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Het huidige gebouw van basisschool Onder de Linde stamt uit de
jaren dertig en heeft diverse keren een verbouwing ondergaan.
De school droeg vanaf haar oprichting de naam Heilig Hartschool.
In 1985 is de naam gewijzigd in basisschool Hegelsom.
Zoals gezegd is de school diverse keren uitgebreid. Het
oorspronkelijk gedeelte bestond uit vijf lokalen, waaraan in de
jaren vijftig een zesde is toegevoegd. In 1985 werd de integratie
van kleuterschool en lagere school een feit. De kleuterschool was
tot die tijd in een apart gebouw gehuisvest. Om die samenvoeging
te kunnen realiseren werd de school verder uitgebreid met enkele
lokalen en een moderne speelzaal.
Door de jaren heen groeide het aantal leerlingen langzaam naar
de 200. Begin jaren negentig ging de school daar zelfs ruim
overheen.
Het basisonderwijs ontwikkelde zich en stelde andere
onderwijskundige eisen aan een schoolgebouw. In de jaren
negentig werd steeds duidelijker, dat het realiseren van eigentijds
onderwijs in dit gebouw niet meer mogelijk was. Ook begon het
gebouw steeds meer gebreken te vertonen. In die tijd werd er
vaak gesproken over de school van "Ot en Sien".
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In 1995 werd met een enorme inzet van ouders en personeel
getracht de schoolomgeving een facelift te geven, hetgeen prima
is gelukt. Een jaar lang werden acties georganiseerd om geld
bijeen te zamelen voor een nieuw speelplaatsproject. Dit leverde,
samen met een subsidie, zoveel geld op dat de school een
nieuwe speeltuin en een nieuwe speelplaats kon aanleggen. Bij
de feestelijke opening, op 8 juni 1996, kreeg de school haar
huidige naam: basisschool Onder de Linde.
Tot 1995 heeft de school altijd een eigen bestuur gehad. In dat
jaar ging zij deel uitmaken van een fusie tussen 11 basisscholen
en een school voor speciaal onderwijs. Deze twaalf scholen uit de
gemeentes Horst en Sevenum vielen onder de "Stichting
Katholiek onderwijs Overkwartier".
In 2000 werden er vernieuwbouwplannen ontwikkeld. Na een jaar
van voorbereiding werd in december 2000 een begin gemaakt
met de sloop en de start van de nieuwbouw. Bij de bouw moest
het oudste gedeelte van de school behouden blijven vanwege de
monumentale waarde. In januari 2001 ging de eerste spade de
grond in.
In juli 2001 verhuisde de bovenbouw al weer naar het nieuwe
gedeelte van de nieuwbouw. De onderbouw bleef in de
noodschool. Eind december 2001 was de bouw afgerond en
hebben we een school dat geheel voldoet aan de eisen die je van
een moderne onderwijsinstelling mag verwachten.
Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan.
De nieuwe organisatie is ontstaan uit de stichtingen SKO
"Overkwartier" en SKO "Meander". Dynamiek Scholengroep
verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas
en Venray. Zo'n 4000 kinderen bezoeken de scholen van onze
stichting.
In september 2010 bezoeken 186 kinderen onze school. Ieder
jaar vindt op de teldatum van 1 oktober de telling plaats van het
aantal leerlingen. Dit aantal bepaalt het aantal formatie-plaatsen,
dat in het schooljaar daarna ingezet mag worden.
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