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Archief Commissie van Schooltoezicht Aartsbisdom Utrecht

  
 1.Stukken betreffende de vernieuwingscursus katechese.  1965
  
 2.Stukken betreffende schoolgezondheidszorg.  1950-1965
  
 3.Stukken betreffende vergaderingen van de aartsbisschoppelijke inspecteurs.

  1941-1959
  
 4.Inspectieverslagen en bijlagen.  1924-1930
  
 5.Stukken betreffende benoemingen van schoolhoofden.  1957-1967
  
 6.Stukken betreffende aanvragen gehuwde onderwijzeressen.  1955-1965
  
 7.Lijsten en staten betreffende godsdienstexamens voor diploma A en B.  1944-1958
  
 8.Notulen van de vergaderingen der Commissie van Schooltoezicht in het

aartsbisdom Utrecht.  1924-1938
  
 9.Notulen van de vergadering van de Z.Z.E.E.H.H. geestelijke adviseurs der

afdelingen met het Dagelijks Bestuur van de St. Lebuinusvereniging.  1931
  
 10.Circulaire aan de hoofden en het personeel der RK bijzondere scholen voor L.O. en

U.L.O. in het aartsbisdom Utrecht waarin vermeld staat dat het lidmaatschap van
inspectieverenigingen voor onderwijzers (-zeressen) verboden is.  1927

  
 11-13.Verslagen van de vergaderingen.  1931-1933

Bevat 3 stukken
  
  11.25 Oktober.  1932
  
  12.24 Oktober.  1933
  
  13.27 Oktober.  1931
  
 14.Lijst van werkloze leerkrachten.  [1937]
  
 15.Circulaire betreffende afstel jaarvergadering.  1939
  
 16.Circulaire met informatie over onderwijs in de bijbelse geschiedenis.  1935
  
 17.Stuk over norm, te volgen bij onderwijsbenoemingen, zoals die is vastgesteld in de

vergadering van 6 april.  1937
  
 18.Lijst met aantallen leerlingen en leerkrachten op het L.O. en de U.L.O.  [1938]
  
 19-21.Presentielijsten van vergaderingen.  1937-1938

Bevat 3 stukken
  
  19.6 April.  1937
  
  20.26 Oktober.  1937
  
  21.18 Oktober.  1938
  
 22.Stukken betreffende de oorlogsjaren 1940-1945.  1940-1945
  
 23.Circulaire aan de ouders der schoolgaande kinderen.  z.j.
  
 24.Circulaire van de Vereeniging tot bevordering van Katholiek Bijzonder Onderwijs

aan hun geloofsgenoten in het aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 25.Reglement voor het fonds ten behoeve van katholieke hoofd- en hulponderwijzers

aan bijzondere scholen in het aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 26.Circulaire van M. Nabuurs, inspecteur van het RK bijzonder onderwijs aan

religieuzen, hoofden van RK meisjesscholen in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1917
  
 27.Circulaire van de commissie van inspectie over de inspectie van de RK bijzondere

scholen in het aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 28.Stukken betreffende de actie van het Comité van Jonge Onderwijzers en

Onderwijzeressen (C.J.O.).  1937
  
 29.Lijst met gegevens over beloning van te werk gestelde werkloze onderwijzers.  1935
  
 30.Circulaire aan de besturen en het onderwijzend personeel der RK bijzondere

scholen in de rijksinspectie Doetinchem.  [1927]
  
 31.Circulaire aan de heren voorzitters der commissies van beroep in het aartsbisdom

Utrecht.  1931
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Archief Commissie van Schooltoezicht Aartsbisdom Utrecht

  
 32.Circulaire van algemeen inspecteur W.R. de Jong aan de hoofden der RK bijzondere

lagere scholen in het aartsbisdom Utrecht.  1925
  
 33.Circulaire van de algemeen inspecteur W.R. de Jong over katechismusonderwijs.

  1929
  
 34.Circulaire van algemeen inspecteur W.R. de Jong aan de hoofden der katholieke

scholen voor L.O. en U.L.O. in het aartsbisdom Utrecht.  1927
  
 35.Instructie voor de inspecteurs.  z.j.
  
 36.Reglement voor de Rooms-Katholieke lagere scholen en bijlage.  z.j.
  
 37.Circulaire van de aartsbisschoppelijke inspecteur aan de RK schoolbesturen in het

aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 38.Vragenlijst voor de RK scholen van de inspecteurs.  z.j.
  
 39.Correspondentie tussen de organisatiecommissie van de Utrechtse Onderwijsdag

en broeder Amantius.  1949
  
 40.Aankondiging van de dood van paus Pius XI en opvolging van Pius XII.  1939
  
 41.Correspondentie tussen W.R. de Jong, aartsbisschop H. van de Wetering en de St

Lebuinusvereniging.  1925-1926
  
 42.Correspondentie met aartsbisdom Utrecht.  1924-1940
  
 43.Brief van het hoofd van de RK U.L.O.school Kapel in 't Zand in Roermond over de

schoolradio.  1929
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