool, omdat het toenmalige bestuur haar voorkeur uitsprak
voor een man als directeur. De kleuterschool werd weer eigendom van de gemeente Wymbritseradeel.
Omdat in de ‘nieuwe’ basisschool het een en ander moest worden aangepast, werden de kleuters en
groep 3 tijdelijk gehuisvest in de ‘oude’ kleuterschool.
Op 21 juni 1986 werd de verbouwde school officieel in
gebruik genomen. De opening werd verricht door de
oudste oud-leerling Klaske Teijes Brattinga en door Annet
Altena en Julia Ydema, toen resp. de oudste en jongste
leerling van de school. De start werd gevierd met een
reünie en vanaf die tijd zitten de kinderen van 4 t.m. 12
jaar onder één dak in de St. Gregoriusschool.
In 1987 werd de gymzaal verbouwd tot huidige sportzaal
en in 2006 werden de kleedgelegenheden en de kantine
verbouwd. Hoewel de lokalen waren aangepast, bleef de
heimwee van de kleuterleidsters naar het oude ‘Protternêst’.
Toen er in 2001 een nieuw lokaal gebouwd mocht worden, bood Nel Bekema-Hoekstra spontaan aan
om zitting te nemen in de bouwcommissie. Een wens ging in vervulling: een ‘echt’ kleuterlokaal werd
weer een feit. In september 2002 werd het officieel in gebruik genomen.

Basisschool met het
nieuwe kleuterlokaal
en ramen in 2002

In 2002 werden ook de grote ramen (aangebracht in 1973) weer in de oude staat hersteld.
De laatste interne verbouwing was in 2007. Het gebouw is toen aangepast aan de eisen van het huidige
basisonderwijs met een ‘leerplein’ met computers voor de leerlingen en een aparte werkplek voor de
leerkrachten. De keuken, de personeelskamer en de toiletgroepen zijn toen ook gemoderniseerd.
In maart 2014 was de afronding van de herziening van het schoolplein. Met een voetbalkooi, een
volleybalveldje, een basket, een zandbak, klimtoestellen en een avontuurlijke hoek is het een plein,
waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Op 1 augustus 1991 werd Joop Wortman opgevolgd door Dominicus Hooghiemstra. Hij bleef tot maart
2003. Op die datum werd Marytsje Flapper voor 20 uur per week benoemd tot directeur (deeltijd
functie). Zij werd de eerste vrouwelijke directeur van de basisschool in Blauwhuis, die voor de uren dat
ze benoemd was directeurswerk deed en niet meer les gaf aan een groep (klas).
Na haar vertrek in augustus 2010 volgde een directeurloze periode, omdat de mensen niet ‘in de rij’
stonden voor de functie van directeur.
In januari 2011 werd haar opvolgster benoemd: Rixt Minnema, afkomstig uit Joure. Naast het
directeurswerk nam zij ook weer lesgevende taken op zich. Voor de school betekende dit vanaf toen:
weer een fulltime directeur!

Hoofden Taalschool (van 1870 tot 1921) en Lagere School Sint Gregorius (van 1821 tot 1985)
Th. van der Zande
1870 – 1875
Th. van der Loos
1885 – 1909

W. Roethof
1875 – 1882
Joh. Jacobs
1909 – 1921

E. Berendse
1882 – 1885
J.S. Adema
1921 – 1926

J.H.G. Leisink
1926 – 1930

H. Vogelzang
1930 – 1945

B.R. Mulder
1945 – 1970

Joop Wolke
1970 – 1974

Joop Wortman
augustus 1974 – augustus 1985

Hoofden Bewaarschool (van 1904 tot 1956) en Kleuterschool St. Jacob (van 1956 tot 1971)
en Kleuterschool ‘It Protternêst’ (van 1971 tot 1985)
Zuster Suzanna
1904 – 1908
Zuster Theophila
1922 – 1954

Zuster Julia
1908 – 1916
Zuster Fernanda
1954 – 1960

Zuster Barbara
1916 – 1922
Zuster Adriana
1960 – 1964

Zuster Clementio
1964 – 1 januari 1975

Jellie Zeilstra
Waarnemend van 1 september
1973 tot 1 april 1974

Nel Bekema-Hoekstra
Waarnemend van 1 april 1974 tot
1 januari 1975
Eerste
lekenhoofd
in vaste
dienst
1975 – 1985

Directeuren van de Basisschool Sint Gregorius (van 1985 tot heden)
Joop Wortman
augustus 1985 – augustus 1991

Dominicus Hooghiemstra
augustus 1991 – maart 2003

Marytsje Flapper
Eerste vrouw
als directeur
maart 2003 –
augustus 2010

Rixt Minnema
januari 2011 – heden

