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Ten Geleide

Katholieke Onderwijzers Bond, bisdom 's-Hertogenbosch (1926) (1936-1989)
Zie het Ten geleide bij het KDC-archief van de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV).
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Archief Katholieke Onderwijzersbond Bisdom 's-Hertogenbosch

  
 1.Stukken betreffende vergaderingen van de Rooms Katholieke (RK) Centrale van

Overheids- en Semi-Overheidspersoneel.  1951-1954
  
 2.Stukken betreffende het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC).  1954
  
 3.Stukken betreffende het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO) en het Meer

Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).  1955
  
 4.Stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement.  1938, 1955
  
 5.Verhandeling "Van welk standpunt uit moet men de wetsontwerpen van Minister

Collard beoordelen?"  [1955]
  
 6.Correspondentie betreffende de wijziging en de goedkeuring van de statuten en het

huishoudelijk reglement.  1949-1950
  
 7.Notulen van de 1e-13de vergadering van de Commissie van Advies en overleg ter

voorbereiding van de herziening van het bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren.  1946

  
 8.Notulen en verslagen van bestuursvergaderingen van de Algemene Nederlandse

Onderwijzers Federatie (ANOF).  1951, 1960
  
 9.Notulen van de Kernvergadering. Met bijlagen, o.a. betreffende de kwestie Geraerts.

  1948-1950
  
 10.Stukken betreffende de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de R.K.

Centrale van Burgerlijk, Overheids- en Semi-Overheids-personeel.  1952, z.j.
  
 11.Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Centrale Commissie voor

Georganiseerd Overleg.  1953-1954, 1957, 1960-1961
  
 12.Mededelingen van het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV).  1953-1954
  
 13.Agenda's, programma's en verslagen van vergaderingen en weekends van het

Katholiek Pedagogisch Bureau.  1955, 1957, 1960
  
 14.Verslagen van vergaderingen en weekends van de VGLO-sectie. Met bijlagen.

  1953-1954
  
 15.Stukken betreffende de ANOF.  1954-1960
  
 16.Kopij en ingekomen stukken voor het #Katholiek Schoolblad#.  1953-1959
  
 17.Stukken betreffende vernieuwingsaktiviteiten van het KPC, speciaal in verband met

het VGLO.  1947-1956
  
 18.Correspondentie met J. Gielen, secretaris. Met bijlagen.  1963-1964
  
 19.Stukken betreffende de Onderwijs-Vernieuwings-Commissie van het KOV.

  1947-1949
  
 20.Reglement voor het ouder-Commité van een school.  z.j.
  
 21.Brieven van het Rijksschooltoezicht Lager onderwijs over bijscholingscursussen

van onderwijzers.  1947
  
 22.Stukken betreffende salaringsregelingen van onderwijzend personeel in

vergelijking met dat van overige ambtenaren.  1946-1948, 1954-1955, 1958
  
 23.Ingekomen stukken van het KOV.  1953-1954
  
 24.Statuten van de Katholieke Centrale voor Studie en Research ten behoeve van

Opvoeding en onderwijs.  1953-1954
  
 25.Correspondentie over de overname van de school te Helmond-West door de

Broeders van de Christelijke Scholen.  1953
  
 26.Verslagen van een bijeenkomst van de Godsdienstcommissie.  1964
  
 27.Stukken betreffende de cursus Godsdienstige Vorming van het KOV.  1954-1956
  
 28.Lijsten met leden van de afdelingen.  1941, 1945-1949, 1954-1955
  
 29.Jaarverslag van de Interdiocesane Stichting Katholieke Beroepskeuze voorlichting.

  1952
  
 30.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de ANOF.  1955
  

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 3/12

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186872
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186872
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186873
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186874
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186874
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186875
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186876
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186876
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186877
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186877
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186878
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186878
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186878
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186879
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186879
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186880
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186881
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186881
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186882
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186882
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186883
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186884
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186884
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186885
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186886
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186887
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186888
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186888
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186889
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186890
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186891
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186892
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186892
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186893
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186893
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186894
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186895
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186895
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186896
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186896
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186897
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186898
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186899
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186900
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186901
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief Katholieke Onderwijzersbond Bisdom 's-Hertogenbosch

salariskwestie.  1950
 31.Correspondentie met het Schoolbestuur van Bovenkarspel en M. Buckens over een  
 32.Correspondentie van het bestuur met leden. Met bijlagen.  1953
  
 33.Circulaires van de Werkgroep Jongeren van de afdeling Nijmegen.  1952-1953
  
 34.Agenda's en verslagen van het bestuur van het KOV.  1952-1963
  
 35.Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen. Met als bijlagen o.a.

ledenlijsten.  1952-1960
  
 36.Jaarverslag van het KOV.  1951
  
 37.Agenda's en programma's van jaarvergaderingen van de afdelingen.  1953
  
 38.Financiële stukken van het KOV.  1951-1953
  
 39.Rapporten en brochures van verschillende instellingen.  1947-1952, 1961, z.j.
  
 40.Circulaires en mededelingen van het bestuur.  1957-1960
  
 41.Brieven aan het secretariaat.  1955
  
 42.Verhandeling "Het beroepsleven van de mens en de plaats daarvan in het christelijk

bestel", overdruk uit het #Katholiek Schoolblad#.  1954
  
 43.Correspondentie van J. Hulgers en rapporten van verschillende commissies.

  1947-1949
  
 44.Correspondentie met het hoofdbestuur.  1955
  
 45.Presentielijst van de samenkomst bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Receptieboek met handtekeningen.  1947
  
 46.Verslagen van Algemene vergaderingen van de KOB in andere bisdommen.  1955,

1960
  
 47.Brieven en mededelingen aan het secretariaat.  1958
  
 48.Verhandeling van J. Derksen over de taak van de Rijksinspectie. Met bijlage.  1960
  
 49.Verslagen van Algemene Vergaderingen van KOV en KOB-Den Bosch.  1951, 1952,

1953, 1959
  
 50.Jaarrede van de voorzitter op de 32-ste Verbondsvergadering van het KOV.  1969
  
 51.Stukken betreffende de statuten en reglementen.  1955
  
 52.Stuk houdende salarisregeling voor het kleuteronderwijs.  1960
  
 53.Statuten en reglementen.  1950
  
 54-57.Ingekomen stukken.  1969-1972

Bevat 4 stukken
  
  54.1969.  1969
  
  55.1970.  1970
  
  56.1971.  1971
  
  57.1972.  1972
  
 58.Stukken betreffende Welzijnswerk en Geestelijke Gezondheidszorg.  1977-1978
  
 59.Stukken betreffende de integratie van kleuter- en basisonderwijs.  1972, z.j.
  
 60.Ingekomen stukken van District III.  1972-1974
  
 61.Uitgegane stukken van District III.  1972
  
 62.Stukken betreffende de verkiezing van leden van het Hoofdbestuur.  1968-1972
  
 63.Brieven van J. Gerrits, secretaris, aan leden.  1969-1972
  
 64.Stukken betreffende de Commissie Godsdienstige Belangen op de Basisschool.

  1968-1971
  
 65.Stukken betreffende algemene vergaderingen.  1953-1969
  
 66.Brief van H.J. Tibosch, plaatsvervangend secretaris, aan het Dagelijks Bestuur van

het KOV over de commissie voor het Fonds voor Bijzondere Doeleinden.  1955
  
 67.Lijst van vragen voor een discussie over het vraagstuk van de vakcentrale door

J.H.M. Derksen. Met bijlage.  1960
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voorstel voor een vergadering.  1960
 68.Brief van J.H.M. Derksen, voorzitter, aan het Bestuur van de ANOF over een  
 69.Tafelrede van Kardinaal Alfrink bij het gouden jubileum van het Sint Alfonsus

Retraitehuis te Amersfoort.  1960
  
 70.Brief van T.W.A. Don, Chef de Bureau, over aftredende leden van het bestuur van

het KPC.  1960
  
 71.Lijst van reacties op een enquête ongeoorloofd schoolverzuim.  1960
  
 72.Verslagen van een congres van de Union Mondiale des Enseignants Catholiques

(UMEC).  1960
  
 73.Verslag van de bespreking van vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke

Centrale van Burgerlijk Overheids- en Semi-Overheids- personeel en
vertegenwoordigers van de Katholieke Volkspartij.  1960

  
 74.Verslag van de studiedagen van de Union Internationale pour la Liberté

d'Enseignement te Parijs.  1960
  
 75.Lijst van "Katholieke Onderwijs-dagen" (KOD), aangesloten bij het Centraal Bureau

van de Contact-Commissie voor KOD.  1955
  
 76.Brief van B. Kardinaal Alfrink houdende goedkeuring van statuten.  1960
  
 77.Voorstellen van de Sint Lebuinusvereniging inzake vergoedingen voor

werkzaamheden.  1960
  
 78.Brief aan de Hoofdbesturen van Congregaties over het individueel lidmaatschap

van religieuzen.  1964
  
 79.Brief van (onleesbaar) over adressen van religieuze congregaties.  1964
  
 80.Stukken betreffende het ANOF-voorstel inzake onderwijssalarissen.  1964
  
 81.Stukken betreffende het VGLO.  1963
  
 82.Stukken betreffende kringvergaderingen.  1964
  
 83.Brief van M. Castelijns aan de Heer Gielen houdende mededeling van beëindiging

van het bestuurslidmaatschap.  1964
  
 84.Verslag van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg (GO).  1964
  
 85.Brief van W. Lemmers aan (onbekend) houdende dank voor felicitatie.  1964
  
 86.Verslag van de Kas-Controle-Commissie.  1964
  
 87-100.Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur.  1945-1965, 1972-1978,

1980-1982
Bevat 14 stukken

  
  87.1945-1949
  
  88.1950-1954
  
  89.1955-1960
  
  90.1961-1965
  
  91.1972
  
  92.1973
  
  93.1974
  
  94.1975
  
  95.1976
  
  96.1977
  
  97.1978
  
  98.1980
  
  99.1981
  
  100.1982
  
 101.Stukken betreffende verkiezing van leden van het hoofdbestuur.  1970-1973
  
 102.Brief van W. Stoop van de Sint Augustinus Vereniging aan J. Gerrits over het

bewaren van het archief.  1970
  

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 5/12

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186940
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186940
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186941
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186941
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186942
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186942
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186943
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186944
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186944
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186945
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186945
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186945
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186946
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186946
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186947
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186947
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186948
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186949
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186949
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186950
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186950
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186951
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186952
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186953
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186954
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186955
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186955
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186956
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186957
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186958
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186959
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186960
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186961
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186962
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186963
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186964
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186965
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186966
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186967
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186968
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186969
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186970
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186971
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186972
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186973
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186974
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186866
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110186866
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief Katholieke Onderwijzersbond Bisdom 's-Hertogenbosch

Bevat 4 stukken
 103-106.Stukken betreffende kringactiviteiten.  1969-1973  
  103.1969
  
  104.1970
  
  105.1971
  
  106.1972-1973
  
 107.Stukken betreffende een commissie van beroep.  1971
  
 108.Overzicht van nieuwe kringbesturen van district III.  [1972]
  
 109.Overzicht van verdeling van functies van het KOV binnen de sectie basisonderwijs

en de Districtsraad.  1972
  
 110.Stukken betreffende katechese.  [1972]
  
 111.Brieven van C.B.M. Evers over verzorging en inrichting van het Districtskantoor.

  1972
  
 112.Inleiding over toetsen in het onderwijs. Samenvatting.  1972
  
 113.Programma onderwijsweek.  1972, 1974
  
 114.Brieven van H.G. Frederiks, inspectrice van het kleuteronderwijs.  1972
  
 115.Brief over het ledental van de Katholieke Onderwijs Vereniging. Met bijlage.  1974
  
 116.Correspondentie met J.H.A. Kooymans, secretaris van district II.  1974-1976
  
 117.Stukken betreffende vergaderingen van het kader (Kernvergadering).  1974-1976
  
 118.Stukken betreffende vergaderingen van de Verenigingsraad.  1974
  
 119.Stukken betreffende kringen en afdelingen.  1974-1977
  
 120.Stukken betreffende de opleidingen voor onderwijzers en kleuterleidsters.

  1968-1970
  
 121.Agenda voor de jaarvergadering.  1972
  
 122.Uitnodigingen voor bijeenkomsten van gepensioneerden.  1973-1974
  
 123.Stukken betreffende de internationale contacten tussen Belgisch Limburg,

Nederlands Limburg en Noord-Brabant.  1974
  
 124.Uitnodiging voor een vergadering van kringbestuurders.  1973
  
 125.Uitnodiging en programma voor de Katholieke Onderwijs Dagen (KOD) voor Den

Bosch en omstreken.  1973
  
 126.Stukken betreffende een kadervormingsbijeenkomst te Den Bosch.  1973
  
 127.Uitnodiging en programma voor een studiedag te Weert.  1972
  
 128.Correspondentie met H. Zwang van het Bureau van het KOV in Den Haag.

  1972-1987
  
 129.Uitnodiging en programma voor de 21-ste Katholieke Onderwijsdag (KOD).  1964
  
 130-132.Stukken betreffende de verkiezing voor de districtsraad van het KOV.  1971-1973

Bevat 3 stukken
  
  130.Eerste verkiezing.  1971
  
  131.Tweede verkiezing.  1972
  
  132.Derde verkiezing.  1973
  
 133.Stukken betreffende de Pastorale Groep.  1971-1975
  
 134.Zwartboek "Knelpunten in het onderwijs" van ABOP, KOV, St. Bernardus en Moller-

Instituut.  1980
  
 135.Stuk "Acties van het KOV in november". Met bijlagen.  z.j.
  
 136.Verslag van een bestuursvergadering van de LOM-kring op de Sint-Jansschool te

Breda.  [1978]
  
 137.Stukken betreffende Kringen en afdelingen.  1976-1977
  
 138.Ingekomen brieven.  1978
  
 139.Uitgegane brieven.  1978
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 140.Correspondentie met A. Schobben over vertegenwoordiging van de Sectie
Opleidingen voor Kleuterleidsters naar de Districtsraden.  1974-1975

  
 141.Stukken betreffende het overlijden van J. Gerrats.  1978
  
 142.Stukken betreffende KOD.  1978
  
 143.Correspondentie met J.H.A. Kooyman, secretaris van District II.  1977-1979
  
 144.Stukken betreffende excursies en uitstapjes.  1975-1977
  
 145.Brief van de Raad van District V aan het bestuur over de inrichting van het bestuur.

  1978
  
 146.Brief van de Districtsraad van District III aan de Minister van Onderwijs en

Wetenschappen over Onderwijs Begeleidings Diensten (OBD).  z.j.
  
 147.Mededeling van adreswijziging van de dienst Katechese en Onderwijs.  z.j.
  
 148.Uitnodiging voor een programma van de algemene Leden Vergadering van de

secties Kleuteronderwijs en Basisonderwijs.  1977
  
 149.Krantenartikelen over de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties

(NFO).  1978
  
 150.Brief van de Actiegroep Hoofden van Kleine Scholen aan collega's over

taakverlichting.  1978
  
 151.Motie voor de Algemene Vergadering.  1975
  
 152.Brieven van Jan Elskamp over kringgrenzen basisonderwijs.  1975
  
 153.Stukken betreffende activiteiten voor gepensioneerden.  1975-1978
  
 154.Agenda voor de zevende vergadering van de Sectie Basisonderwijs KOV-'s-

Hertogenbosch.  1978
  
 155.Stukken betreffende het overlijden van Petrus Schwarzmans.  1975
  
 156.Verslag van de Werkgroep Ambulante Hoofden Basisscholen Inspectie Helmond.

  1974
  
 157.Stukken betreffende de sectie Basisonderwijs.  1977-1980
  
 158.Stukken betreffende studiedagen ML-scholen te Udenhout.  1975
  
 159.Stukken betreffende Kringen en afdelingen.  1979-1980
  
 160.Stukken betreffende de NFO.  1979-1981
  
 161.Stukken betreffende de gepensioneerdencommissie.  1979-1980
  
 162.Verslag van een ontmoetingsdag voor District I te Zwolle.  1979
  
 163.Ingekomen brieven.  1979-1980
  
 164.Uitgegane brieven.  1978-1980
  
 165.Stukken betreffende de sectie Buitengewoon Onderwijs.  1979-1980
  
 166.Stukken betreffende de commissie kadervorming KOV-Bernardus.  1976-1980
  
 167.Uitnodiging voor het afscheid van M. Hendriks van de Sint-Franciscusschool te

Boskant.  1980
  
 168.Actieplan om de bestuurlijke kracht van het KOV te versterken en de band met de

leden te behouden. Met aantekeningen en bijlage.  z.j.
  
 169.Lijsten van KOV-vertegenwoordigingen in Besturen van Regionale Schooladvies-

en Schoolraden.  z.j.
  
 170.Berichten van overlijden. Met bijlagen.  1979
  
 171.Stukken betreffende het Sociaal fonds en het pensioenfonds.  1972
  
 172.Stukken betreffende de Algemene Vergadering op 29 december.  1972
  
 173.KOV-Nota's "Informatie en beleid".  1973-1974
  
 174.Stukken betreffende de sectie basisonderwijs.  1973-1974
  
 175.Stukken betreffende het buitengewoon onderwijs.  1973-1975
  
 176.Stukken betreffende de commissie van gepensioneerde leden.  1973-1974
  
 177.Stukken betreffende districtsraden.  1974-1976
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 178.Stukken betreffende katechese en pastoraal.  1974-1978
  
 179.Begroting voor de schoolexploitatie van het basisonderwijs Gilze en Rijen.  1974
  
 180.Stukken betreffende algemene vergaderingen.  1973-1977
  
 181.Verslagen van werkzaamheden van aalmoezeniers.  1973, 1976
  
 182.Knipselkrant Open school van het Studium Generale van de Technische

Hogeschool Eindhoven.  1976
  
 183.Correspondentie met B. Fermin uit Schaesberg over stencils van bijeenkomsten

van Kringbesturen en andere rapporten.  1976
  
 184.Ingekomen en kopiëen van uitgegane stukken.  1976-1977
  
 185.Stukken betreffende bijeenkomsten van kringbesturen.  1976
  
 186.Verslagen van een onderzoek naar het funktioneren van de kringen basisonderwijs.

  1977
  
 187.Stukken betreffende het afscheid van Th. Knippen als voorzitter.  z.j.
  
 188.Lijst van voorstellen waarop leden van de sectie kleuter- en basisonderwijs kunnen

intekenen.  z.j.
  
 189.Overzichten van aantallen leerlingen van 1964 tot 1975 (reëel) en van 1976 tot 1982

(geraamd).  [1976]
  
 190.Stukken betreffende Algemene Vergaderingen.  1978
  
 191.Stukken betreffende Kringen en Afdelingen.  1978
  
 192.Stukken betreffende weekends van de Kulturele Kommissie van KOV/PCO.  1977
  
 193.Notulen van de 17de vergadering van de Verenigingsraad.  1978
  
 194.Nieuwsbrief van de begeleidingscommissie van een experiment met een individueel

gespecificeerde weektaak.  1978
  
 195.Verslag van de kaderdag Kringbesturen District II te Leiden.  1977
  
 196.Verslag van de ANOF over 1972 en de eerste helft van 1973.  z.j.
  
 197.Agenda's en notulen van de 357ste t/m de 37ste vergadering van het bestuur van de

ANOF.  1972-1973
  
 198.Stukken betreffende een informatieavond van de NFO te Eindhoven.  1978
  
 199.Statuten en reglementen van de NFO.  [1973]
  
 200-201.Besluitenlijsten van vergaderingen van de NFO.  1973-1982

Bevat 2 stukken
  
  200.1973-1976.  1973-1976
  
  201.1977-1982.  1977-1982
  
 202-203.Stukken betreffende de Verenigingsraad.  1972-1980

Bevat 2 stukken
  
  202.1972-1975.  1972-1975
  
  203.1976-1980.  1976-1980
  
 204-207.Agenda's en notulen van vergaderingen van de Districtsraad. Met bijlagen en

aantekeningen.  1972-1980
Bevat 4 stukken

  
  204.1972-1974.  1972-1974
  
  205.1975-1976.  1975-1976
  
  206.1977-1978.  1977-1978
  
  207.1979-1980.  1979-1980
  
 208.Stukken betreffende Algemene Vergaderingen van het KOV.  1980-1981
  
 209.Stukken betreffende de oprichting en indeling van kringen en afdelingen.

  1980-1982
  
 210.Stukken betreffende bijeenkomsten van de Pastorale Groep in verband met de

brochure "In de mallemolen van de katholiciteit".  1981-1984
  
 211.Stukken betreffende het Buitengewoon onderwijs.  1981
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 212.Stukken betreffende de commissie Gepensioneerde Leden.  1981
  
 213.Stukken betreffende Kringen en Afdelingen.  1981
  
 214.Stukken betreffende de aansluiting van het KOV bij het CNV of de FNV.  1981
  
 215.Ingekomen en kopiëen van uitgegane brieven.  1981
  
 216.Bulletin voor het kader over de plannen van onderwijs-minister Pais.  z.j.
  
 217.Stukken betreffende een studiedag over medezeggenschap. Met bijlagen.  1981,

1983, 1984
  
 218.Notulen van de 10de vergadering van de sectie GLO.  1981
  
 219.Brief van A. van Dijk, secretaris, aan het Hoofdbestuur over het functioneren van de

administratie.  1982
  
 220.Stukken betreffende de zorg voor werkgelegenheid na invoering van de

basisschool.  1981-1983
  
 221.Stukken betreffende Katechese.  1981-1982
  
 222.Stukken betreffende de sectie basisonderwijs.  1981-1982
  
 223.Brief van het comité "Brabant een tegen kruisraketten". Met bijlage.  1984
  
 224.Mededelingen van de BAO commissie aan de kringen.  1982
  
 225.Brief van P. Lockefeer over de zang tijdens de Eucharistieviering op de

gepensioneerdendag.  1985
  
 226.Enquêteformulier voor de kaderleden over het Kaderblad.  z.j.
  
 227.Stukken betreffende kadercursussen.  1982
  
 228.Adressenlijst van het CNV.  1982
  
 229.Correspondentie van H. Janssen met de secretaris over aftreden en herkiezen van

J.M. Verhoeven als bestuurslid van het Sociaal Fonds.  1981
  
 230.Stukken betreffende het adressenbestand.  1982
  
 231.Stukken betreffende werkverruimende maatregelen voor langdurig werklozen.  1981
  
 232.Brief van C.J.A. Konings van de Overleggroep Voortgezet Onderwijs aan collega's

over een visie op de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs.  [1981]
  
 233.Stukken betreffende de sectie BBO/VW/LW.  1981-1982
  
 234.Correspondentie van J. van Goethem uit Nijmegen met het Bestuur over een actie

voor het openbaar onderwijs.  1938
  
 235.Brieven van J. van Goethem uit Nijmegen over bidprentjes van hoofdbestuursleden.

Met bijlagen.  1981
  
 236.Lijst van secretariaten van de afdelingen. Met bijlagen.  1982
  
 237.Agenda voor een verslag van de jaarvergadering van de sectie HNO-SPO.  1982
  
 238.Agenda voor een vergadering van het kader van de Sectie F.O.  1982
  
 239.Overzicht van het ledenbestand.  1981
  
 240.Artikel "Service, efficiëncy en kosten (-besparing)" van H. Brinkman voor het

kaderblad.  z.j.
  
 241.Uitnodiging voor een bijeenkomst van de op te richten kring BBO-leerlingenwezen.

  1982
  
 242.Enquête-formulier over kringbladen.  1982
  
 243.Stukken betreffende algemene vergaderingen en de jaarvergadering.  1982
  
 244.Lijst van actualiteitenrubrieken en dag- en nieuwsbladen.  1979-1982
  
 245.Stukken betreffende de staking van het onderwijzend personeel.  1982
  
 246.Brief van de BAO-commissie aan het bestuur over een voorstel tot reorganisatie

van de kringen. Met bijlagen.  1982
  
 247.Stukken betreffende vergaderingen van de Districtsraad.  1980-1982
  
 248.Brief van Districtsraad II aan de statutencommissie over de plaats en de functie van

de districtsraad.  1982
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 249.Verhandeling over Contactcentra Onderwijs-Arbeid (COA's).  z.j.
  
 250.Correspondentie tussen A. van Dijk, J. Leseman en L. van Loon over

ledenadministratie.  1982
  
 251.Stukken betreffende kringen en afdelingen.  1983
  
 252.Contactblad #Hoofdzaken# voor hoofden van scholen.  1983
  
 253.Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven.  1983
  
 254.Stukken betreffende de korting op de lerarensalarissen.  1983
  
 255.Stukken betreffende de commissie gepensioneerde leden.  1983
  
 256.Stukken betreffende de verkiezingen van de bestuursleden van de Districtsraad.

  1983
  
 257.Stukken betreffende vergaderingen van de Districtsraad.  1983
  
 258.Stukken betreffende de Algemene Vergadering.  1983
  
 259.Brief van J. Roes, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), over

een onderzoek van A. van Dijk betreffende de geschiedenis van het KOB. Met
bijlage.  1983

  
 260.Reglement Districtsraad III (twee exemplaren en concept).  1983, z.j.
  
 261.Brief van H. Brinkman van het DB over kringjaarverslagen. Met bijlagen.  1983
  
 262.Stukken betreffende kadervorming.  1983
  
 263.Verslag van de evaluatie van de actieweek 15-19 november.  1982
  
 264.Brief van H. van Rijn, beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaardebeleid, over

cursussen medezeggenschap.  1984
  
 265.Stuk van de Workshop "Wijzelf" over het project natuuronderwijs voor de

basisschool.  z.j.
  
 266.Stukken betreffende Kringen en afdelingen.  1983
  
 267.Nieuwsbrief van de Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie (PCO) over

regionalisatie.  1983
  
 268.Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Districtsraad.  1983
  
 269.Brief van H. Brinkman over het uitreiken van speldjes. Met bijlagen.  1982-1983
  
 270.Brief van H. Brinkman over externe vertegenwoordigingen. Met bijlagen.  1983
  
 271.Brief van P. v.d. Dungen over het neerleggen van het penningmeesterschap. Met

bijlagen.  1983
  
 272.Aantekeningen bij een stuk over leden, contributie en bestuursinrichting.  z.j.
  
 273.Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur.  1984-1985
  
 274.Stukken betreffende Kringen en afdelingen.  1984
  
 275.Brief van W. Stoop, over het directeurschap op de basisschool. Met bijlage.  1984
  
 276.Stukken betreffende de Landelijke Commissie Acties.  1984-1985
  
 277.Brieven van H. Brinkman, secretaris van het hoofdbestuur.  1980-1989
  
 278.Stukken betreffende de Commissie Kadervorming.  1985
  
 279.Beleidsnota van de sectie basisonderwijs. Met bijlage.  1985
  
 280.Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven.  1984
  
 281.Brief van het hoofdbestuur over de aandacht voor vrouwen. Met bijlage.  1984
  
 282.Folder "KOV-Meesterlijk".  z.j.
  
 283.Brief van de Stichting Kapellerput over reservering van het gebouw voor een

bijeenkomst van kaderleden. Met bijlage.  1984
  
 284.Stukken betreffende vergaderingen van de Districts-Raad.  1983-1985
  
 285.Stukken betreffende de Algemene Vergaderingen.  1984-1985
  
 286.Stukken betreffende Districtsraadsvergaderingen.  1980-1982
  
 287.Notulen van Hoofdbestuurs-vergaderingen.  1982-1983
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 288.Stukken betreffende de districtsraad.  1986, z.j.
  
 289.Stukken betreffende de commissie Samenvoeging van District III en IV.  1983-1987
  
 290.Aktiegids. Met bijlagen.  1985
  
 291.Stukken betreffende de Algemene Vergadering.  1986
  
 292.Stukken betreffende vergaderingen van de Districtsraad.  1986
  
 293.Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur.  1986
  
 294.Correspondentie. Met bijlagen.  1986
  
 295.Actiegids. Met bijlagen.  1987
  
 296.Stukken betreffende de Algemene Vergadering.  1987
  
 297.Stukken betreffende vergaderingen van de Districtsraad.  1987
  
 298.Notulen van vergaderingen van het Hoofdbestuur.  1987
  
 299.Stukken betreffende kringen en afdelingen.  1987-1988
  
 300.Correspondentie tussen [T. Penders], beleidsmedewerker, en N. Blans, secretaris

van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), over regionalisering. Met
bijlagen.  1987

  
 301.Stukken betreffende een internationale studiedag van het KOV-Nederland en het

COV-België te Houthalen.  1987
  
 302.Stukken betreffende kadervorming.  1987-1989
  
 303.Stukken betreffende de "vervangingsmaatregel".  1987-1988
  
 304.Stukken betreffende de vierde jaarvergadering van de KOV-sectie basisonderwijs.

  1987
  
 305.Stukken betreffende postactieven en gepensioneerden.  1987
  
 306.Correspondentie.  1987
  
 307.Stukken betreffende vergaderingen van de districtsraad.  1988-1989
  
 308.Agenda's, notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van het hoofdbestuur.

  1988-1989
  
 309.Stukken betreffende de commissie reglementen.  1988-1989
  
 310.Stukken betreffende de commissie samenvoeging Districten III en IV.  1989
  
 311.Stukken betreffende een extra algemene vergadering.  1989
  
 312.Stukken betreffende de jaarvergadering van de sectie Basisonderwijs.  1989
  
 313.Brief van H. Brinkman aan de leden van de districtsraden over het modelreglement

voor de kringen. Met bijlagen.  1988
  
 314.Stukken betreffende de COV-Limburg (België).  1989
  
 315.Stukken betreffende een bijeenkomst van de hoofdenkring Grave.  1988
  
 316.Mededelingenblad KOV-quick-service.  1988-1989
  
 317.Informatieblad "KOV-Informatie, de organisatie van District II van de KOV".  1988
  
 318.Jaarverslag 1 augustus 1987 tot 1 augustus 1988.  1988
  
 319.Declaratieregeling voor besturen van secties en districtsraden.  z.j.
  
 320.Telefoonlijst.  1986
  
 321.Stukken betreffende de jaarvergadering van de sectie basisonderwijs.  1988
  
 322.Brief van A. v. Dijk aan de adresbank van het Ministerie van Onderwijs en

Wetenschappen over toezending van stukken.  1988
  
 323.Memorandum betreffende teldatum kleuters in verband met afvloeiingsregeling.

  1988
  
 324.Stukken betreffende kringen en afdelingen.  1989
  
 325.CNV-Nieuwsbrief over volwasseneneducatie.  1987
  
 326.Brief van W. Stoop en K. van Kortenhof over totstandkoming van het jaarverslag.

Met bijlage.  1988-1989
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 327.Jubileumboek en informatiemap betreffende het 90-jarig bestaan van de KOV-kring
Boxmeer.  1988
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