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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

Ten Geleide

Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (1924-1986)
De Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs is opgericht 29 juni 1924. Het was een vereniging
ten behoeve van het lager onderwijs. De bond is later een sectie geworden van de Katholieke Onderwijzers Vereniging
(KOV). J.C. van Overbeek (directeur van het Instituut voor Doofstommen te St. Michielsgestel) was in 1960 geestelijk
adviseur en tot 1983 was frater M.J. Ruitenberg voorzitter.

Met ingang van 1 juli 1980 zijn de KOV en Sint Bernardus (Katholieke Vereniging van Directies, Docenten en
Consulenten bij het beroepsonderwijs en het leerlingenwezen) gefuseerd tot Katholieke Onderwijs Vakorganisatie, met
dezelfde afkorting KOV.

Als Sectie Buitengewoon Onderw?s van de Katholieke Onderw?zersvereniging en daarna als Sectie Speciaal Onderw?s
van de Katholieke Onderw?s Vakorganisatie gaf de Bond uit: Speciaal onderw?s : t?dschrift voor het Katholiek
buitengewoon onderw?s. Het blad verscheen van 1970-2000.
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

  
 1.Notulen, huishoudelijk reglement en tijdschriftreglement van de Bond ter

Bevordering van het RK Buitengewoon Onderwijs (BO).  1924
  
 2.Correspondentie van de voorzitter van de BO, dhr. Christ.  1931-1940
  
 3.Oproepen tot ledenvergaderingen en andere berichten aan de bondsleden, onder

andere stembiljetten voor de bestuursverkiezingen.  1928-1941
  
 4.Balansen en begrotingen van de BO en stukken betreffende de belasting van de

Doodetrand.  1926-1940
  
 5.Notulen van de bestuursvergaderingen van de BO. Geschreven.  1935-1936,

1940-1943
  
 6.Correspondentie van de voorzitter van de BO.  1936-1946
  
 7.Verslagen van de afdeling Den Bosch van de Nederlandse Vereniging tot

Bevordering van de arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten en nazorg van de
oud leerlingen van de scholen voor BLO.  1945-1946

  
 8.Correspondentie van de secretaris van de BO.  1945-1947
  
 9.Correspondentie van de secretaris van de BO.  1945
  
 10-15.Correspondentie van de BO.  1949-1952, 1956, 1960

Bevat 6 stukken
  
  10.1949-1950.  1949-1950
  
  11.1951-1952
  
  12.KOV  1952
  
  13.Bestuursleden.  1952
  
  14.1956
  
  15.1960
  
 16.Algemene correspondentie van de BO.  1947-1949
  
 17.Notulen en oproepen van de leden-, afdelings- en bestuursvergaderingen van de

afdeling Oost-Brabant-Zuid van de BO.  1952-1965
  
 18.Notulen van de bestuursvergaderingen.  1956-1967
  
 19.Diversen van de BO, afdeling West-Brabant en Zeeland.  1961-1971
  
 20.Stukken betreffende de St. Jorisschool voor individueel onderwijs in Breda. Het

hoofd, hr. Beers, zat ook in het bestuur van de BO, afdeling West-Brabant en
Zeeland.  1958-1963

  
 21.Correspondentie en brochures van de BO.  1966-1968
  
 22.Correspondentie van de BO en notulen van diverse vergaderingen.  1971
  
 23.Uitgaande brieven aan het overlegcentrum van de BO.  1966-1968
  
 24.Correspondentie van de BO.  1958-1959
  
 25.Algemene correspondentie van de BO.  1964-1968
  
 26.Stukken betreffende de verkiezingen voor de bonds- en afdelingsbesturen van de

BO.  1952
  
 27.Notulen van de bondbestuurvergaderingen en de overleg-centrum vergaderingen.

  1967-1971
  
 28.Correspondentie van de BO.  1971
  
 29.Correspondentie van secretaris dhr. Beers.  1960-1968
  
 30.Correspondentie van de secretaris.  1962-1963
  
 31.Rapporten en statistieken.  z.j.
  
 32.Stukken van de NKSR over de te kiezen vertegenwoordigers van de BO in de

schoolraad.  z.j.
  
 33.Stukken betreffende de NOZ.  1971
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 34.Stencils van de BO.  1967
  
 35.Correspondentie van de BO. Met bijlage.  1969-1970
  
 36.Ingekomen en uitgaande post.  1975
  
 37.Ingekomen en uitgaande post.  1975
  
 38.Ingekomen en uitgaande post.  1975
  
 39.Ingekomen en uitgaande post.  1976
  
 40.Ingekomen en uitgaande post.  1976
  
 41.Ingekomen en uitgaande post.  1976
  
 42.Ingekomen en uitgaande post.  1977
  
 43.Ingekomen en uitgaande post.  1977
  
 44.Onderzoek onder de leden van de KRO radio advies commissie over de wijze van

functioneren van deze commissie.  z.j.
  
 45.Samenvatting van het thema "De relatie tussen toelatingscommissie en de

schooladviesdienst, belicht van uit de pedagogische en didactische werksituatie".
  1975

  
 46.Literatuurlijsten BUOERIC van januari tot februari.  1974-1975
  
 47.Stukken betreffende de conferentie van buitengewoon onderwijs naar geïntegreerd

speciaal onderwijs, gehouden op 6-8 maart door de vereniging van samenwerkende
landelijke pedagogische centra.  1974

  
 48.Samenvatting van de resultaten en conclusies met betrekking tot de aard, omvang

en beleving van de intensiteit van de functie.  z.j.
  
 49.Stukken betreffende de algemene onderwijs adviescommissie met betrekking tot de

bestuurscommissie in de opleidingen voor buitengewoon onderwijs.  z.j.
  
 50.Discussienota over de schoolbegeleiding.  z.j.
  
 51.Stukken betreffende de adressen van RK scholen voor MCK.  z.j.
  
 52.Reactie van het bestuur van de KOV op de nota schoolbegeleiding van minister dr.

J.A. van Kemenade.  z.j.
  
 53.Driejarenplan.  1975-1977
  
 54.Jaarverslag van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) over de periode mei

t/m april.  1974-1975
  
 55.Notulen van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO).  1975
  
 56.SLO infobulletin van de stichting leerplan ontwikkeling.  z.j.
  
 57.Artikel over de structurering van de opleiding tot docent in het vak techniek.  z.j.
  
 58.Stuk betreffende de organisatie van en afspraken binnen het katholiek onderwijs.

  z.j.
  
 59.Verslag van de Stichting Zuid-Gelderland Maatschappelijk Werk ten behoeve van

Geestelijk Gehandicapten.  1974
  
 60.Stuk betreffende de open school in Nederland van de stichting Teleac door H.J. van

Schalkwijk.  z.j.
  
 61.Blad voor de kring Zuid-Holland #L'Omroep#.  z.j.
  
 62.Impressies uit gesprekken met een aantal samenwerkingsscholen door de NKSR.

  z.j.
  
 63.Nota over de nascholing van docenten.  1976
  
 64.Rapport "Bestuurlijke democratisering in een schoolgemeenschap" van de

werkgroep Democratisering van de NKSR.  1976
  
 65.Rapport over de organisatiestructuur van het katholiek onderwijs door de

Structuurcommissie NKSR.  1976
  
 66.Proefnummer #Index#.  1976
  
 67.Verslag van de studiedag over het VBO en het MLK.  1976
  
 68.Verslag van de conferentie van leiders en leidsters van MLK-scholen.  1977
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

basisonderwijs".  1977
 69.Stuk betreffende de KOV "Onderzoek naar het functioneren van de kringen  
 70.Rapport van de werkgroep die belast is met het ontwerpen van een opleiding tot

docent in het basisonderwijs voor 4- tot 12-jarigen.  1975
  
 71.Jaarverslag van de ouderverenigingen onder de titel "Helpt elkander voor het

zorgenkind".  1975
  
 72.Artikel van drs. M.H.J. Zeijen over de reeds gebaande wegen of nog onbetreden

paden "Kanttekeningen bij de contouren van een toekomstig onderwijsbestel".
  1975

  
 73.Interim rapport van de structuur commissie 1974, aangeboden aan de NKSR.  1975
  
 74.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de

zorg voor de leerlingen in het onderwijs door de Innovatie Commissie Basisschool.
  1977

  
 75.Stukken betreffende een advies bij de concept beleidsnota bij het zesde ICB.  1978
  
 76.Onderwijsuithoringen, de regering aanhoudend een zorg.  1977
  
 77.Discussienota van de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale

Zaken.  1977
  
 78.Reacties op de contourennota. Registerdeel.  1977
  
 79.Verslagboek van de studiedag over handvaardigheid in het VBO en het MLK.  1977
  
 80.Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk.  z.j.
  
 81.Informatiepakket van het landelijk werkverband VBO-MLK naar aanleiding van 10

jaar VBO-MLK.  1977
  
 82.Jaarverslag van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC).  1974-1975
  
 83.Beleidsnota primair onderwijs van de Algemene Bond Onderwijzend Personeel.

  1978
  
 84.Verslag van de Guldenberg conferentie van de NKSR.  1978
  
 85.Verslag van de studiedag voor sectiebesturen uit het kleuter-, basis- en

buitengewoon onderwijs van de KOV.  1977
  
 86.Voorstel tot een arbeidsplaatsenplan voor het onderwijs door de Nederlandse

Federatie van onderwijs vakorganisaties.  1978
  
 87.Interdiocesane Kontaktgroep Kindercatechese: 10x10=IKK.  1978
  
 88.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de

kleiner en kleiner wordende school door de Innovatie Commissie Basisschool.
  1978

  
 89.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de

inpassing van het stimuleringsbeleid in het beleid met betrekking tot het
innovatieproces basisschool door de Innovatie Commissie Basisschool.  1978

  
 90.Concept raamplan voor bijscholingscursussen voor docenten in het buitengewoon

onderwijs door het werkverband opleidingen ten behoeve van het speciaal
onderwijs.  1978

  
 91.Voorstel met betrekking tot het arbeidsplaatsenplan voor het onderwijs van de

Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties.  1978
  
 92.Luisterwijzer voor de KRO-schoolradio voor de maand november.  1978
  
 93.Catalogus van de uitgeverij de Toorts uit Haarlem.  1978
  
 94.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot het

innovatieplan middenschool door de Innovatie Commissie Middenschool.  1978
  
 95.Verslag van de jaarvergadering van de sectie agrarisch onderwijs van het KOV.

  1978
  
 96.Jaarverslag van het contactorgaan voor de innovatie van het onderwijs.  1977
  
 97.Luisterwijzer voor de KRO-schoolradio.  1978
  
 98.Jaarverslag van het KPC.  1976
  
 99.Jaarverslag van de NKSR over de periode mei t/m april.  1977-1978
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

  1978
 100.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot het

innovatieproces van de basisschool door de Innovatie Commissie Basisschool.
  
 101.Standpunt van de Katholieke Onderwijs Vereniging (KOV) met betrekking tot de

medezeggenschap.  1978
  
 102.Luisterwijzer voor de KRO-schoolradio.  1978
  
 103.Artikel "De beleidsnota speciaal onderwijs. Eindpunt of begin?" van het instituut

voor onderwijskunde van de KU Nijmegen.  1978
  
 104.Jaarverslag van de stichting voor Buitengewoon Onderwijs.  1977
  
 105.Structuurnota van de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot

de ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs.  1975
  
 106.Rapport van de werkgroep belast met het ontwerpen van een opleiding voor

docenten in het basisonderwijs.  1975
  
 107.Stukken betreffende de organisatie van en afspraken binnen het katholieke

onderwijs.  1975
  
 108.Startnota van de gemengde interdepartementale werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid.

  1975
  
 109.Nota 1975 van de KOV.  1975
  
 110.Jaarverslag van de stichting voor Onderzoek van het Onderwijs.  1974
  
 111.Nota van het Sociologisch Instituut Leiden over het project kleine scholen.  1975
  
 112.Jaarverslag van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.  1973
  
 113.Samenvatting van de reacties op het eerste discussiestuk van de commissie ad hoc

Basisschool-Buitengewoon onderwijs.  1976
  
 114.Programma van de informatiedag voor docenten bij het VBO en het MLK.  1976
  
 115.Tweede discussiestuk van de commissie ad hoc Basisschool-Buitengewoon

onderwijs.  1976
  
 116.Uitspraken van de sektie basisonderwijs over het concept wetsontwerp

basisschool.  1976
  
 117.Eerste discussiestuk van de commissie ad hoc Basisschool-Buitengewoon

onderwijs.  z.j.
  
 118.Nota met betrekking tot informatie en beleid door de bond ten behoeve van het

Katholiek Buitengewoon Onderwijs.  1978
  
 119.Advies van de Innovatie Commissie Basisschool en de Innovatie Commissie

Middenschool.  1977
  
 120.Stichting ATD-Nederland voor de wereld, toetssteen van de democratie.  1978
  
 121.Notulen van de bijzondere vergadering van de KRO-Schoolradio Advies commissie.

  1975
  
 122.KOV sectie Buitengewoon Onderwijs.  1976
  
 123.Nota over de taak van de schoolarts binnen het toelatings- en begeleidingsteam.

  1976
  
 124.Concept akte van de benoeming voor het contact bureau van het katholiek

onderwijs.  1976
  
 125.Nota van het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne betreffende het

gehandicaptenbeleid.  1976
  
 126.Nota van de stichting Edith Stein betreffende de taakopvatting en werkwijze van de

school-maatschappelijk werker.  1977
  
 127.Nota van de Katholieke Leergangen met betrekking tot het derde discussiestuk van

de commissie ad hoc Basisschool-Buitengewoon onderwijs.  1977
  
 128.Concept raamplan voor bijscholingscursussen voor docenten in het bijzonder

onderwijs.  1978
  
 129.Eerste verslag van de commissie Personele Voorzieningen van de sectie

Buitengewoon Onderwijs van de KOV.  1977
  
 130.Stukken betreffende de samen te stellen nota informatie en beleid van de sectie

Buitengewoon Onderwijs van de KOV.  1977
  
 131.Statuten van de NKSR.  1975
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 132.Concept subsidie aanvragen voor trainingen van schoolleiders van lager- en
buitengewoon onderwijs door het KPC.  1977

  
 133.Nota speciaal onderwijs uit het jaarboekje van de KOV.  z.j.
  
 134.Aanmeldingen voor ontwikkelingsprojecten van basisscholen bij het ministerie

voor Onderwijs en Wetenschappen.  1978
  
 135.Stukken betreffende de sectorraden van het centraal onderwijs overleg van de

NKSR.  1977
  
 136.Vragenlijst van de kamercommissie voor onderwijs naar aanleiding van de

rijksbegroting.  1978
  
 137.Advies van de KOV aan de sectie Buitengewoon onderwijs commissie

Personeelsvoorzieningen.  1978
  
 138.Lijsten van ingekomen en uitgaande stukken.  1969-1977
  
 139.Brief aan de redactieraad van het tijdschrift voor RK buitengewoon onderwijs.  1961
  
 140.Brief aan prof.dr. Carp betreffende de installatie bijeenkomst van de redactie van

het tijdschrift voor RK buitengewoon onderwijs.  1959
  
 141.Lijst van aangeschreven personen voor de vorming van een redactieraad voor het

tijdschrift voor het RK buitengewoon onderwijs.  z.j.
  
 142.Uitnodiging voor het redactieoverleg van het tijdschrift voor het RK buitengewoon

onderwijs.  1961
  
 143.Brief van G. van de Most betreffende de vergadering van de redactie van het

tijdschrift voor het RK buitengewoon onderwijs.  1959
  
 144.Correspondentie inzake de vergadering van 30 september van het tijdschrift voor

het RK buitengewoon onderwijs.  1959
  
 145.Stukken betreffende salariscommissie van het Katholieke Onderwijs Verbond.  1952
  
 146.Verslag van de studiedagen over het taalonderwijs.  1959
  
 147.Gegevens over de door br. Siardus te geven cursus over observatie.  z.j.
  
 148.Programma en stembiljet van de afdelingsvergadering voor West-Brabant en

Zeeland te Breda.  1959
  
 149.Verslag van de vergadering van de pedagogische commissie te Utrecht.  1956
  
 150.Agenda van de afdelingsvergadering West-Brabant en Zeeland te Breda.  1957
  
 151.Uitnodiging en programma van de studiedagen op de abdij van Berne te Heeswijk.

  z.j.
  
 152.Inlichtingen over een afdelingsbijeenkomst.  z.j.
  
 153.Stukken betreffende de taalstudiedagen te Heeswijk.  1956
  
 154.Agenda's van de afdelingsvergaderingen West-Brabant en Zeeland.  1954-1956
  
 155.Uitnodigingen en agenda's van bestuursvergaderingen.  1953-1956
  
 156.Brieven van F.M. Philippus aan V. Beers.  1952-1956
  
 157.Privé-correspondentie van functionarissen.  1954-1956
  
 158.Uitnodiging van de pedagogische commissie voor een studieweekend.  1956
  
 159.Stukken betreffende de penningmeester en controle op de stukken van de afdeling

West-Brabant en Zeeland.  1955
  
 160.Brief betreffende BLO Kindertehuis steunfonds.  1955
  
 161.Brief van C. Hettinga aan de bestuursleden betreffende het huwelijkscadeau voor

de voorzitter.  1956
  
 162.Inlichtingen over de cursus voortgezette vakstudie.  1953
  
 163.Stukken betreffende de correspondentie van de hoofdbestuursleden.  z.j.
  
 164.Notulen van de bestuursvergaderingen.  1953-1956
  
 165.Uitnodiging voor een bestuursvergadering.  1956
  
 166.Agenda van de algemene ledenvergadering te Den Bosch.  1954
  
 167.Bericht van de vergadering van de afdeling Limburg.  1955
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 168.Stukken betreffende de vorming van een sectie BLO binnen het Katholieke
Onderwijs Verbond.  1956

  
 169.Agenda voor de vergadering van het Katholieke Onderwijzers Verbond te Utrecht.

  1956
  
 170.Uitnodiging voor een lezing.  1955
  
 171.Correspondentie van de hoofdbestuursleden.  1954-1956
  
 172.Brief voor de inning van de contributie.  1954
  
 173.Brief aan hoofden van scholen voor geestelijk gehandicapten jongens betreffende

zomerkampen.  1953
  
 174.Ingezonden brief aan het bonds-tijdschrift betreffende een niet gerecenseerde

brochure.  1949
  
 175.Tijdschriftenreglement.  z.j.
  
 176.Notulen van vergaderingen van de feestcommissie.  1949
  
 177.Uitnodigingen voor bestuursvergaderingen.  1949
  
 178.Notulen van bestuursvergaderingen.  1950-1957
  
 179.Ingekomen post. Met lijsten van de stukken.  1974
  
 180.Rapport over onderwijs aan zieke kinderen. Utrechts model.  1974
  
 181.Inschrijvingsformulieren van de stichting voor onderzoek van het onderwijs te Den

Haag.  z.j.
  
 182.Berichten over onderzoek, ontwikkelings- en overdrachtswerk in het onderwijs,

december. Met bijlagen.  1972
  
 183.Documentatie met betrekking tot het onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs.

  1972
  
 184.Nota over het onderwijsbeleid.  1972
  
 185.Lijsten van scholen voor het MLK.  z.j.
  
 186.Resumé van werkzaamheden van de werkgroep Taal, LOM kring 4, periode mei -

mei.  1973-1974
  
 187.Verslag van de conferentie voor schoolleiders in november in een uitgave van het

KPC te Den Bosch.  z.j.
  
 188.Nota betreffende de Middenschool in een uitgave van het Nederlands Verbond van

Directies en Leerkrachten bij het Beroepsonderwijs en van consulenten bij het
leerlingwezen.  z.j.

  
 189.Praatpapier van L. Westerburger over de wenselijkheid van een gedeeltelijke

integratie van het buitengewoon onderwijs in een basisschool voor 4 tot 12 jarigen.
  1974

  
 190.Bestuursconcentratie "Nu of nooit" van de Stedelijke Werkgroep onderwijs van de

KVP, afdeling Maastricht.  1973
  
 191.Opstellen onder redactie van J. de Reus betreffende het buitengewoon onderwijs in

de Sovjet Unie.  1974
  
 192.Geïntegreerde werkgroep voor de opleiding van onderwijzers en kleuterleidsters.

  1973
  
 193.Onderwijzerskrant van Nederland, september.  1974
  
 194.Inventarisatie en analyse van gegevens van kinderen van de Sint Victor LOM-school

te Utrecht. Met bijlage.  z.j.
  
 195.Voorstel inzake het functioneren van een schooladviesdienst, waaronder de

procedure ten aanzien van het opstellen van een didactisch behandelingsplan.  z.j.
  
 196.Beschrijving, diagnose en opvoeding van dove dysfatische kinderen die op de

Eikenheuvel te Vught zijn opgenomen.  1973
  
 197.Ingekomen en uitgaande post.  1974
  
 198.Ingekomen en uitgaande post.  z.j.
  
 199.Ingekomen en uitgaande post.  1972
  
 200.Ingekomen en uitgaande post.  1970
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 201.Ingekomen en uitgaande post.  1970
  
 202.Ingekomen en uitgaande post.  1973
  
 203.Ingekomen en uitgaande post.  z.j.
  
 204.Ingekomen en uitgaande post.  z.j.
  
 205.Ingekomen en uitgaande post.  1973
  
 206.Brieven en circulaires van de KOV.  1978
  
 207.Brieven en circulaires van de KOV.  1978
  
 208.Brieven en circulaires van het KOV.  1978
  
 209.Brieven en circulaires van het KOV.  1978
  
 210.Brieven en circulaires van het KOV.  1978
  
 211.Brieven en circulaires van het KOV.  1978-1979
  
 212.Brieven en circulaires van het KOV.  1979
  
 213.Brieven en circulaires van het KOV.  1979
  
 214.Brieven en circulaires van het KOV.  1977-1979
  
 215.Ingekomen en uitgaande post.  1979-1980
  
 216.Concept statuten van het KOV.  1979
  
 217.Nota van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake de rijksregeling

subsidiëring schoolbegeleiding.  1978
  
 218.Verhandeling "Enkele gedachten rond de plaats van speciaal onderwijs in het

onderwijsbestel" van J. de Jong.  z.j.
  
 219.Pre-advies van de adviescommissie Bestuurlijke Democratisering van de NKSR

"Grondlijnen van een regeling met betrekking tot medezeggenschap en de
bestuurlijke democratisering. Uitgebracht aan dr. A. Pais, minister van Onderwijs en
Wetenschappen.  1979

  
 220.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de

regionalisatie van het innovatie-proces van de basisschool door de Innovatie
Commissie Basisschool.  1979

  
 221.Nota van de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties inzake een

voorstel tot een onderwijs-arbeidsplaatsenplan.  1979
  
 222.Verslag van de zitting van de Tweede Kamer met betrekking tot de wet op het

basisonderwijs.  1979
  
 223.Concept aktiviteitenplan Buitengewoon Onderwijs van het ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen.  1979
  
 224.Stuk houdende de reactie van de landelijke pedagogische centra op het concept

aktiviteitenplan buitengewoon onderwijs.  1979
  
 225.Circulaires aan directies en godsdienst docenten aan RK-scholen voor voortgezet

onderwijs inzake katechetische trainingen.  1979
  
 226.Brief van frater M.J. Ruitenberg van de KOV.  z.j.
  
 227.Circulaires inzake een feestavond van de KOV, kring Utrecht met een optreden van

Jan Blaaser.  1980
  
 228.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de

inpassing van het stimuleringsbeleid in het innovatiebeleid door de Innovatie
Commissie Basisschool.  1979

  
 229.Nota "... op koers..." van de commissie van zes inzake het onderwijs aan

schipperskinderen.  1979
  
 230.Nota inzake de middenschool.  1979
  
 231.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot het

plan voor activering van het innovatieproces basisschool door de Innovatie
Commissie Basisschool.  1979

  
 232.Tijdschrift #Beroepskeuze#, jrg. 25, nr. 8 voor school-, studie- en

beroepsvoorlichting met aanverwante gebieden.  1978
  
 233.Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging beroepskeuzenwerk.  1977
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 234.Tijdschrift #Antenne#, jrg. 15, nr. 3 van de KOV.  1979
  
 235.Mededelingenblad #Van wagen naar school#, oktober inzake het

woonwagenonderwijs.  1979
  
 236.Jaaragenda met de data van katechetische trainingen.  1979
  
 237.Jaarverslag van het KPC.  1978
  
 238.Jaarverslag van de Geneeskundige inspectie voor Geestelijke Gezondheidszorg.

  1977
  
 239.Jaarverslag van de NKSR over de periode mei t/m april en een verslag van het

overleg in de centrale commissie voor Onderwijsoverleg.  1978-1979
  
 240.Jaarverslag van het kringbestuur van kring 6 van de subsectie MLK van de KOV

over de periode februari t/m maart.  1978
  
 241.Nieuwsbrief "School en evangelie", september.  1979
  
 242.Ingekomen en uitgaande post.  1980
  
 243.Ingekomen en uitgaande post.  1980
  
 244.Ingekomen en uitgaande post.  1980
  
 245.Ingekomen en uitgaande post.  1980
  
 246.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de

zorgbreedte in het basisonderwijs door de Innovatie Commissie Basisschool.  1980
  
 247.Notulen van de algemene vergadering van de sectie Agrarisch Onderwijs van de

Katholieke Onderwijs Vereniging.  1980
  
 248.Nota "Synopsis formatieregeling", september.  1980
  
 249.Jaarverslag van het KPC.  1979
  
 250.Nota "Het buitengewoon onderwijs in Limburg".  z.j.
  
 251.Verslag van de regionale BO-avond van de NKO op 7 oktober.  1980
  
 252.Eindrapport van de NKSR-commissie "Bouwen aan de relatief autonome school".

  1980
  
 253.Rapport van V. Bonaventura "Een sollicitatie in het UWO-AVO".  1980
  
 254.Rapport "Sollicitatie code", deel I en II, van de Katholieke Onderwijs Vereniging.

  1980
  
 255.Nota "Kanttekeningen naar aanleiding van het discussiestuk sollicitatiecode zoals

deze aan het DBNKSR is aangeboden".  1980
  
 256.Rapport "School en begeleiding in het voortgezet onderwijs, aanbeveling voor een

toekomstig beleid".  1980
  
 257.Nieuwsbrief van de unie School en Evangelie, september.  1980
  
 258.Nota "Kom op", actie voor kinderen in het christelijk onderwijs.  1980
  
 259.Nota "Op weg naar een nieuwe basisschool" van A. van Bergen.  1980
  
 260.Jaarverslag van de NKSR over de periode mei t/m april.  1979-1980
  
 261.Nota "Knelpunten Planprocedure WVO".  1980
  
 262.Studiegids van het Pedagogisch Seminarium aan de Vrije Universiteit.  1980
  
 263.Jaarverslag van de geneeskundige hoofdinspectie voor de geestelijke

gezondheidszorg.  1978
  
 264.Notulen van de vergadering van de Nederlandse Federatie van Onderwijsvak

Organisaties Verband buitengewoon onderwijs op 21 april.  1980
  
 265.Periodiek #Antenne# van de kring Utrecht van de Katholieke Onderwijs Vereniging

sectie KO-BAO, mei.  1981
  
 266.Adviezen aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen van de Innovatie

Commissie Basisschool.  z.j.
  
 267.Nota "Reactie van de sectie Bijzonder Onderwijs van de KOV op de voorstellen die

in het rapport zorgbreedte middenschool aan de minister gedaan worden".  1980
  
 268.Concept beleidsplan "Culturele minderheden in het onderwijs" van het ministerie

van Onderwijs en Wetenschappen. Met bijlage.  1980
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 269.Voortgangsrapport met beleidspunten van de sectie Buitengewoon Onderwijs van
de KOV.  1980

  
 270.Brief aan de commissie van zes te Groningen van de sectie Buitengewoon

Onderwijs te Nijmegen.  1980
  
 271.Conceptnota "Rijksregeling Subsidiering Schoolbegeleiding" van het ministerie van

Onderwijs en Wetenschappen.  1980
  
 272.Nota "Commentaar van de KOV op het ontwikkelingsplan voor het voortgezet

onderwijs".  1980
  
 273.Adviesnota inzake de zorgbreedte van het middenschool onderwijs en de relatie tot

het speciaal voortgezet onderwijs van de werkgroep Speciaal Voortgezet Onderwijs.
  1979

  
 274.Nota "Enkele suggesties inzake opiniepeiling innovatie aktiviteiten". Met bijlage.

  1979
  
 275.Voortgangsrapport van de sectie Buitengewoon Onderwijs van de KOV.  1979
  
 276.Commentaar van de NKSR op de nota "Speciaal onderwijs". Met bijlage.  1978
  
 277.Nota "Vraag en aanbod van kleuterleidsters, onderwijzers en onderwijzeressen

1975-1981" van de commissie Prognose Kleuter- en Basisonderwijs, september.
  1976

  
 278.Concept raamplan "Bijscholingscursussen docenten BO" van het werkverband

opleidingen ten behoeve van het speciaal onderwijs.  1978
  
 279.Uitgaven van het #Katholieke schoolblad# van de KOV.  1977
  
 280.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden houdende het besluit van 6

november betreffende "Wijziging besluit buitengewoon onderwijs".  1978
  
 281.Concept statuten en huishoudelijk reglement.  z.j.
  
 282.Tijdschrift #Speciaal onderwijs# voor het katholieke buitengewoon onderwijs,

december.  1979
  
 283.Statuten en huishoudelijk reglement.  1968
  
 284.Rapport van de werkgroep Voorzieningen Openluchtscholen.  1980
  
 285.Tijdschrift #Beroepskeuze# voor school-, studie- en beroepskeuze voorlichting,

november - december.  1980
  
 286.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden houdende het besluit van 22

december betreffende "Wijziging van het besluit buitengewoon onderwijs 1976".
  1977

  
 287.Discussiestuk over het opstellen van een didactisch behandelingsplan van de

subsectie 8 van de Bond voor Buitengewoon Onderwijs.  1972
  
 288.Concept raamplan "Bijscholingscursussen docenten BO" van het werkverband

opleidingen ten behoeve van het speciaal onderwijs.  1978
  
 289.Nota over de organisatie van het katholiek buitengewoon onderwijs.  z.j.
  
 290.Nota "Op koers" betreffende het onderwijs aan schipperskinderen van de

commissie van zes.  1979
  
 291.Notulen van de bespreking van de discussienota "informatie en beleid" door de

sectie Buitengewoon Onderwijs van het KOV.  z.j.
  
 292.Eindrapport van de landelijke begeleidingscommissie over het project inschakeling

maatschappelijk werk bij LOM-scholen van het ministerie van CRM.  1976
  
 293.Nota "Informatie en beleid" van het KOV.  1975
  
 294.Verslag van de commissie Rechtspositie VBO.  1978
  
 295.Verslag van een studiereis naar Duitsland en Oostenrijk van de vakstudie

Buitengewoon Onderwijs van de RK Leergangen te Tilburg.  1955
  
 296.Verslag van het schoolberaad van de kring Utrecht van de KOV over de wet

Medezeggenschap op 27 januari te Nieuwengein.  1982
  
 297.Tijdschrift #Antenne# van de kring Utrecht van de KOV.  1981
  
 298.Jaarverslag van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling.  1980
  
 299.Rapport over de taak van de schoolleider in het primair onderwijs.  1981
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 300.Nota van de portefeuille Arbeidsvoorwaardenbeleid KOV over arbeidstijdverkorting.
  1981

  
 301.Nota "OCA-nascholing" over het primair onderwijs.  1981
  
 302.Nota "Een sociaal plan voor het onderwijs" van de NFO.  1981
  
 303.Kringblad van kring 3 van de KOV Noord-Holland, sectie BO, subsectie MLK, jrg. 1,

nr. 1.  1981
  
 304.Kaderblad van de KOV, november.  1981
  
 305.Nota "Bouwen aan de basis-, kleuter- en lagere school, werken aan integratie" uit

de serie #Actief schoolbestuur#, nr. 1.  1981
  
 306.Brochure #Luisterwijzer#, uitgave van de KRO, december.  1981
  
 307.Jaarverslag van het KPC.  1980
  
 308.Brochure #Kijk eens over de muur# van het KOV over de onderwijsdagen van 12 t/m

19 november.  1981
  
 309.Brochure #Luisterwijzer#, uitgave van de KRO, november.  1981
  
 310.Nota "Meerjaren activiteitenplan voor de nascholing" van de minister van Onderwijs

en Wetenschappen.  1981
  
 311.Nota "Op koers" over het onderwijs aan schipperskinderen door de commissie van

zes.  1979
  
 312.Nota met informatie over de sectie Economisch Administratief en Ondernemers

Onderwijs.  1981
  
 313.Brochure #Luisterwijzer# van de KRO, oktober.  1981
  
 314.Nota met betrekking tot het wetsontwerp Basisonderwijs.  1981
  
 315.Nota van het KOV met betrekking tot het wetsontwerp Onderwijsverzorging.  1981
  
 316.Nota "Motieven in het schoolkeuzeproces" van het Centraal Bureau voor het

Katholiek Onderwijs.  1981
  
 317.Kaderblad van het KOV, nr. 1.  1981
  
 318.Derde wetsontwerp Basisonderwijs.  1981
  
 319.Vademecum #Richtlijnen voor toelating tot de primaire opleidingen# in het kader

van het leerlingwezen.  1981
  
 320.Eindrapport "Voortgezet onderwijs in de toekomst" door de werkgroep

Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs van de KOV.  1981
  
 321.Nota "Minder leerlingen, en toch..." van de staatssecretaris voor Onderwijs en

Wetenschappen.  1981
  
 322.Nota "Raamplannen betreffende bestuurlijke democratisering en

medezeggenschap" van de NKSR.  1981
  
 323.Jaarverslag van de NKSR.  1980
  
 324.Conceptnota "Onderwijs aan en huisvesting voor kinderen van de trekkende

bevolking".  1981
  
 325.Eindrapport van de werkgroep Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs van de KOV.

  1981
  
 326.Nota "Nieuw onderwijs in oude gebouwen" van de Landelijke Coördinatiegroep

Samenwerkings Experimenten.  1981
  
 327.Tijdschrift #Basisbulletin#, jrg. 1 nr. 5 (maart).  1981
  
 328.Brochure van de NKO over buitengewoon onderwijs en ouders.  1981
  
 329.Nota "Mensen in bedrijf" van de Landelijke Coördinatiegroep Samenwerkings

Experimenten.  1981
  
 330.Nota "Op weg... Het innovatieproces basisschool Nederland" in de serie #Informatie

over basisonderwijs#, nr. 263.  1981
  
 331.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de

programmering sectoronderzoek basisschool.  1981
  
 332.Notitie uit het vooroverleg CCOO van de NKSR-delegatie op 18 maart.  1981
  
 333.Nota over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs door het KOV.  1981
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

  
 334.Brief van J. Ebskamp namens de werkgroep ontwikkeling voortgezet onderwijs aan

de overleggroep Voortgezet Onderwijs.  1981
  
 335.Brochure van de Federatie van Vormingscentra. Met bijlagen.  1981
  
 336.Lijst van afkortingen die gebruikt worden in het onderwijs van het KOV.  1981
  
 337.Verslag van de studiedagen VBO-MLK te Ede-Eindhoven.  1980
  
 338.Verslag van de studiedagen MLK te Ede, Venlo, Tilburg en Mijdrecht.  1980
  
 339.Artikel "In gesprek met prof.dr. I.C. van Houten" uit het #Tijdschrift voor

Orthopedagogiek#. Met bijlagen.  1981
  
 340.Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de KOV van 4 februari.  1981
  
 341.Advies over een aantal wettelijke voorzieningen ten behoeve van de

lerarenopleiding door de commissie Eindtermen.  1981
  
 342.Tijdschrift #Labor# van het Wereldsecretariaat voor Beroepsaktie, november -

december, nr. 6.  1980
  
 343.Nota van toelichting op de wijzigingsbesluiten betreffende de salarishoofdstukken

rechtspositie regeling VWO.  1980
  
 344.Nota betreffende de nieuwegarantiesystematiek salarissen leraren VWO.  1980
  
 345.Conceptnota van een aantal bouwstenen voor de discussienota "Informatie en

beleid" van de sectie Buitengewoon Onderwijs van het KOV.  1981
  
 346.Nota "Vraag en aanbod kleuterleidsters, onderwijzers en onderwijzeressen

1980-1985" van de commissie Prognose van het KOV.  1980
  
 347.Nota "Halfjaarlijks overzicht van lopende en afgedane zaken in de BC en afdelingen

en werkgroepen", 31 december.  1980
  
 348.Nota van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen aan de Tweede

Kamer der Staten-Generaal over examens in het voortgezet onderwijs.  1981
  
 349.Notitie uit het vooroverleg CCOO van de NKSR-delegatie, 21 januari.  1981
  
 350.Advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de

ondersteuning in het innovatieproces van de niet-ambtelijke adviescommissie
WOB.  1981

  
 351-354.In- en uitgaande post.  1981

Bevat 4 stukken
  
  351.81-301 t/m 81-150.  1981
  
  352.81-001 t/m 81-150.  1981
  
  353.81-151 t/m 81-300.  1981
  
  354.81-451 t/m 81-611.  1981
  
 355.Statuten en huishoudelijk reglement.  1934, 1961
  
 356.Statuten en huishoudelijk reglement.  z.j.
  
 357.Agenda voor de algemene vergadering op 27 september te Rotterdam. Met

begroting.  1931
  
 358.Beleidsnota "Gedrags- en maatschappijwetenschappen" van de Tweede Kamer.

  1983-1984
  
 359.Tijdschriften #Basisbulletin#, januari, september, december en juni. Informatieblad

voor het primair onderwijs.  1984-1985
  
 360.Jaarverslag van de Katholieke Schoolraad Limburg.  1982
  
 361.Tijdschrift #Dichterbij#, december.  1983
  
 362.Rapporten "Kort middelbaar beroepsonderwijs" en "Evaluatieplan voortgezet

onderwijs" door de Tweede Kamer.  1983-1984
  
 363.Mededelingenblad #Van wagen naar school# betreffende het woonwagenonderwijs

van de Centrale Leerplancommissie (CLC), nr. 1.  1984
  
 364.Eindadvies van de NKSR.  1984
  
 365.Tijdschrift #Leerplanzaken#, nr. 9.  1984
  
 366.Nota "Remedial teaching" van de landelijke werkgroep Remedial Teaching.  1984
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 367.Nota "Nog steeds op koers" over schipperskinderen door de commissie van zes.
  1983

  
 368.Verslag van de jaarvergadering van de sectie Technisch Onderwijs te Den Bosch.

  1983-1984
  
 369.Tijdschrift #Koers houden#, nieuwsbrief nr. 7 (maart).  1984
  
 370.Verslag van de algemene vergadering van de Bond van Schoolbesturen voor het

Katholiek kleuter- en buitengewoon onderwijs.  1983
  
 371.Tijdschriften #Antenne#, enkele nummers van de 19e t/m 22e jaargang.  1982-1986
  
 372.Eindrapport "Vakman en toch werkloos" van de werkgroep Wagner van het KOV.

  1984
  
 373.Beleidsnota "Beeldende vorming" van het KOV.  1984
  
 374.Stukken betreffende de adviesgroep Projecten Primair Onderwijs (APPO).

  1983-1984
  
 375-378.Adviezen aan de staatsecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van de APPO.

  1982-1984
Bevat 4 stukken

  
  375.Ondersteuningsplan ontwikkelingsprojecten.  1982-1984
  
  376.Voortgangsrapportages ontwikkelingsprojecten.  1982-1984
  
  377.Acculturatieprojectie.  1982-1984
  
  378.Projecten roldoorbrekend onderwijs.  1982-1984
  
 379.Brochure #Basisschool, maar hoe?#.  1984
  
 380.Jaarverslag van de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel

(CCOOP).  1984
  
 381.Tijdschriften #De pijler#, februari, juni en december.  1984
  
 382.Tijdschrift #Onderwijs magazine#, oktober.  1984
  
 383.Tijdschriften #NKO-Kontakt#, nr. 8 en nr. 7.  1983-1984
  
 384.Tijdschriften #De punten slijper#, kontaktblad van het KOV Friesland, oktober en

juni.  1983-1984
  
 385.Beleidsnotitie over onderwijs en vormingsactiviteiten alsmede voorstellen met

betrekking tot zorgbreedtevergroting voor randgroepjongeren.  1984
  
 386.Rapport "Het moet ons een zorg zijn" van de adviesraad voor het basisonderwijs,

speciaal onderwijs en de opleidingen.  1984
  
 387.Verhandeling van de staatsecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over de

bekostiging van de basisscholen.  1984
  
 388.Jaarverslag van de NKSR.  1984
  
 389.Verhandeling "Algemene beschouwingen" over het onderwijs.  1984
  
 390.Publikatie van de commissie Prognose KBO betreffende vraag en aanbod

kleuterleidsters en docenten.  1984
  
 391.Agenda en verslag van de algemene jaarvergadering van de KBO te Arnhem.  1984
  
 392.Jaarverslag van het KPC.  1984
  
 393-396.Adviezen aan de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van APPO.

  1984-1985
Bevat 4 stukken

  
  393.Projecten roldoorbrekend onderwijs, augustus.  1984-1985
  
  394.Ondersteuningsplan.  1984-1985
  
  395.Ondersteuningsplan en aanbod.  1984-1985
  
  396.Eindrapportages ontwikkelingsprojecten.  1984-1985
  
 397.Jaarverslag van de stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede.  1984
  
 398.Stukken betreffende het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.  1984-1985
  
 399.Programma "A model rehabilitation program for national authorities" van de

Council of Europe te Strassburg.  1984
  

Pagina 14/28

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162505
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162506
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162507
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162508
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162508
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162509
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162510
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162511
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162512
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162955
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162956
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162957
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162958
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162959
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162518
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162519
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162519
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162520
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162521
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162522
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162523
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162523
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162524
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162524
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162525
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162525
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162526
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162526
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162527
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162528
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162529
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162529
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162530
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162531
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162513
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162514
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162515
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162516
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162517
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162126
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162538
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162133
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162133


Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 400.Jaarverslag van de NKSR.  1984
  
 401.Jaarverslag van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) te Arnhem.

  1984
  
 402.Jaarverslag van de SLO.  1984
  
 403.Verslag van de conferentie over de ontwikkeling van het voortgezet speciaal

onderwijs op 29 en 30 mei.  1985
  
 404.Verslag van de jaarvergadering van het KOV sectie Economisch, Administratief en

ondernemersonderwijs (EAOO) te Den Bosch.  1986
  
 405.Tijdschriften #Kompact# van het KPC, mei, november, april, september, september,

april.  1983-1986
  
 406.Beleidsnota van het KOV, sectie EAOO.  1983
  
 407.Jaarboek van de regionale Katholieke Schoolraad Oostelijk Gelderland te 's-

Heerenberg.  1985-1986
  
 408.Prospectus van de Katholieke Leergangen, Opleidingen Speciaal Onderwijs (OSO)

te Tilburg.  1986-1987
  
 409.Tijdschriften #De pijler#, nrs. 3-4, 2 en 3.  1983, 1985
  
 410.Nota "Subsidie aanvraag ten behoeve van het vijfde onderwijskundig congres over

middenschool onderwijs".  1985
  
 411.Brochure #Wat heb je vandaag op school gedaan?#.  1985
  
 412.Tijdschrift #Hoofdzaken# van het KOV, nr. 3.  1985
  
 413.Rapport uitgebracht aan het bestuur van de Katholiek Landelijke Vereniging H.

Jozef van Cupertino voor speciaal pedagogische dienstverlening aan geestelijk
gehandicapten te Den Bosch.  1985

  
 414.Jaarverslag van het Centraal Bureau voor het Katholieke Onderwijs.  1984
  
 415.Interim rapport van de interdepartementale werkgroep Residentiële Voorzieningen

voor jongeren te Den Haag.  1980
  
 416.Begroting van de Katholieke Vereniging H. Jozef van Cupertino te Den Bosch.  1985
  
 417.Advies getiteld "Het GVO nader beschouwd" aan het hoofdbestuur van het KOV

door de werkgroep Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs.  1982
  
 418.Eindverslag "Taken in de school voor primair onderwijs" van de KOV-werkgroep te

Rijswijk.  1982
  
 419.Rapport van het KOV.  1982
  
 420.Tijdschriften #Kaderblad# van het KOV, nrs. 3-6 en 8-9.  1982-1983
  
 421.Verhandeling "Het voorontwerp van een wet gelijke behandeling" van het Centraal

Bureau voor het Katholiek Onderwijs.  1982
  
 422.Rapport van het Leids Interdisciplinair Centrum voor Onderwijs Research (IICOR).

  1982
  
 423.Brochures #Luisterwijzer# van de KRO, nrs. 6 t/m 10.  1982
  
 424.Verslag van de reacties op het rapport van de werkgroep Ontwikkeling Voortgezet

Onderwijs van het KOV.  1982
  
 425.Tijdschrift #Toetsen voor het basisonderwijs# van het CITO te Arnhem.  1982
  
 426.Concept circulaire betreffende de vervangingsregeling en waarnemingsregeling van

het KOV.  1981
  
 427.Concept invoeringsplan PABO van de staatssecretaris van Onderwijs en

Wetenschappen.  1982
  
 428.Notitie over de opleiding tot onderwijsgevende in het basisonderwijs van de

adviesraad basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleidingen.  1982
  
 429.Conclusie van het ministerie van financiën met betrekking tot het onderwijs.  1982
  
 430.Rapport "Commentaar op het ontwerp op het speciaal onderwijs" van de NKSR.

  1981
  
 431.Voorontwerp van de overgangswet op het basisonderwijs van het ministerie van

Onderwijs en Wetenschappen.  1982
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

de werkgroep Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs.  1982
 432.Verslag van de reacties op het rapport "Voortgezet onderwijs in de toekomst" door  
 433.Advies door de voorbereidingscommissie betreffende de instelling van een

provinciale onderwijsraad in Overijssel.  1982
  
 434.Verhandeling "De rol van het katholieke onderwijs in het landelijk innovatiebeleid"

door het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs, het Hoger Kathologisch
Instituut en het KPC.  1982

  
 435.Tijdschriften #Basisbulletin#.  1982-1983
  
 436.Brochure #Organisatie van en afspraken binnen het katholiek onderwijs# van de

algemeen secretaris van de NKSR.  1982
  
 437.Rapport over de kernwapenraadpleging in het RK kerkgenootschap.  1982
  
 438.Verslag van de studiedagen over katechese, georganiseerd door het KOV,

subsectie MLK.  1982
  
 439.Bulletin #Kompact#, nr. 19.  1982
  
 440.Jaarverslag van het KPC.  1981
  
 441.Brochure #Der katholische Laiezeuge des Glaubens in der Schule# van de

Kongregation für das Katholische Bildungswesen te Rome.  1982
  
 442.Brochure #Wat doen we?# van het HKI te Nijmegen.  1982
  
 443.Programma van de schoolradio van de NCRV, de KRO en de VARA/AVRO.

  1982-1983
  
 444.Jaarverslag van de NKSR.  1981
  
 445.Verslag van de 36e vergadering van de Vaste Commissie voor Onderwijs en

Wetenschappen te Den Haag.  1982
  
 446.Advies van de Q-commissie van de NKSR aangeboden aan het bestuur van de

NKSR.  1982
  
 447.Beleidsnota onderwijs van het KOV.  1982
  
 448.Eindverslag "Nascholing primair onderwijs" van de KOPO schrijfgroep Nascholing.

  1982
  
 449.Eindverslag "De plaats van het I-onderwijs binnen het IBO" van de overleggroep

IBO van het KOV.  1982
  
 450.Eindverslag "Taken in de school voor primair onderwijs" door de werkgroep Taken

van het KOV.  1982
  
 451.Verslag van de algemene jaarvergadering van de sectie Agrarisch Onderwijs van

het KOV.  1981
  
 452.Tijdschrift #Kringblad# van het KOV, jrg. 2, nr. 1.  1982
  
 453.Nota "Voortgezet Buitengewoon Onderwijs (VBO)" van het KOV.  1982
  
 454.Verslag van de twaalfde jaarvergadering van de sectie Opleidingen van het KOV.

  1983
  
 455.Tijdschriften #Koershouden# voor schipperskinderen, februari, mei en juli.  1983
  
 456.Rapport "Het basisprogramma in het GVO nader beschouwd" van het KOV.  1983
  
 457.Eindrapport "Regionale schoolraden in perspectief" van de NKSR en de CBKO.

  1982
  
 458.Eindverslag van de werkgroep VOB van het KOV.  1983
  
 459.Nota "Voortgezet speciaal onderwijs in het vizier" van de werkgroep VBVO.  1983
  
 460.Nota ter voorbereiding van een wet inzake de opzet en inhoud van een nieuw stelsel

van het vervolgonderwijs, het tweede fase vervolgonderwijs.  1982
  
 461.Rapport "Reactie op reacties IBO-nota".  1983
  
 462.Verslag van de jaarvergadering van de sectie BVO.  1983
  
 463.Nota "Deeltijdarbeid" van de beleidsvoorbereidende groep Primair Onderwijs van

het KOV.  1980
  
 464.Stukken betreffende het crisisteam Buitengewoon Onderwijs te Rotterdam.  1983
  
 465.Boekenlijst van Van Dijk's Boekhuis te Kampen betreffende de aanbiedingslijst

Opvoedkunde en Onderwijs.  1983
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 466.Jaarverslagen van het CITO te Arnhem.  1982-1983
  
 467.Jaarverslag van de NKSR.  1982
  
 468.Rapport "Wetenschapsbudget 1984" van de Tweede Kamer.  1983-1984
  
 469.Verslag van de jaarvergadering van de sectie Agrarisch Onderwijs van het KOV.

  1983
  
 470.Rapport "Decentralisatie en de kaderwet specifiek welzijn" van de stuurgroep

ontwikkelingsprojekten te Rijswijk.  1983
  
 471.Tijdschriften #Van wagen naar school#, mededelingenblad van de Centrale

Leerplancommissie ten bate van het onderwijs aan woonwagen- en
zigeunerkinderen.  1983

  
 472.Verslag van het ministerie van Financiën. Met aantekeningen.  1983
  
 473.Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur van het KOV.  1981-1983
  
 474.Beleidsnota "RK bond ter bevordering van buitengewoon onderwijs" door de sectie

Buitengewoon Onderwijs van het KOV.  1983
  
 475.Rapport betreffende scholengemeenschappen en de aanpak van knelpunten in het

voortgezet onderwijs door het ARVO.  1983
  
 476.Verslagen van bijeenkomsten van de Centrale Commissie voor Onderwijs Overleg

(CCOO) te Den Haag.  1981-1984
  
 477.Stukken van de Tweede Kamer.  1982-1984
  
 478.Stukken betreffende het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.  1983
  
 479.Stukken betreffende het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

van het secretariaat te Liempde en te Den Haag.  1982-1984
  
 480-481.Stukken betreffende het KOV.  1982-1983

Bevat 2 stukken
  
  480.1983.  1983
  
  481.1982.  1982
  
 482.Stukken betreffende het 60-jarig bestaan van het BO te Tilburg.  1983-1984
  
 483.Stukken betreffende de Katholieke Landelijke Vereniging H. Jozef van Cupertino te

Den Bosch.  1983
  
 484.Artikel van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) te

Amsterdam.  1982
  
 485.Stukken betreffende de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

  1982
  
 486.Stukken betreffende het NKSR.  1982-1984
  
 487.Verslagen van de bespreking tussen de directie van het BO/SP en de

contactcommissie BO te Den Haag of te Rijswijk.  1982-1983
  
 488.Stukken betreffende de directie BO/SP en de onderwijs vakorganisaties ABOP, KOV

en PCO.  1982-1984
  
 489.Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de sectie

Buitengewoon Onderwijs.  1982-1984
  
 490.Verslagen van de vergaderingen van de sectie bestuur van het Buitengewoon

Onderwijs.  1982-1984
  
 491.Notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur van het KOV.  1982
  
 492.Verslagen van de Overleggroep Voortgezet Onderwijs (OVO).  1981-1983
  
 493.Verslagen van de overleggroep Primair Onderwijs (KOPO).  1982-1984
  
 494.Verslagen van de vergaderingen van de OVO te Den Haag.  1982-1984
  
 495.Notulen van de algemene vergaderingen van het KOV, sectie Buitengewoon

Onderwijs te Rosmalen en te Tilburg.  1980-1984
  
 496.Stukken betreffende het BBKB te Mierlo.  1981-1984
  
 497.Notariële akte van de Stichting voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs te Utrecht.

  1982
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 498.Stukken betreffende het invoeringsplan PABO.  1982
  
 499.Correspondentie met T. Heskes, de secretaris van de sectie BO-KOV te Nijmegen.

  1981-1984
  
 500.Stukken betreffende de IOM- en ZMOK-scholen.  1981-1984
  
 501.Verslagen van de vergaderingen van het Landelijk Werkverband VSO-MLK te

Amsterdam.  1982-1984
  
 502.Stukken betreffende de subsectie MLK, sectie BVO van het KOV.  1981-1984
  
 503.Verslagen van de vergaderingen van de IBO-overleggroep van het KOV.  1982-1983
  
 504.Stukken betreffende de Pijler, de Landelijke Vereniging van Ouders van Kinderen

met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden.  1982-1983
  
 505.Notities naar aanleiding van het ARBO-advies inzake regionalisatie onderwijs "De

regio als werkeenheid".  1983
  
 506.Stukken betreffende de Vereniging der Samenwerkende Landelijke Pedagogische

Centra.  1982-1983
  
 507.Stukken betreffende de werkgroep Beeldende Vorming van het KOV.  1983
  
 508.Stukken betreffende de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan Doven in

Nederland.  1982-1983
  
 509.Stukken betreffende de Vereniging ter Bevordering van Ortho-Agogische

Aktiviteiten.  1982-1983
  
 510.Verslag van het gesprek tussen een delegatie van SPORN en een aantal

medewerkers van het Bureau Onderwijs van de gemeente Nijmegen.  1982
  
 511.Stukken betreffende de logopedisten in het BuO te Amsterdam.  1982
  
 512.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO) te Den

Haag.  1982
  
 513.Rapport met betrekking tot het basisonderwijs van de Nederlandse Federatie van

Onderwijsvakorganisaties (NFO) te Amsterdam.  1982
  
 514.Stukken betreffende de Tweede Kamer met betrekking tot het onderwijs.  1984-1985
  
 515.Stukken betreffende de formatieregeling voor het speciaal onderwijs en het

voortgezet speciaal onderwijs.  1984
  
 516.Discussienota "Techniek in het funderend onderwijs", uitgebracht door de NKSR te

Den Haag.  1984
  
 517.Eindrapport van adviesgroep 3 van het open overleg.  1984
  
 518.Stukken betreffende het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.  1984
  
 519.Stukken betreffende de Tweede Kamer.  1983-1984
  
 520.Correspondentie met de secretaris van de sectie BVO van het KVO, T. van de Gevel

te Drunen.  1983-1984
  
 521.Ontwerpnota met beleidsvoornemens op het gebied van de informatietechnologie

en in het bijzonder informatica van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen.  1984

  
 522.Stukken betreffende de ABOP, sectie Buitengewoon Onderwijs te Apeldoorn.

  1982-1984
  
 523.Voorlopig verslag betreffende de interimwet op het speciaal onderwijs en

voortgezet speciaal onderwijs van A.J. Hermes, lid van de tweede kamer fractie van
het CDA.  1984

  
 524.Stukken betreffende het KOV.  1984
  
 525.Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van het KOV te Utrecht.  1971
  
 526.Ontwerp advies inzake de voorstellen ten aanzien van de WSW in het kader van de

begroting 1984 van het CNV.  1983
  
 527.Artikel "Hermes komt met concept overgangswet basisonderwijs" uit het #Katholiek

schoolblad#.  1982
  
 528.Stukken betreffende de subsectie Woonwagen Leerkrachten van het KOV.

  1982-1984
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van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.  1982
 529.Verslag van de bijeenkomst van het NFO met de directie Kleuter- en Lageronderwijs  
 530.Informatie bulletins van de Stuurgroep Ontwikkelings Projecten (SOP) te Rijswijk.

  1983-1984
  
 531.Brieven van de Katholieke Leergangen, afdeling Opleidingen Speciaal Onderwijs

(OSO) te Tilburg.  1983-1984
  
 532.Nota "Meer over management".  1984
  
 533.Stukken betreffende het HOS-overleg.  1984
  
 534.Stukken betreffende het ISOVSO en ISOVOSO.  1984
  
 535.Concept circulaire "Beheersing huisvestigingsvoorzieningen KO-LO".  1983
  
 536.Stukken betreffende de Terp, school voor speciaal onderwijs te Oss.  1982
  
 537.Notulen van vergaderingen van het VBO te Amersfoort.  1982
  
 538.Verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep Hoofden.  1982
  
 539.Stukken betreffende de subsectie Visueel Gehandicapten van de scholen Theofaan

te Grave.  1983-1984
  
 540.Persberichten met betrekking tot het onderwijs.  1983-1984
  
 541.Interimrapport van het onderzoek van het Instituut Toegepaste Sociologie over de

studie voor een criterium voor het onderwijsvoorrangsbeleid.  1984
  
 542.Stukken betreffende het basisonderwijs.  1982
  
 543.Brief van de secretaris van de subsectie Slechthorenden, A.C.M. Haubrich te Nuth,

aan de redactie van het #Katholiek Schoolblad#.  1982
  
 544.Brief van W.J.G. Schillings aan de minister president.  1982
  
 545.Verslagen van vergaderingen van het Overlegorgaan Buitengewoon Onderwijs te

Utrecht en Voorburg.  1982-1983
  
 546.Circulaire van de Onderwijscommissie Samenwerkende Centrales (OSC) met

betrekking tot het personele overgangsrecht van de OWBO.  1982
  
 547.Stuk "Situatie per 6 juni 1994". Met als bijlage een brief van J. van Well aan J.

Heskes.  1982, 1984
  
 548.Circulaire van de ISOVSO inzake een globale planning.  z.j.
  
 549.Brieven van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs over de brochure

"Op weg naar speciaal onderwijs".  1985
  
 550.Rapport van het Voortgezet Onderwijs (ARVO-I) en de Adviesgroep Projecten eerste

fase Voortgezet Onderwijs (APVO-I), uitgebracht aan de minister en staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen inzake "Samenhangend activiteitenplan
1985-1986". Met bijlage.  1985

  
 551.Stukken betreffende de Katholieke Leergangen opleidingen speciaal onderwijs te

Tilburg.  1985
  
 552.Stukken betreffende de NKSR.  1985-1986
  
 553.Lijst van vertegenwoordigers opgesteld door de sectie BuO.  z.j.
  
 554.Uitnodiging van de stichting St. Emiliusschool te Son voor het bijwonen van het

25-jarig jubileum.  1985
  
 555.Brief van E. Hasker over de HOS.  1985
  
 556.Brief van het hoofdbestuur van de KOV betreffende de cursus Medezeggenschap.

  1985
  
 557.Brief van het dagelijks bestuur van de KOV betreffende het verlenen van verlof.  z.j.
  
 558.Stukken betreffende de besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs (PCO).

  1984-1985
  
 559.Lijst van de samenstelling van de werkgroep Technisch Assistenten.  z.j.
  
 560.Brief van H. Zwang met een overzicht van data van aftreden van

sectiebestuursleden.  1985
  
 561.Informatiebulletins #Signalement# over SLO-producten.  1984-1985
  
 562.Notitie van de werkgroep Geestelijke Stromingen in het Katholiek Basisonderwijs

van de NKSR.  1984
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

  
 563.Circulaire met voorlopige resultaten van de BO/SP inzake opleidingsonderzoek.

  1984
  
 564.Toelichting op de resolutie AP(84)3 aangenomen door de raad van ministers van

Europa op 17 april door R. Stakenborg.  1984
  
 565.Stukken betreffende overgangsregeling en ontheffingsbeleid tot 1-8,

overgangsregeling leerplan tot 1-8 en inspectoraal ontheffings-, toestemmings- en
goedkeuringsbeleid.  1987

  
 566.Knipsel uit #Speciaal onderwijs# over de samenstelling van de redactie.  z.j.
  
 567.Circulaire van staatssecretaris drs. G. van Leyenhorst betreffende meervoudig

gebrekkige leerlingen.  z.j.
  
 568.Brochure #Naar school in Nederland deel I#.  1985
  
 569.Stukken betreffende een wijziging in de bestuurssamenstelling van de subsectie

ZMLK van de KOV.  1985
  
 570.Stukken betreffende de subsectie Lichamelijk gehandicapten.  1985-1986
  
 571.Overzichten houdende extra onderwijzers (voortgezet) Speciaal onderwijs.

  1985-1987
  
 572.Overzichten houdende extra onderwijzers BuO.  1984
  
 573.Lijst van scholen afdeling MG en de toegekende faciliteiten.  z.j.
  
 574.Circulaire van de CCOOP met betrekking tot de formatieregeling ISOVSO.  1985
  
 575.Brieven van Van Loghum Slaterus BV over de Almanak.  1985
  
 576.Brief van B. Arts over een bericht van verhindering.  1985
  
 577.Kerst- en nieuwjaarswens van J. Viellevoye.  z.j.
  
 578.Brief van F. Verhelle te Kortrijk over toezending van het tijdschrift #Speciaal

onderwijs#.  1985
  
 579.Correspondentie met drukkerij Vorsselmans bv te Zundert.  1985-1986
  
 580.Rapport van drs. N.J. Heykoop, hoofdinspecteur Speciale Diensten, uitgebracht in

maart. Met bijlagen.  1985
  
 581.Uitnodiging van de stichting Kempenhaeghe Schoolgemeenschap te

Berkenschutse voor een symposium.  1986
  
 582.Agenda voor de tweede bijeenkomst over het onderwerp informatie. Met bijlagen.

  1985
  
 583.Brieven van T. Lutgerink over een aardige bloemenattentie.  1985-1986
  
 584.Brief van F. Engels over een officiële bevestiging.  1985
  
 585.Brief van H. Vastenburg over formatietijd maatschappelijk deskundige.  1985
  
 586.Brief van H.T. Steur over hulp voor Sri Lanka.  1985
  
 587.Brief van T. Haubrich over ambulante begeleiding.  1985
  
 588.Brief van H. van Almere over toezending van het jaarverslag.  1985
  
 589.Brief van A.J. de Groot over de faciliteiten voor ambulante begeleiding.  1985
  
 590.Tijdschriften #Basisblad#, nrs. 15 en 16.  1985
  
 591.Uitnodiging van F.A.A.M. Fielvez voor de officiële heropening van de RK

Openluchtschool San Dominico Savio.  -
  
 592.Weekbladen #KOV Quick service#.  1985-1986
  
 593.Brief van W.J.G. Schillings van de LOM-school Eggerank te Brunssum betreffende

reacties op "Van hulpvraag tot antwoord".  1985
  
 594.Brief van T. Schutjens over de tweede serie projecten speciaal onderwijs "Werken

met handelingsplannen".  1985
  
 595.Brief van D. de Lange betreffende een reactie op het schrijven van Ginjaar-Maas, lid

van de Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19127, nr. 1-2, getiteld "Techniek en
verzorging".  1985

  
 596.Brief van S. Schaakxs over de ontwikkeling rond de materie klasse-assistentes.

  1985
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 597.Brief van T. Haubrich over kilometervergoeding.  1985
  
 598.Brief van C. Schaap over de jaarvergadering van de sectie Agrarisch Onderwijs.

  1985
  
 599.Brief van A.A.J. Backx over een bestuurswisseling.  1985
  
 600.Brief van T.W. de Lange over bezwaren tegen de voorstellen van de HOS-nota. Met

bijlage.  1985
  
 601.Brief van M.P.L. Ruighok over een studiedag op 25 april. Met bijlagen.  1985
  
 602.Brief van L. Stakenborg over het beëindigen van het vakbondswerk.  1985
  
 603.Brief over het ontvangen van een bloemstukje.  1985
  
 604.Brief van C.B.M. Evers over een dankbetuiging tijdens zijn herstel.  1985
  
 605.Brief van H. Beekhuizen over een verzoek om de heer P. van Laarhoven toe te

voegen als vertegenwoordiger van het sectiebestuur.  1985
  
 606.Brief van W. Ledee-Peters over studiedagen voor schoolteams.  1985
  
 607.Brief van G.J. Geilman over de vervoersregeling in Rotterdam. Met bijlagen.  1985
  
 608.Brief van drs. G.A.J. Jansen over het einde van de zittingsperiode van de heer R.

Stakenborg.  1985
  
 609.Programma van het St. Ignatius-gymnasium te Amsterdam inzake een symposium

"Nieuwe cultuurvakken in het VWO?". Met bijlage.  1985
  
 610.Brieven van L.J.M. Verleun, secretaris van de subsectie LOM.  1985
  
 611.Brief van A. Vos over een reactie op het eerste deeladvies over Minimal Brain

Dysfunction (MBD) van de commissie 165 van de Gezondheidsraad. Met bijlage.
  1985

  
 612.Info-bulletins, nrs. B4, B5, C4, C5, E1 en F2.  1985
  
 613.Brief van D.C.A. Pieterse over de aanwijzing van een lid voor het afdelingsbestuur.

  1985
  
 614.Voorstel van de sectie BuO uitgebracht aan de KOV inzake vakbondsfaciliteiten en

vergoedingen.  z.j.
  
 615.Stukken betreffende een reactie op het ARBO-advies "Over plannen gesproken".

  1985, z.j.
  
 616.Brief van P. van Laarhoven over een bericht van verhindering op de vergadering

van 17 april.  1985
  
 617.Mutatie-lijst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Met bijlage.  z.j.
  
 618.Ledenlijst van de redactie adressen.  z.j.
  
 619.Circulaires houdende horizontale samenwerking KOV-PCO-ABOP.  1985-1986
  
 620.Besluit houdende de formatieregeling voor de scholen voor speciaal onderwijs,

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs en afdelingen.  z.j.

  
 621.Stukken betreffende het ARBO-advies "Doelen kiezen in perspectief".  1986
  
 622.Stukken betreffende VSO-LOM werkverband te Breda en Venlo.  1986
  
 623-624.Ingekomen stukken van de KOV.  1985-1986

Bevat 2 stukken
  
  623.1985.  1985
  
  624.1986.  1986
  
 625-629.Lijsten van ingekomen stukken van de sectie SO van de KOV.  1986

Bevat 5 stukken
  
  625.Tot en met 5 juni.  1986
  
  626.Tot en met 28 augustus.  1986
  
  627.Tot en met 25 september.  1986
  
  628.Tot en met 11 november.  1986
  
  629.Tot en met 27 november.  1986
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

Informatica onder de titel "Tussen magis en mogelijkheid".  1986
 630.Advies van de gezamenlijke adviesraden uitgebracht over het onderwerp  
 631.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

vervolgcirculaire Werkgelegenheids Projecten Onderwijs (WPO).  1985
  
 632.Brief van B.M. Janssen over een concept-circulaire activering speciaal onderwijs.

  1985
  
 633.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake financiële

arbeidsvoorwaarden.  1985
  
 634.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake inschrijving

activeringsplan SO en VSO.  1985-1986
  
 635.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake A-

Vergoeding.  1984
  
 636.Brief van M.L. Matthijsse over de publicatie "Wetten voor het SO en VSO".  1985
  
 637.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake formulieren

verklaring salarisoverzicht.  1985
  
 638.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake regeling

huisvestingsnormen overgangswet ISOVSO. Met bijlagen.  1985
  
 639.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake verlaging

percentages ontslag uitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 1
januari.  1985

  
 640.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake invoering

Rechtspositie Onderwijspersoneel.  1985
  
 641.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake WIISO.  1985
  
 642.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake wijzigingen

eindexamen besluit voortgezet onderwijs.  1985
  
 643.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake voorwaarden

en tarieven medegebruik van lokalen.  1985
  
 644.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake financiële

arbeidsvoorwaarden.  1985
  
 645.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake inzending

van de aanvragen om rijksbijdrage. Met bijlagen.  1984
  
 646.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

inwerkingstreding ISOVSO.  1985
  
 647.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

wervingsprocedures in het kader van het WPO.  1985
  
 648.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake uitbetaling

vakantie uitkering.  1985
  
 649.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake het tiendaags

bezoek aan België.  1985
  
 650.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake regeling

huisvestingsnormen overgangswet ISOVSO. Met bijlage.  1985
  
 651.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake rekening en

verantwoording A-vergoedingen.  1984
  
 652.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake LZK-

tegemoetkomingen per 1 januari.  1985
  
 653.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

administratiekosten buitengewoon onderwijs 1984 (definitief) en 1985 (voorlopig).
  1985

  
 654.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake wijze van

uitvoering van de wet medezeggenschap onderwijs.  1985
  
 655.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake uitkeringen

na een ontslag.  1985
  
 656.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake eindexamen

via het VO van leerlingen van het VSO.  1985
  
 657.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

scholingsmaatregelen buitenlandse leerkrachten.  1985
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verlaging VUT. Met bijlage.  1985
 658.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake de tijdelijke  
 659.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake ADV-verlof

onderwijs gevend personeel.  1985
  
 660.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

cursusgelden VO.  1985
  
 661.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake financiële

arbeidsvoorwaarden per 1 juni. Met bijlage.  1985
  
 662.Concept formatie besluit ISOVSO en concept onderwijskundig besluit ISOVSO.

  1985
  
 663.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake inhouding

verlof publiekrechtelijke colleges.  1985
  
 664.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake huisvesting

BO en WBO.  1985
  
 665.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake ambulante

begeleiding.  1985
  
 666.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

promotiecriteria SOVSO.  1985
  
 667.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

leerplichtregeling.  1985
  
 668.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

eindexamenprogramma aardrijkskunde voor de MAVO en LBO.  1986
  
 669.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

inwerkingstreding wet gemeentelijke regelingen schoolvervoer.  1985
  
 670.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake nadere

richtlijnen inschaling in aansluiting op een betrekking buiten het onderwijs of na
een onderbroken carrière.  1985

  
 671.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake maximum

bedragen inwoning en energie.  1985
  
 672.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake data

wijzigingen eind- en staatsexamen.  1985
  
 673.Brief van drs. W.J. Deetman met verontschuldigingen voor late toezendingen van

allerlei regelingen.  1985
  
 674.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

groeiregeling.  1985
  
 675.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake tijdelijke

verlaging van de VUT regeling.  1985
  
 676.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake voorschot

rijksvergoeding salarissen.  1985
  
 677.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

energiebesparende maatregelen ten behoeve van gebouwen van SO/VSO. Met
bijlage.  1985

  
 678.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

leerlingenvervoer.  1985
  
 679.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake uitkering

pensioenbijdrage.  1985
  
 680.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake verhoging

loongrens ziekenfondswet per 1 januari en verlaging pensioen bijdrage.  1985
  
 681.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake WHSO.  1986
  
 682.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake aanwijzing

onderwijsvoorrangsgebieden per 1 augustus.  1986
  
 683.Brief van B.M. Jansen over een nieuwjaarswens.  1986
  
 684.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

Studiefaciliteiten onderwijsgevend personeel.  1986
  
 685.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake wijzigingen

in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari, uitvoering ex artikel
1-A5-rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.  1986

  
Pagina 23/28

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162785
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162785
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162786
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162786
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162787
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162787
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162788
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162788
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162789
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162790
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162790
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162791
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162791
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162792
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162792
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162794
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162794
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162795
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162795
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162796
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162796
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162798
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162798
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162799
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162799
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162801
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162801
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162800
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162800
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162802
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162802
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162805
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162805
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162806
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162806
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162807
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162807
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162808
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162809
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162809
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162810
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162811
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162811
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162812


Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 686.Aantekeningen over een notitie waarin BO/SP reageert op een aantal door CCSO
aangedragen knelpunten en vragen.  1986

  
 687.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake aanvragen

rijksbijdrage.  1985
  
 688.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

administratiekosten van buitengewoon speciaal onderwijs 1985 (definitief) en 1986
(voorlopig).  1985-1986

  
 689.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake tiendaags

bezoek aan België.  1986
  
 690.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake inspectie

specifieke internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten.
  1986

  
 691.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake verhoging

CASO-tarieven per 1 januari.  1986
  
 692.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake leerling

gegevens.  1986-1987
  
 693.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

onderwijsbevoegdheid algemene technieken voor het VSO. Met bijlagen.  1986
  
 694.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake wijziging

formatieregeling huishoudelijke hulp.  1986
  
 695.Brief van J.A. van Boven over toezendingen van circulaires.  1986
  
 696.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake HOS-

overgangsrecht zittende studerenden. Met bijlage.  1986
  
 697.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake symbiose-

onderwijs. Met bijlage.  1986
  
 698.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

onderwijsbevoegdheid algemene technieken VSO.  1986
  
 699.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake de wet

gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer.  1986
  
 700.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

subsidieregeling kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten. Met bijlage.
  1986

  
 701.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake interim

regeling ziektekosten ambtenaren, pensioen bijdrage en vakantie uitkering.  1986
  
 702.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake de

contractduur voor het ambtenaarschap in de zin van de ABP voor het
onderwijspersoneel.  1986

  
 703.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake een nieuwe

nummering van scholen en instellingen per 1 januari.  1987
  
 704.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake opgave

personeel voorschot aanvragen.  1986
  
 705.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake eindexamen

besluiten.  1986
  
 706.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

vervoerskosten. Met bijlagen.  z.j.
  
 707.Programma voor de postacademische cursus onderwijsbeleid en scholenplanning.

  1986
  
 708.Brochure van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over het

schoolwerkplan voor het SO en het VSO. Met bijlage.  1986
  
 709.Circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake

voorrangsbenoemingen BuO, SO en VSO.  1986
  
 710.Wetsvoorstel inzake de onderwijsvoorrangswet.  1985
  
 711.Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over het

onderwijsvoorrangsplan.  1985
  
 712.Wetswijziging van de wet gemeentelijke regelingen schoolvervoer.  1985
  

Pagina 24/28

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162813
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162813
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162814
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162814
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162816
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162816
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162817
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162817
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162818
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162818
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162821
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162821
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162822
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162826
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162826
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162954
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162954
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162830
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162830
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162831
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162831
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162832
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162832
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162833
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162833
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162834
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162835
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162835
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162836
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162836
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162837
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162838
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162838
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110162839


Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

zorgverbreding in het onderwijs.  1985
 713.Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over de  
 714.Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over de

beleidsnotitie "Schoolwerkplanontwikkeling in het basisonderwijs".  1985
  
 715.Wetswijziging van de wet op het basisonderwijs (OWBO), de interimwet op het SO,

VSO en de OISOVSO met betrekking op wetstechnische en uitvoertechnische
wijzigingen.  1985

  
 716.Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen over het ontwerpbesluit

houdende een wijziging van het inhoudingsbesluit onderwijspersoneel.  1985
  
 717.Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen over de regeling

rijksuitkeringen kleuter- en lager onderwijs.  1985
  
 718.Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen over de opleiding voor het

SO en het VSO.  1985
  
 719.Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen over de innovatie in het

basisonderwijs.  1985
  
 720.Nota aan de Tweede Kamer houdende een wetsvoorstel tot verandering in de

grondwet van bepalingen over het onderwijs.  1985
  
 721.Rapport van de minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake een

wetswijziging met betrekking tot een aantal scholen voor dove kinderen.  1985
  
 722.Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over een besluit

over de trekkende bevolking WBO.  1985
  
 723.Brief van de staatsecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over het bouwbesluit

WBO.  1985
  
 724.Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over het

bekostigingsbesluit WBO/OWBO.  1985
  
 725.Stuk betreffende de intrekking van de wet van 25 maart 1978, houdende de

instelling van een onderwijsplanbureau.  1986
  
 726.Wetswijziging van de wet op het WBO/OWBO en het ISOVSO.  1986
  
 727.Stuk betreffende een wijziging van de interimwet op het SO en VSO met betrekking

tot de ambulante begeleiding en OISOVSO.  1986
  
 728.Voorstel inzake een wijziging van artikel E15 van de overgangswet op het

basisonderwijs.  1986
  
 729.Brief van de minister-president over de basisvorming in het onderwijs.  1986
  
 730.Brief van drs. G. van Leyenhorst aan het KOV over het ontwerp huisvestingsbesluit

ISOVSO. Met bijlagen.  1986
  
 731.Stukken betreffende de katholieke landelijke vereniging H. Jozef van Cupertino te

Den Bosch.  1983-1986
  
 732.Stukken betreffende de werkgroep Klasse-Assistenten van het KOV.  1984-1985, z.j.
  
 733.Verslag van de bijeenkomst van VSO/LOM mensen van het KOV.  z.j.
  
 734.Verslag van de mini-conferentie VSO/LOM van 14 januari.  1986
  
 735.Financiële verslagen van de sectie speciaal onderwijs.  1984-1985
  
 736.Agenda voor de bijeenkomst van de KOV-overleggroep Voortgezet Onderwijs

(KOVO) van 22 januari.  1985
  
 737.Verslag van de algemene vergadering van de sectie BuO van 11 april.  1984
  
 738.Agenda's voor en verslagen van de bijeenkomsten van de KOV-overleggroep

Primair Onderwijs.  1984-1985
  
 739.Agenda voor de algemene vergadering van de sectie BuO van het KOV.  z.j.
  
 740.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de

sectie BuO van het KOV.  1984-1985
  
 741.Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Relatie VSO-MLK-IBO van 21 mei.

  1985
  
 742.Verslagen van de vergaderingen van de VSO-MLK van 27 november, 15 januari en 5

maart. Met bijlagen.  1984-1985
  
 743.Verslag van het DB-redactieteam overleg van 25 november. Met bijlagen.  1986
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

 744.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de subsectie LOM. Met bijlagen.
  1985-1986

  
 745.Verslagen van de gezamenlijke vergaderingen van de subsecties LOM en MLK. Met

bijlagen.  1986
  
 746.Jaarverslag van de subsectie IMOK.  1985
  
 747.Verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep technische assistenten. Met

bijlagen.  1985, z.j.
  
 748.Agenda voor en jaarverslag van de Katholieke Schoolraad Oost-Gelderland.

  1984-1985
  
 749.Verslag van de bijeenkomst van de overleggroep KPC-Katholiek Leergangen en het

KOV van 5 maart.  1985
  
 750.Jaarverslagen van de subsectie woonwagenonderwijs.  1983-1985
  
 751.Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst, gehouden door de subsectie

Woonwagenonderwijs van 6 februari.  1985
  
 752.Agenda's voor de vergaderingen van het bestuur van de sectie Basisonderwijs van

23 januari en 19 juni.  1985-1986
  
 753.Notulen van de subsectie SO-ZMLK.  1985-1986
  
 754.Agenda's voor en verslagen van het 3-sectie-overleg.  1985
  
 755.Besluitenlijsten van vergaderingen van het sectiebestuur.  1984-1986
  
 756.Stukken betreffende de commissie SO.  1984-1985
  
 757.Stukken betreffende de kring LOM-Limburg (0388).  1985, z.j.
  
 758.Uitnodiging van de sectie BBO/VWLW voor het bijwonen van de jaarlijkse

ledenvergadering van 1 november.  1985
  
 759.Agenda voor en verslag van de jaarvergaderingen van de sectie EAOO van het

KOV. Met bijlage.  1984-1985
  
 760.Jaarverslag van de subsectie MLK van het KOV.  1985
  
 761.Verslagen van de KOPO-vergaderingen.  1985
  
 762.Uitnodiging van F.A.J. van Moorsel van het KOV voor de jaarvergadering van de

sectie HNO/SPO/DGO van 12 maart.  1986
  
 763.Verslag van de KOV-overleggroep Middelbaar Beroeps Onderwijs.  1985
  
 764.Verslag van de sectie vergadering ABOP-KOV-PCO van 14 januari.  1986
  
 765.Verslag van de kaderbijeenkomst van 22 oktober.  1986
  
 766.Jaarverslag van de subsectie ZMLK van het KOV over januari tot april. Met bijlage.

  1985-1986
  
 767.Verslag van het overleg BO/SPCCBuO van 11 januari.  1985
  
 768.Verslag van het overleg BO/SPCCSO van 14 januari.  1985
  
 769.Exploitatie overzicht.  1985
  
 770.Stukken betreffende de sectie BuO van het KOV.  1984-1986
  
 771.Verslag van de mini-conferentie van 29 en 30 mei. Met bijlagen.  1985
  
 772.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de sectie BuO, subsectie MLK van het

KOV. Met bijlagen.  1985
  
 773.Agenda's voor en verslagen van het dagelijks bestuur van de sectie SO van het

KOV.  1985-1986
  
 774.Stukken betreffende de algemene vergadering van de sectie SO van 23 april.  1986
  
 775.Agenda's voor en verslagen van het overleg tussen BO/SP-Vakorganisaties.

  1985-1986
  
 776.Agenda's voor de bijeenkomsten van de Centrale Commissie voor Onderwijs

Overleg (CCOO). Met bijlagen.  1985-1986
  
 777.Circulaire van het hoofdbestuur van het KOV inzake het overlijden van de voorzitter

N. Snel. Met bijlagen.  1986
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

voor de algemene vergadering van 26 april te Utrecht.  1986
 778.Uitnodiging van de vereniging voor RK AVO tevens VWO/AVO-sectie van het KOV  
 779.Brief van A.W. Rietdijk aan de leden van de vaste kamer-commissie voor onderwijs

over de telling van leerlingen van ziekenhuisscholen.  1986
  
 780.Uitnodiging van het bestuur van de stichting St. Lambertus te Rosmalen voor het

afscheid van de heer S.F. Schip.  1986
  
 781.Stukken betreffende het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC).  1986
  
 782.Circulaires van de subsectie Lichamelijk Gebrekkigen inzake de kilometer

vergoedingen en een amendement op voorstel 16.  1986, z.j.
  
 783.Antwoorden van de minister van Onderwijs en Wetenschappen op vragen van het

CCSO.  z.j.
  
 784.Brief van M.T.A. van den Eijnde van Amersvoort over verzoek belangenbehartiging

VSO-ZMLK. Met bijlagen.  1985-1986
  
 785.Uitnodiging van EAOO-PCO en EAOO-KOV voor een economische onderwijsdag

voor docenten van LEAO, LMO, MEAO en MMO.  1986
  
 786.Uitnodiging van de vereniging Ouders van Dove Kinderen te Amsterdam voor de

algemene ledenvergadering van 26 februari.  1986
  
 787.Circulaire van de werkgroep algemene technieken van het KOV en PCO inzake de

bevoegdheden techniek, verzorging en algemene technieken.  z.j.
  
 788.Brief van E.L. Rodigas aan de dr. A. Verschoor-school over verbrede toelating in het

speciaal onderwijs.  1986
  
 789.Brief van drs. A.M.A.J. Janssen van het Hoger Katechetisch Instituut over de

huidige stand van zaken.  1986
  
 790.Brief van M.J.F.F. Bertrams, direkteur van de Makro, over een Makro-paspoort.  z.j.
  
 791.Circulaire van het BO/SP inzake dienstreizen. Met bijlagen.  1986
  
 792.Brief van prof.dr. B.P.M. Creemers van het instituut voor onderwijs onderzoek

(RION) over het reglement inzake leerlingdossiers. Met bijlage.  1986
  
 793.Blad #Zakelijk actueel# met informatie voor verenigingen en stichtingen van de

PTT, nrs. 2, 4, 5, 6, 1, 2 en 4.  1985-1986
  
 794.Folder van Soetelieve-Noord te Den Bosch voor een vergader accommodatie.  z.j.
  
 795.Stukken betreffende het afscheid van S. de Jong als directeur van de opleidingen

speciaal onderwijs te Tilburg.  1986
  
 796.Invoeringsprogramma voor het (primair) speciaal onderwijs.  z.j.
  
 797.Besluit houdende wijziging van het rechtspositiebesluit onderwijs personeel

(invoering salarisregeling onderwijs ondersteunend personeel).  1986
  
 798.Concept reactie op onderwijsbezuinigingen.  z.j.
  
 799.Brochure #Omgaan met eigen identiteit#.  1986
  
 800.Uitnodiging van de prof. Grewelschool te Leeuwarden voor een symposium t.g.v.

het 25-jarig bestaan.  1986
  
 801.Stuk betreffende het toezicht houden op overblijvende leerlingen in het VSO.

Standpunt bepaling hoofdbestuur.  z.j.
  
 802.Uitwerking van de motie Hermes Franssen inzake alternatieve bezuinigingen.  1986
  
 803.Notitie van de CDA- en VVD-fracties over de begroting van Onderwijs en

Wetenschappen.  1986
  
 804.Notitie over de bespreking van de groei in het SO en het VSO.  z.j.
  
 805.Ontwerp besluit houdende wijziging van het onderwijskundig besluit, het

formatiebesluit en het bekostigingsbesluit ISOVSO.  z.j.
  
 806.Wetsvoorstel houdende een wijziging ISOVSO inzake nadere regeling formatie

aantal schoolsoorten en het buitenwerking stellen van de planprocedure.  z.j.
  
 807.Besluit tot wijziging van een aantal besluiten in verband met vervanging van

onderwijsgevend personeel.  z.j.
  
 808.Overzicht van voorstellen inzake beperking groei SO en VSO.  1986
  
 809.Brieven aan F. van de Gevel, secretaris van de sectie SO van het KOV.  1986
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Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs

  1986
 810.Brief van J. van der Hoeven, secretaris van de VEBOSS, over het jaarlijks overleg.  
 811.Verklaring met betrekking tot geheimhouding. Uitgedeeld SB 9 april.  1986
  
 812.Memorandum houdende ontwerp besluit van wijziging formatiebesluit,

vakantieregeling, garantieregeling en het ARBO-advies.  z.j.
  
 813.Brief van J. van der Krabben van de Louis Brailleschool te Grave met vragen voor

de kaderdag.  1986
  
 814.Brief van J. van der Krabben over vertegenwoordiging IBO en de nieuwe

werkloosheidswet (NWW). Met bijlagen.  1986
  
 815.Brief aan de heer Heskes over formatieplaatsen.  1986
  
 816.Briefkaarten van L. Ruitenberg en het redactieteam SO met kerst- en

nieuwjaarswensen.  1986
  
 817.Brief van P.H.W. Thijssen te Molenhoek over een bericht van verhindering.  1986
  
 818.Brief van B. van Rooy, voorzitter van de subsectie lichamelijk gehandicapten, met

een reactie op bezuinigingen.  1986
  
 819.Brief van het Regionaal Overleg Zwakzinnigenzorg Noord-Limburg over

bezuinigingen.  1986
  
 820.Stukken betreffende het SO inzake bezuinigingen.  z.j.
  
 821.Brief van T. Lutgerink van de KOV over het beëindigen van haar functie als

assessor van de sectie SO.  1986
  
 822.Brief van drs. H.J.M. Loonen van de KOV over de wisseling van assessor bij de

subsectie SO.  1986
  
 823.Brief van de werkgroep SO-NKO aan het bestuur van de NKO over een

gedragscode.  1986
  
 824.Uitnodiging en programma voor de conferentie voor de schoolleiding van 6 en 7

maart.  1986
  
 825.Wijziging concept circulaire van de sectie SO inzake onderwijsbevoegdheid

algemene technieken voor het VSO.  z.j.
  
 826.Programma voor SO inzake rechtspositie van onderwijs gevend en niet onderwijs

gevend personeel.  z.j.
  
 827.Voorstel van de kring Holland BBO/LW-VW uitgebracht aan de algemene

vergadering inzake intrekking voorstel. Met bijlage.  1986
  
 828.Brief van H.W.C.M. Brinkman van de KOV over de verdeling van de

vakbondsfaciliteiten.  1986-1987
  
 829.Brief van M. Dollevoet van de OSO over wijziging rechtspositie besluit I-C-30 binnen

vervangingsregeling.  1986
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