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HISTORIE:
De Christelijke Eben Haëzerschool werd in 1953 gebouwd door de Helderse architect J.J. van der
Leek. De school heeft diverse uitbreidingen ondergaan, die buiten de bescherming van het monument
vallen (waaronder onder meer de lagere bouwmassa rechts van en dwars op de hoofdbouw).

BESCHRIJVING:
Het oude gedeelte van de Eben Haëzerschool staat op een L-vormige plattegrond: een grote
hoofdbouwmassa van twee bouwlagen dwars op de Lijsterstraat en een lagere bouwmassa met één
bouwlaag links van en dwars op de hoofdbouw. De beide delen zijn met elkaar verbonden door een
lager tussenlid. Deze drie bouwdelen worden alle afgedekt met zadeldaken op klossen. De afsluitende
gevels van de hoofdbouwmassa zijn uitkragende tuitgevels met schoorstenen op de hoek. Alle gevels
staan op een roodbakstenen plint, maar zijn verder opgetrokken in lichtbruine baksteen die in
kettingverband is gemetseld.
De school is gesitueerd op een kavel die ligt tussen de Lijsterstraat, de Ruyghweg en de Merelstraat.
De kavel is van de openbare weg gescheiden door middel van een laag bakstenen muurtje met
leuning.
De voorgevel (west) toont in de grote bouwmassa links de entreedeur, die bestaat uit een dubbele
deur, gevat in een betonkozijn met gewelfde afdekking. De deur is voorzien van kenmerkende
jaren’50 siersmeedwerk in kruispatroon. Recht boven de entreedeur is op de verdieping een
eenvoudig venster. Rechts van de entreedeur zijn zes kleine vierkante vensters zichtbaar (toiletten),
welk patroon herhaald wordt op de verdieping.
De verbinding links van de hoofdbouw is eenvoudig, is lager en springt iets in ten opzichte van de
hoofdbouwmassa. Dit verbindingsstuk bevat een enkel en een dubbel venster.
Links van de verbinding is de tweede bouwmassa, die één schoollokaal omvat. Op de plint staat een
serie van vijf gekoppelde vensters met kruisroede.
De zuidgevel toont de lange zijgevel van de hoofdbouwmassa. Geheel links het bijzondere, getoogde
glas-in-loodraam van het trappenhuis.
Rechts daarvan zijn zowel op de begane grond als op de verdieping drie klaslokalen te herkennen
door een bakstenen penant tussen de lokalen. Elk lokaal heeft weer drie vensters met een
samengestelde roedenverdeling.
De oostgevel is gesloten en laat slechts een eenvoudige vluchtdeur vanaf de verdieping zien met
stalen trap. Verder vier dichtgezette ontluchtingskokers.
De noordgevel van de ondergeschikte bouwmassa is gesloten; op deze gevel staat de naam van de
school aangegeven met daarboven een bronzen gevelkunstwerk.
Interieur:
In de school is het trappenhuis noemenswaard; niet alleen vanwege het glas-in-loodraam, maar
tevens vanwege de bijzondere trap met leuning.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING:
Het oude gedeelte van de Eben Haëzerschool is van algemeen cultuurhistorisch belang als voorbeeld
van een school gebouwd in wederopbouwarchitectuur. De in lichtbruine baksteen opgetrokken school
bezit nog zijn oorspronkelijke uiterlijk, is nauwelijks gewijzigd en is vanwege de nog gave kenmerken
van de bouwtijd van architectuurhistorische waarde zoals de hoofdvorm, de entreepartij en het
trappenhuis met het glas-in-loodraam. Als enig voorbeeld van een nog nagenoeg gave school uit deze
wederopbouwperiode bezit de school tevens een zeldzaamheidswaarde.
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