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Ten Geleide

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus (1898-1978)
In 1889 richtte mgr. P.M. Snickers de Sint Gregoriusvereniging te Utrecht op, een vereniging voor hoofden van RK
bijzondere scholen in het aartsbisdom Utrecht. In 1898 werd een commissie opgericht die als taak had de voorbereiding
van de oprichting van een diocesane vereniging voor hoofden en onderwijzers. Na een vergadering van het bestuur van
de Sint Gregoriusvereniging trad de Sint Lebuïnusvereniging in werking: de Diocesane Vereniging van RK Bijzondere
Onderwijzers in het Aartsbisdom Utrecht. In de jaren vijftig - na de splitsing van het aartsbisdom in aartsbisdom Utrecht
en bisdom Groningen - Vereniging van RK Onderwijzers en Onderwijzeressen en RK Kleuterleidsters in het Aartsbisdom
Utrecht en het Bisdom Groningen geheten; in de jaren zestig verdergaand als Katholieke Onderwijzersvereniging in het
Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus. Hierna wordt gesproken van Sint Lebuïnusvereniging
omdat dit door de vereniging zelf zo werd gebezigd, blijkens het archiefmateriaal.
In de Sint Lebuïnusvereniging leefde het ideaal te komen tot één bond van RK onderwijzers in Nederland. Eén bond werd
door het episcopaat echter niet goedgekeurd; een federatie tussen beide noordelijke diocesane verenigingen wel,
hetgeen in 1920 leidt tot de oprichting van de Sint Willibrordusfederatie, een federatie van algemene diocesane
verenigingen van RK bijzondere onderwijzers in Nederland. De bonden in het zuidelijk deel van Nederland verenigden
zich in de Sint Canisiusfederatie. Beide federaties zagen wel iets in een samenwerking, hetgeen resulteerde in de
commissie van Samenwerking.
Tot de Sint Lebuïnusvereniging traden de katholieke openbare onderwijzers in het bisdom Haarlem toe. De Sint
Lebuïnusvereniging heet dan: Vereniging van RK Onderwijzers in het Aartsbisdom Utrecht. Het ideaal van één bond blijft
leven in de Sint Lebuïnusvereniging. Dit leidde in 1933 tot de oprichting van het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV) te
Utrecht, een federatie van algemene diocesane verenigingen van RK onderwijzers in Nederland. (Zie het KDC-archief
van de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie.) De voorzitter van de Sint Lebuïnusvereniging werd aangewezen tot
voorzitter van het KOV. In 1934 kreeg het verbond een eigen orgaan, Het Katholiek Schoolblad. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog bleven het KOV en de Sint Lebuïnusvereniging hun werk voortzetten. Het bestuur van de verenigingen
weigerde echter met prof.dr. van Genechten (NSB), die het beheer van het KOV en de Sint Lebuïnusvereniging over had
genomen, samen te werken. De leden van beide verenigingen hadden inmiddels hun lidmaatschap opgezegd. In 1945
kwam het tot een herstel van de rechtspersoonlijkheid van het KOV en de Sint Lebuïnusvereniging.

In 1957 fuseerde het KOV met het Katholiek Verbond van Organisaties van Kleuteronderwijzeressen (KAVOKO). Binnen
het KOV bestonden de volgende secties en groepen:
- kleuterleidsters
- middelbaar uitgebreid lager onderwijs
- opleidingen kleuterleidsters
- bijzonder lager onderwijs
- voortgezet gewoon lager onderwijs
- leraren in de lichamelijke opvoeding
- gepensioneerden

In de jaren 1970/1972 werd gewerkt aan een herstructurering van het KOV. Deze ging Katholieke Vereniging van
Onderwijsgevenden heten, maar de afkorting KOV bleef gehandhaafd. De KOV werd van een federatie van vijf
(inter)diocesane verenigingen en bonden één landelijke vereniging. De opheffing van de vijf (inter)diocesane
verenigingen was het gevolg, te weten:
- Sint Lebuïnusvereniging
- Sint Augustinusvereniging, Vereniging van RK Onderwijsgevenden in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (opgericht
in 1893)
- Katholieke Onderwijzers Bond, bisdom 's-Hertogenbosch [Zie het KDC-archief hiervan]
- Katholieke Onderwijzers Bond, bisdom Breda
- RK Onderwijzers Bond, bisdom Roermond

De Sint Lebuïnusvereniging belegde eens per jaar een algemene vergadering waarin alle (plaatselijke) afdelingen waren
vertegenwoordigd. Interne fusies binnen de vereniging vonden plaats met betrekking tot secties, fondsen en commissies.
In 1971 blijkt de samensmelting uit het bestaan van:
- een godsdienstig-cultureel-pedagogische commissie
- een fonds voor de sociale belangen en de priesteropleiding
- een sectie en kringen kleuterleidsters
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In datzelfde jaar (1971) werd in de algemene vergadering onder andere een stemming gehouden over het al dan niet
opgaan van de Sint Lebuïnusvereniging in het KOV. De statuten en het huishoudelijk reglement van het KOV worden
aanvaard. Als gevolg daarvan vonden er binnen de Sint Lebuïnusvereniging enkele statutaire wijzigingen plaats. De
vereniging ging in 1972 samen met de overige (inter)diocesane verenigingen en bonden op in de eerdergenoemde
landelijke KOV.

Een van de belangrijkste activiteiten van de Sint Lebuïnusvereniging was de oprichting van een ziekteverzekering. In
1971 werd in samenwerking met de diocesane onderwijzersvereniging in het bisdom Haarlem de Onderlinge
Interdiocesane Ziekteverzekering (OIZ) opgericht. De OIZ was een instelling van en voor RK onderwijzers van de Sint
Lebuïnusvereniging en de Sint Augustinusvereniging. De OIZ werkte onder toezicht van een Raad van Beheer en
Beroep.

Tot het Sociaal Fonds OIZ trad in 1957 het Ondersteuningsfonds (OF) toe. Dit Sociaal Fonds OIZ, gevestigd te Utrecht,
verstrekte uitkeringen aan leden-onderwijzers van beide verenigingen in geval van ziekte, en financiële bijstand in geval
van nood. Het Sociaal Fonds werkte onder toezicht van de Raad van Beheer en Beroep welke door genoemde
verenigingen werd samengesteld.

In 1941 moest de OIZ bezittingen afstaan ten behoeve van het Algemeen Voorzieningenfonds voor Leraren en
Onderwijzers in Nederland (AVLON), een nationaal socialistische instelling. Na de Tweede Wereldoorlog zette de OIZ
haar werk voort. Gezien de vergaderstukken in het archief heeft het Sociaal Fonds verschillende organisatorische vormen
gekend. Achtereenvolgens komen de volgende namen voor:
- 1934-1941: vergadering van afgevaardigden van de Sint Lebuïnus- en de Sint Augustinusvereniging
- 1945-1947: OIZ-commissie
- 1948-1955: OIZ bestuur
- 1955-1957: Sociaal Fonds OIZ
- vanaf 1957: Sociaal Fonds OF en OIZ
In de beschrijvingen wordt de benaming Sociaal Fonds ook gebruikt wanneer het stukken betreft van vóór 1955.
In 1964 trad de Sint Augustinusvereniging uit het Sociaal Fonds.
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 1.Notulenboek van de Bond van RK Openbare Onderwijzers en Onderwijzeressen in

het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem.  1910-1926
  
 2.Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur van het Sociaal Fonds

Ondersteuningsfonds (OF) en Onderlinge Interdiocesane Ziekteverzekering (OIZ).
  1958-1967

  
 3.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Sociaal Fonds OF en OIZ. Met

bijlagen.  1963-1964
  
 4.Verslagen van vergaderingen van afgevaardigden van de Sint Lebuïnusvereniging

en de Sint Augustinusvereniging, Vereniging van RK Onderwijsgevenden in de
Bisdommen Haarlem en Rotterdam.  1934-1941

  
 5.Stukken betreffende de financiën van de OIZ.  1941-1947
  
 6.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de OIZ.  1945-1955
  
 7.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het Sociaal Fonds OIZ.

  1955-1957
  
 8.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het Sociaal Fonds OF en OIZ.

  1957-1963
  
 9.Verslagen van vergaderingen van de studie- en adviescommissie voor de OIZ.

  1953-1954
  
 10.Stukken betreffende uitkeringen uit het Sociaal Fonds OF en OIZ aan leden van de

Sint Lebuïnusvereniging en de Sint Augustinusvereniging.  1948, 1957-1958
  
 11.Reglement van het Fonds tot Bestrijding van de Kosten van Ziekenhuisverpleging

en Operatiekosten.  z.j.
  
 12.Statuten en reglementen van de Sint Augustinusvereniging.  1936
  
 13.Akte van benoeming van A.J.A. Lambermont tot administrateur van de OIZ.  1946
  
 14.Overdruk "Reglement van het Sociaal Fonds OIZ" uit #Het Katholiek Schoolblad#,

nr. 5.  1956
  
 15.Reglement en huishoudelijk reglement van het Sociaal Fonds OF en OIZ.  1956
  
 16.Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur

van het Sociaal Fonds OF en OIZ.  1958-1961
  
 17.Overlijdensberichten en dankbetuigingen.  1956, 1960-1961
  
 18.Jaarverslagen van het Sociaal Fonds OIZ over 1947 tot en met 1956.  1948-1957
  
 19.Jaarverslagen van het Sociaal Fonds OF en OIZ over 1957 tot en met 1963.

  1958-1964
  
 20.Jaarverslagen van de commissie OIZ.  1918-1946
  
 21.Financiële stukken van het Sociaal Fonds OIZ.  1946-1963
  
 22.Stukken betreffende vergaderingen van de commissie Bisschoppelijke Regelingen

Schoolpastoraat.  1969-1970
  
 23.Bondslied van de Sint Augustinusvereniging en de Sint Lebuïnusvereniging door

Johan van Dinter SJ.  z.j.
  
 24.Vredesrapport van de Pedagogische Commissie inzake aansluiting bij de RK

Vredesbond in Nederland.  [1926]
  
 25.Reglement van de OIZ. Met correcties en overdruk houdende reglementswijziging.

  1947, 1951
  
 26.Verslag van de bespreking van de dagelijkse besturen van de Sint

Augustinusvereniging en de Sint Lebuïnusvereniging over het uittreden van de Sint
Augustinusvereniging uit het Sociaal Fonds OF en OIZ, gehouden op 17 oktober.
  1963

  
 27.Statuten en reglement. Met aantekeningen en correcties.  1952
  
 28.Statuten en reglementen.  1898, 1931, 1937, 1947, 1952
  
 29.Statuten en huishoudelijk reglement.  1962
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kanttekeningen.  1957
 30.Statuten en huishoudelijk reglement van de Sint Augustinusverening. Met  
 31.Stukken betreffende de structuurwijziging van het Katholiek Onderwijzers Verbond

(KOV).  1969-1971
  
 32.Jaarverslagen.  1945-1965
  
 33.Stukken betreffende het herstel van de rechtspersoonlijkheid van het KOV en de

Sint Lebuïnusvereniging.  1945-1961
  
 34.Reglementen van de secties Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, Bijzonder Lager

Onderwijs en Kleuterleidsters.  1954-1966
  
 35.Stukken betreffende jubilea van de vereniging.  1938-1966
  
 36.Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van het KOV.  1959
  
 37.Rapport van de commissie Benoemingen inzake verbetering in het

benoemingssysteem van leerkrachten in het Bijzonder Lager Onderwijs in het
aartsbisdom Utrecht.  1948

  
 38.Stukken betreffende de fusie van het KOV met het Katholiek Verbond van

Organisaties van Kleuteronderwijzeressen (KAVOKO).  1954-1956
  
 39.Stukken betreffende wijziging van de statuten.  1953, 1970-1971
  
 40.Stukken betreffende de overname van het beheer van het KOV en de Sint

Lebuïnusvereniging door prof.dr. R. van Genechten.  1941
  
 41.Notulen van de commissie OIZ.  1945-1947
  
 42.Notulen van het bestuur van de OIZ.  1948-1955
  
 43.Notulen van het Sociaal Fonds OIZ.  1955-1957
  
 44.Notulen van het bestuur van het Sociaal Fonds OF en OIZ.  1957-1963
  
 45.Verslagen van vergaderingen van afgevaardigden van de Sint Lebuïnusvereniging

en de Sint Augustinusvereniging.  1937-1956
  
 46-47.Notulen van de Raad van Beheer en Beroep voor het Sociaal Fonds OF en OIZ.

  1934-1941, 1945-1964
Bevat 2 stukken

  
  46.1934-1941.  1934-1941
  
  47.1945-1964.  1945-1964
  
 48.Stukken betreffende de financiële controle van het Sociaal Fonds OF.  1948-1964
  
 49.Stukken betreffende de financiële controle van het Sociaal Fonds OIZ.  1954-1964
  
 50.Jaarverslagen van het Sociaal Fonds OF.  1946-1953
  
 51.Jaarverslagen van het Sociaal Fonds OIZ.  1945-1963
  
 52.Jaarverslagen van de Raad van Beheer en Beroep voor het Sociaal Fonds OF en

OIZ. Met kasoverzichten.  1945-1957
  
 53-54.Kasboeken van de Raad van Beheer en Beroep voor het Sociaal Fonds OF en OIZ.

  1953-1964
Bevat 2 stukken

  
  53.1953-1960.  1953-1960
  
  54.1961-1964.  1961-1964
  
 55.Kasoverzichten van de Raad van Beheer en Beroep voor het Sociaal Fonds OF en

OIZ.  1953-1961
  
 56.Correspondentie van de Raad van Beheer en Beroep voor het Sociaal Fonds OF en

OIZ.  1946-1963
  
 57.Correspondentie tussen het Sociaal Fonds OIZ en de Raad van Beheer en Beroep

voor het Sociaal Fonds OF en OIZ.  1946-1962
  
 58.Stukken betreffende vergaderingen van de studie- en adviescommissie voor de OIZ.

  1953-1954
  
 59.Reglement van het RK bijzonder lager onderwijs en het uitgebreid lager onderwijs

in het aartsbisdom Utrecht. Met kanttekeningen.  1929
  
 60-61.Registers van ingekomen en uitgegane stukken van het hoofdbestuur.  1957-1966

Bevat 2 stukken
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  60.1957-1961.  1957-1961
  
  61.1961-1966.  1961-1966
  
 62.Register van ingekomen en uitgegane stukken van de Sint Lebuïnusvereniging en

vanaf 1972 van het KOV.  1966-1977
  
 63.Notulenboek van algemene vergaderingen.  1898-1926
  
 64.Verslagen van algemene vergaderingen.  1959-1960
  
 65-75.Stukken betreffende algemene vergaderingen.  1961-1971

Bevat 11 stukken
  
  65.1961.  1961
  
  66.1962.  1962
  
  67.1963.  1963
  
  68.1964.  1964
  
  69.1965.  1965
  
  70.1966.  1966
  
  71.1967.  1967
  
  72.1968.  1968
  
  73.1969.  1969
  
  74.1970.  1970
  
  75.1971.  1971
  
 76.Reglement van het Sociaal Fonds OIZ.  1954
  
 77.Huishoudelijk reglement van het Sociaal Fonds OF en OIZ.  1957
  
 78-104.Notulen van het hoofdbestuur.  1945-1971

Bevat 27 stukken
  
  78.1945.  1945
  
  79.1946.  1946
  
  80.1947.  1947
  
  81.1948.  1948
  
  82.1949.  1949
  
  83.1950.  1950
  
  84.1951.  1951
  
  85.1952.  1952
  
  86.1953.  1953
  
  87.1954.  1954
  
  88.1955.  1955
  
  89.1956.  1956
  
  90.1957.  1957
  
  91.1958.  1958
  
  92.1959.  1959
  
  93.1960.  1960
  
  94.1961.  1961
  
  95.1962.  1962
  
  96.1963.  1963
  
  97.1964.  1964
  
  98.1965.  1965
  
  99.1966.  1966
  
  100.1967.  1967
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Archief Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen

  
  101.1968.  1968
  
  102.1969.  1969
  
  103.1970.  1970
  
  104.1971.  1971
  
 105.Uitnodiging van het hoofdbestuur voor de afscheidsreceptie van Ben van Brug,

gehouden te Nijverdal op 4 april.  1965
  
 106.Menukaart bij gelegenheid van het afscheidsdiner van T. Knippen,

hoofdbestuurslid, gehouden te Utrecht op 7 mei.  1960
  
 107.Uitnodiging van J. Kooyman, secretaris van de afdeling Almelo, aan de collega's

voor een uitstapje naar Rotterdam op 19 en 20 september. Met bijlagen.  1970
  
 108.Jaarprogramma voor 1967/1968.  1967
  
 109.Brief van de afdelingen Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen aan

het KOV houdende mededelingen en besluiten besproken tijdens de vergadering
van deze afdelingen van 9 februari.  1946

  
 110.Rapport van het Katholiek Pedagogisch Bureau voor het Lager Onderwijs CA te 's-

Gravenhage inzake het handwerkonderwijs op de lagere school.  [1959]
  
 111.Rapport van de commissie tot Oprichting eener RK Vacantieschool uitgebracht aan

Sint Lebuïnus, afdeling Utrecht.  z.j.
  
 112.Contract tussen de Vereeniging voor RK Bijzondere Onderwijzers in het

aartsbisdom Utrecht Sint Lebuïnus en de Diocesaan Vereeniging van RK Bijzondere
Onderwijzers in het bisdom Haarlem inzake het aangaan van een federatie tussen
beide verenigingen met de bepaling dat elk van de verenigingen haar eigen
schoolblad kan blijven behouden. Met wijziging.  1920, 1922

  
 113.Agenda's voor en verslagen van algemene vergaderingen. Met bijlagen.  1946-1960,

1962
  
 114.Statuten en huishoudelijk reglement.  1952
  
 115.Reglementen voor de OIZ.  1935, 1947
  
 116.Reglement van de Sint Willibrordusfederatie te Utrecht.  1931
  
 117.Notulenboek van de afdeling Deventer.  1962-1969
  
 118.Stukken betreffende de Culturele Commissie.  1957-1960
  
 119-124.Doorslagen van en uitgaande brieven van J. Winnips, hoofdredacteur van

#Kleuteropvoeding# voor kleuterleidsters. Met bijlagen.  1970-1976
Bevat 6 stukken

  
  119.1976.  1976
  
  120.1975.  1975
  
  121.1974.  1974
  
  122.1973.  1973
  
  123.1972.  1972
  
  124.1970-1971.  1970-1971
  
 125.Declareringskosten van de redacteur van de #Kleuteropvoeding#, J. Winnips. Met

bijlagen.  1975-1980
  
 126-130.Enquête van #Kleuteropvoeding#. Met aantekeningen en bijlagen.  1973-1974

Bevat 5 stukken
  
  126.Ingevulde genummerde enquêtes via briefkaart.  1973-1974
  
  127.Ingevulde ongenummerde enquêtes.  1973-1974
  
  128.Ingevulde enquêtes door leden. Genummerd.  1973-1974
  
  129.Ingevulde enquêtes door kringbesturen. Genummerd.  1973-1974
  
  130.Uitwerkingen van enquêtes. Met resultaten.  1973-1974
  
 131.Stukken betreffende propaganda voor #Kleuteropvoeding# in #Katholiek

Schoolblad#. Met aantekeningen.  1970-1973, 1977
  

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 7/8

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196785
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196786
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196787
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196788
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196789
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196789
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196790
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196790
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196791
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196791
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196792
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196794
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196794
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196795
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196795
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196798
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196796
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196799
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196800
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196801
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196802
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196805
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196806
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196807
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196808
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196809
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196810
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196810
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196811
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196813
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196814
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196816
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196817
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110196817
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/
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mei-editie.  1964
 132.Voorbladen van #De Katholieke Kleuterschool# en #De R.K. Kleuterschool# voor de  
 133.Stukken betreffende honorarium van de medewerkers en schrijvers van #Katholieke

Kleuterschool#.  1963-1964, 1966, 1970-1971, 1977-1978
  
 134.Inkomende brieven voor J. Winnips, hoofdredacteur van #Kleuteropvoeding#. Met

bijlagen.  1964, 1966-1967, 1969-1978, 1986
  
 135.Verslagen van redactievergaderingen van redactie van #Kleuteropvoeding#/#De

R.K. Kleuterschool#. Met aantekeningen.  1961-1965, 1970-1971, 1974, 1976
  
 136.Voorlopige agenda's voor Algemene Vergaderingen van KOV. Met aantekeningen

en bijlagen.  1965-1970, 1972
  
 137.Verzendlijsten #Kleuteropvoeding#. Met bijlagen.  1972, 1976-1977
  
 138.Feestnummer van #De R.K. Kleuterschool# ter ere van de kleuteronderwijswet.

  1956
  
 139.Brievenwisseling tussen J. Winnips, de Italiaanse ambassade en de Instituto Giulia

over de Agazzi methode. Met aantekeningen.  1972-1973
  
 140.Stukken betreffende aanname nieuwe drukkerij voor #Kleuteropvoeding#.  1974
  
 141.Aantekeningen bij het te voeren beleid van #Kleuteropvoeding#.  1975
  
 142.Stukken betreffende notulen van #Kleuteropvoeding#.  1974-1976
  
 143.Correspondentie met H.R. Lückert.  1968
  
 144.Correspondentie met E. Hosemann. Met aantekeningen.  1967
  
 145.Inkomende brieven voor de redactieleden van #Kleuteropvang#. Met bijlagen.  1967,

1970-1978
  
 146.Stukken betreffende ideeën voor #Kleuteropvoeding#.  1974-1975
  
 147.Handgeschreven aantekeningen betreffende redactievergaderingen. Met bijlagen.

  1970-1971, 1973
  
 148-150.Doorslagen van uitgaande brieven van J. Winnips, hoofdredacteur van

#Kleuteropvoeding#.  1977-1978
Bevat 3 stukken

  
  148.1977.  1977
  
  149.1978.  1978
  
  150.1979.  1979
  
 151.Stukken betreffende activiteiten van de Jezuïet J. Roelink voor #Kleuteropvoeding#.

  1970-1973
  
 152.Brieven gericht aan W. de Hey, hoofdredacteur #De Katholieke Kinderschool#. Met

aantekeningen.  1962-1969
  
 153.Doorslagen van uitgaande brieven van W. de Hey, hoofdredacteur van #De

Katholieke kleuterschool#.  1962-1967
  
 154.Correspondentie tussen W. de Hey, hoofdredacteur #De Katholieke Kleuterschool#

en diverse personen.  1961, 1963-1968
  
 156.Doordrukken van uitgaande brieven van J. Winnips als Pedagogisch-didactisch

medewerker van K.P.B. L.O.C.A.  1963-1967
  
 157.Stukken betreffende #Kleuteropvoeding#.  1971-1973
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