Joodse Scholen in Amsterdam 1941-1943
JOODSCHE SCHOOL nr 1
van Alphenschool Oudeschans 35
vanaf 24 september 1941
hoofd

Mauritz Adelaar

2

Jakob Druijf

3

Hans Reijs
E Ketelaar

4

mej Hanna van Kollem

5

mej Mietje Kosses

6
7

J Dresden
mej Sara Levisson (e.v. Mok)
mevr Suzanne Chelem (e.v. Denneboom)
Geeltje Gerda Haalman (e.v. Voet)
Leo Piller
Salomon Polak

ook vanaf 1 dec 1942

* 1980 - november 1944
* 1906 - teruggekomen
* 1910 - teruggekomen
nog geen gegevens

gesloten 31 mei 1943
weg in aug 1942

ondergedoken februari 1943

vervanging hoofd aug 42

tot 31 mei 1943 - daarna klasje thuis in West

tot 11 augustus 1942

niet herbenoemt door Joodsche Raad

vanaf 11 augustus 1942

komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

* 1889 - juni 1944
* 1895 - november 1942

tot 31 mei 1943
tot 2 oktober 1942

(gehuwd aug 1942 met Abr. Nabarro)

nog geen gegevens
* 1903 - februari 1944

vanaf 18 oktober 1942
tot 31 mei 1943

komt niet uit het Amsterdamse onderwijs
benoemt aan laatste school

* 1906 - teruggekomen

tot 31 mei 1943

ondergedoken juni 1943

1912 - teruggekomen

vervanging

komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

1912 - teruggekomen
* 1887 - juli 1943

kwekeling
gymnastiek

komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

leerlingen
bij aanvang
januari 1942
16 mei 1942
16 september 1942
3 dec 1942
1 januari 1943
1 maart 1943
17 mei 1943

287
299
201
247
260
215
124

klassen
7
7
6
incl kinderen school nr 2
6
gesloten 31 mei 1943

1. voor de samenstelling van deze leerkracht-overzichten zijn erg veel verschillende bronnen gebruikt, zie daarvoor tzt mijn bronnenoverzicht
2. voor de leerlingaantallen verwijs ik naar mijn document 'joodsche scholen met cijfers 1941-1943' dat bij dit artikel, achter een eerder pijltje hangt
3. de namen met een * zijn de 133 joodse onderwijzers, die in maart 1941 uit gemeentedienst ontslagen waren en per september 1941 tijdelijk herbenoemt
4. de andere (gediplomeerde) leerkachten zijn vermoedelijk door bemiddeling van de Joodsche Raad, op een latere datum aangesteld
www.eenkleineheldendaad.nl
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Joodse Scholen in Amsterdam 1941-1943
JOODSCHE SCHOOL nr 2
J.D. Meijerschool Nieuwe Uilenburgstraat 96
vanaf 24 september 1941
hoofd
2

3
4
5
6

Meijer Polak
Louis Hoepelman
Abraham N. de
Aron
L
Richel Mathilda

Bruin
Blitz
Waas
Polak

Gontje van Thijn (e.v. Vis)
mej C S Noach
Evalina Hendrix (e.v. Kerkmeester)
mej A H
mej M H
Geeltje Gerda
Salomon

Rudelsheim
Frank
Haalman (e.v. Voet)
Polak

opgeheven per 1 dec 1942

* 1906 - teruggekomen
* 1916 - februari 1943
1912 - teruggekomen
1896 - september 1943
nog geen gegevens
* 1895 - juli 1943

* 1898 - juli 1943
nog geen gegevens
1900 - juni 1943
nog geen gegevens
nog geen gegevens
1912 - teruggekomen
* 1887 - juli 1943

vanaf 24 september 1941

ondergedoken juni 1943

tot 4 december 1941

naar school 9 en daarna naar school 3

vanaf 5 december 1941
vanaf 13 augustus 1942

tot 13 augustus 1942
tot mei 1943
komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

vanaf 24 september 1941
vanaf 24 september 1941
vanaf 24 september 1941
vanaf 19 mei 1942

tot december 1942
tot 18 mei 1942
komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

invaller
invaller
invaller
gymnastiek

ook invaller bij school 12
ook invaller bij school 1

leerlingen
klassen
bij aanvang
257
6
januari 1942
254
16 mei 1942
16 september 1942
157
3 december 1942
1 januari 1943 samengevoegd met school nr 1

1. voor de samenstelling van deze leerkracht-overzichten zijn erg veel verschillende bronnen gebruikt, zie daarvoor tzt mijn bronnenoverzicht
2. voor de leerlingaantallen verwijs ik naar mijn document 'joodsche scholen met cijfers 1941-1943' dat bij dit artikel, achter een eerder pijltje hangt
3. de namen met een * zijn de 133 joodse onderwijzers, die in maart 1941 uit gemeentedienst ontslagen waren en per september 1941 tijdelijk herbenoemt
4. de andere (gediplomeerde) leerkachten zijn vermoedelijk door bemiddeling van de Joodsche Raad, op een latere datum aangesteld
www.eenkleineheldendaad.nl
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Joodse Scholen in Amsterdam 1941-1943
JOODSCHE SCHOOL nr 3
Waterlooschool
Waterlooplein 24
vanaf 24 september 1941
hoofd
2

3
4
5
6

Wolf
Philip
Louis
Carolina
Ida Hannah

Zwaap
Vuijsje
Hoepelman
Visser (e.v. Souget)
Reijs

Jozephina Engers (e.v. de Jong)
Jacques Schatz
Sophie de Vries

ook per 1 dec 1942

* 1894 - juli 1943
1913 - teruggekomen
* 1916 - februari 1943
1893 - terugekomen ?
* 1909 - ?

* 1904 - juni 1943
* 1918 - januari 1945
* 1915 - ?
leerlingen
bij aanvang
januari 1942
16 mei 1942
16 september 1942
3 december 1942
1 januari 1943
1 maart 1943
17 mei 1943

1 mei 1943 werd de school gevorderd - ze trokken in bij school nr 1
vanaf 24 september 1941
tot 11 januari 1942
vanaf 11 januari 1942
vanaf september 1942
vanaf 24 september 1941

tot 31 mei 1943
en daarna van 13 aug 1942 - tot eind
tot 31 augustus 1942
komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

vanaf 24 september 1942
tot 11 augustus 1942

kwekeling
kwekeling

259
266
175
214
212
154
68

klassen
6

gesloten 31 mei 1943

1. voor de samenstelling van deze leerkracht-overzichten zijn erg veel verschillende bronnen gebruikt, zie daarvoor tzt mijn bronnenoverzicht
2. voor de leerlingaantallen verwijs ik naar mijn document 'joodsche scholen met cijfers 1941-1943' dat bij dit artikel, achter een eerder pijltje hangt
3. de namen met een * zijn de 133 joodse onderwijzers, die in maart 1941 uit gemeentedienst ontslagen waren en per september 1941 tijdelijk herbenoemt
4. de andere (gediplomeerde) leerkachten zijn vermoedelijk door bemiddeling van de Joodsche Raad, op een latere datum aangesteld
www.eenkleineheldendaad.nl
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Joodse Scholen in Amsterdam 1941-1943
JOODSCHE SCHOOL nr 4
Plantageschool
Plantage Muidergracht 20
vanaf 24 september 1941
hoofd
2
3
4
5
6

Jakob Pop
Abraham Hilsum
Esther Snapper (e.v. van Collem)
Mietje Houtkruijer (e.v. van Weezel)
mej R van Kreveld
Henrietta Braunberger (e.v. Adelsbergen)
Rebecca van Dam
mej S H Levie
Dina S. van Adelsbergen

ook vanaf 1 dec 1942

* 1905 - juni 1943

gesloten 31 mei 1943

1912 - februari 1944
* 1886 - teruggekomen ?

vanaf 24 september 1941
vanaf 24 september 1941
vanaf 24 september 1941

* 1884 - maart 1943

tot 14 november 1941

geen gegevens
* 1899 - november 1942
1920 - teruggekomen ?

vanaf 15 november 1941
tot 2 oktober 1942
tot 18 september 1942

komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

invaller
invaller

komt niet uit het Amsterdamse onderwijs
komt niet uit het Amsterdamse onderwijs

geen gegevens
1899 - juni 1943

leerlingen
bij aanvang
januari 1942
16 mei 1942
16 september 1942
3 december 1942
1 januari 1943
1 maart 1943
17 mei 1943

265
275
222
217
213
176
119

(hertrouwt in febr 1942)
ondergedoken januari 1944

(gehuwd 12 mrt 42 met .. Drukker)

klassen
6

gesloten 31 mei 1943

1. voor de samenstelling van deze leerkracht-overzichten zijn erg veel verschillende bronnen gebruikt, zie daarvoor tzt mijn bronnenoverzicht
2. voor de leerlingaantallen verwijs ik naar mijn document 'joodsche scholen met cijfers 1941-1943' dat bij dit artikel, achter een eerder pijltje hangt
3. de namen met een * zijn de 133 joodse onderwijzers, die in maart 1941 uit gemeentedienst ontslagen waren en per september 1941 tijdelijk herbenoemt
4. de andere (gediplomeerde) leerkachten zijn vermoedelijk door bemiddeling van de Joodsche Raad, op een latere datum aangesteld
www.eenkleineheldendaad.nl
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