Vrije basisschool “‘t Klavertje Vier”
De Vrije basisschool “’t Klavertje Vier”, de “nonnekesschool” zoals ze destijds in Bodegem werd genoemd, mag zich
sinds 2010 een eeuweling noemen.
In 1910 wordt op verzoek van pastoor J.B. Vorsselmans te Sint-Martens-Bodegem het klooster van de Zusters Annonciaden van Huldenberg gesticht.
Met medewerking van de parochianen en met de hulp van verschillende weldoeners worden het kloostergebouw en
de schoollokalen aan de Brusselstraat (nu Sint-Martinusstraat) gebouwd.
Merkwaardig detail : de bakstenen worden in een ter plaatse opgetrokken kareeloven gebakken.
Op 1 oktober gaat de schoolpoort voor het eerst open. Vier “nonnekes” verwelkomen maar liefst 128 leerlingen, verdeeld over één “bewaarklas” met 64 kleuters en twee zogenoemde “adultenklassen” voor meisjes van 6 tot 14 jaar.
Zuster Maria Clementina (Joanna Maria Janssens) wordt het eerste schoolhoofd.

Als gevolg van de tyfusepidemie (1915), de voesel- en brandstofschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griepepidemie (1918) ziet de school zich genoodzaakt de schoolpoort geregeld voor een aantal dagen gesloten te
houden.
In november 1924 wordt Anna Swinkels als eerste tijdelijke lekenonderwijzeres aangesteld. De eerste Bodegemse
onderwijzeres Louisa De Valck treedt pas in april 1946 aan.
Tussen 1950 en 1960 daalt het aantal leerlingen gevoelig. In 1957 telt de school nog amper 47 leerlingen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn : de lagere geboortecijfers tijdens de Tweede Wereldoorlog, het afschaffen van de vierde
graad (1956) en de grote concurrentie van de middelbare scholen die eveneens basisscholen hebben. In september
1960 telt de lagere school evenwel weer 67 leerlingen, verdeeld over zes leerljaren en drie klassen en 71 kleuters van
wie 35 jongens en 36 meisjes.
Mede dankzij de inzet en de hulp van vele parochianen worden tussen 1962 en 1966 belangrijke verbeterings- en
herstellinngswerken aan de schoolgebouwen uitgevoerd.
Zuster Pacomia (Wilhelmina Roelen) wordt in september 1966 het nieuwe schoolhoofd. Pas 21 jaar later (september
1987) zal “zuster Mina” als laatste zuster Annonciade en als directrice de Bodegemse school verlaten. Zij wordt opgevolgd door Monique Callens die op haar beurt, na een lange afwezigheid wegens ziekte, vervangen wordt door
Paul Temmermans.
Omwille van de teloorgang van de gemeentelijke jongensschool en onder zware druk van vele ouders aanvaarden
de diocesane inspectie en het gemeentebestuur om vanaf 1971 ook jongens in de lagere meisjesschool toe te laten.
De school is vanaf dan een gemengde vrije basisschool.
In januari 1995 wordt een wedstrijd uitgeschreven om de gerenoveerde school een nieuwe en kindvriendelijke naam
te geven. Alle ouders en leerlingen mogen hieraan deelnemen. Uit de vele inzendingen komt als nieuwe naam “’t
Klavertje Vier” uit de bus.
Op 1 september 2004 wordt Paul Temmermans als directeur vervangen door Christel Geerts die weliswaar reeds
sinds 1984 als onderwijzeres in dienst was.
Tot vandaag leidt zij nog steeds het florerende ’t Klavertje Vier dat anno 2021 282 leerlingen en 24 leerkrachten telt.
Het dorpsschooltje van weleer is uitgegroeid tot een gerenommeerde basisschool die ook heel wat leerlingen van
buiten de Bodegemse grenzen aantrekt.

Wilt u zich verdiepen in de geschiedenis van het lager onderwijs in Bodegem, raadpleeg dan de brochure
“Een bank vooruit...” die in 2010 door Heemkring Bodeghave werd (her)uitgegeven.

