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Archief Fran van den Munkhof

Ten Geleide

Fran van den Munkhof (1952-...)
Francisca Maria Henrica Wilhelmina (Fran) van den Munkhof werd geboren op 2 mei 1952 te ’s-Hertogenbosch. Na haar
middelbare school volgde zij een opleiding tot lerares in het basisonderwijs en behaalde daarna, naast haar
werkzaamheden als invalkracht in het basisonderwijs, docentendiploma’s voor het middelbaar onderwijs voor de vakken
Geschiedenis en Aardrijkskunde.
In de jaren 1972-1981 volgde ze naast een deeltijdbaan in het middelbaar onderwijs de opleiding Theologie MO-A
(Katechese) aan de Theologische Faculteit te Tilburg. In deze periode ging zij ook werken als distriktskatecheet bij de
Stichting Schoolkatechese van het dekenaat Oss. In de jaren 1981-1985 voltooide zij de experimentele pastorale
opleiding (EPO, MO-B) aan de Theologische Faculteit en volgde vervolgens een Kadercursus Franciscaanse
Spiritualiteit.

Na twaalf jaar distriktskatecheet te zijn geweest in Oss, werkte zij drie jaar parttime als docente bij het Instituut voor
Ontwikkelingsvraagstukken (IVO) te Tilburg. Hierna werd zij weer distriktskatecheet, dit keer bij de Stichting
Schoolkatechese Dekenaat Zaltbommel. Vanaf begin 2001 is zij werkzaam als distriktskatecheet/identiteitsbegeleider bij
de Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing (SOL) te Gemert.

Fran van den Munkhof is gehuwd met Cees Buts, eveneens theoloog en als docent Levensbeschouwing werkzaam in het
middelbaar onderwijs.
Bronnen: archief (voornamelijk inv.nr. 49)
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 1.Twee kisten met filmstroken.  z.j.
  
 2.Drie voorwerpen: Speld met afbeelding voorstellende Bernadette en Maria in de

grot van Lourdes, hanger met tekst "H. Cornelius, bid voor ons" en [relikwie].  z.j.
  
 3.Fotoalbum met foto's van haar ouders Gerrit van den Munkhof en Riet Heurkens

van hun verlovingstijd en hun reis naar Lourdes tijdens welke zij op 20 oktober
1949 trouwden.  1949

  
 4.Diploma Godsdienstkennis voor volledig bevoegde onderwijzers, aan haar

uitgereikt door Pedagogische Akademie "Concordia" te 's-Hertogenbosch op 1 juni.
  1972

  
 5-17.Ingebonden aantekeningen en ander studiemateriaal van haar opleiding Theologie

MO-A (Katechese) aan de Theologische Faculteit te Tilburg.  1977-1981
Bevat 13 stukken

  
  5.Eerste studiejaar (eerste deel).  1977-1978
  
  6.Eerste studiejaar (tweede deel).  1977-1978
  
  7.Tweede studiejaar (eerste deel).  1978-1979
  
  8.Tweede studiejaar (tweede deel).  1978-1979
  
  9.Tweede studiejaar (derde deel).  1978-1980
  
  10.Tweede studiejaar (vierde deel).  1979-1980
  
  11.Derde studiejaar (eerste deel).  1979-1980
  
  12.Derde studiejaar (tweede deel).  1979-1980
  
  13.Derde studiejaar (derde deel).  1979-1981
  
  14.Vierde studiejaar (eerste deel).  1980-1981
  
  15.Vierde studiejaar (tweede deel).  1980-1981
  
  16.Vierde studiejaar (derde deel).  1980-1981
  
  17.Vierde studiejaar (vierde deel).  1981
  
 18.Diploma Theologie MO-A met "pedagogisch-didaktische aantekening", aan haar

uitgereikt door het Theologisch-Catechetisch Instituut te Tilburg op 17 augustus.
  1981

  
 19-20.Ingebonden aantekeningen en ander studiemateriaal van de experimentele

pastorale opleiding (EPO, MO-B) aan de Theologische Faculteit te Tilburg.
  1981-1985
Bevat 2 stukken

  
  19.Eerste studiejaar en tweede studiejaar.  1981-1983
  
  20.Derde studiejaar.  1983-1985
  
 21.Ingebonden stukken betreffende haar eindexamens van de opleidingen Theologie.

Met bijlagen.  1979-1981, 1984-1985
  
 22.Diploma van de opleiding EPO, uitgereikt op 1 juli. Met eindverslag en begeleidende

brief.  1985
  
 23.Ingekomen stukken houdende de Franciscaanse Leeskring Tilburg en Nijmegen.

  1977-1979
  
 24-26.Ingebonden aantekeningen en ander studiemateriaal van het eerste studiejaar van

de vierde Franciscaanse kadercursus, verzorgd door de Franciscaanse
Samenwerking te Utrecht.  1986-1987
Bevat 3 stukken

  
  24.Eerste deel.  1986-1987
  
  25.Tweede deel.  1986-1987
  
  26.Derde deel.  1987
  
 27.Periodiek "Franciscaans Maandblad" (FM), uitgave van de Franciscaanse

Beweging, jrg. 37, nr. 5 (juni).  2007
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Archief Fran van den Munkhof

Heesch en Oss, waarbij haar echtgenoot Cees Buts betrokken was als theoloog en
speler. Met afbeeldingen betreffende "Grafleg".  1985-1987, z.j.

 28.Ingekomen stukken houdende het paasspel "Het lege graf", in 1987 opgevoerd in  
 29.Ingekomen stukken betreffende de viering van 10 jaar Stichting Schoolkatechese

van het dekenaat Oss, gehouden in het gebouw van basisschool de Polderhof te
Oss op 3 november.  1988

  
 30.Circulaire van de diocesane werkgroep vrouw en kerk 's-Hertogenbosch waarvan zij

lid was.  [ca. 1983]
  
 31.Wereldkaart waarop is aangegeven welke landen geïndustrialiseerd en welke

landen ontwikkelingslanden zijn, uitgegeven in het kader van twintig jaar
Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.  [1981]

  
 32.Brochure over het interieur van de Grote Kerk te Oss (twee exemplaren).  1982
  
 33.Uitnodiging voor de algemene voorbereidingsinformatieavond voor de Vastenactie

1989 in het Dekenaat Oss, gehouden in de Mater Christi school te Oss op 11 januari.
  [1988]

  
 34.Prijslijsten van katecheseprojecten van Stichting Schoolkatechese dekenaat Oss en

Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC).  1989, z.j.
  
 35.Nota "Beleidsvisie van het bestuur van de Stichting Schoolkatechese voor het

dekenaat Oss en het werkplan voor de distrikts katecheten". Met bijlagen.  1980,
1987, z.j.

  
 36.Spreekschema van [haar echtgenoot Cees Buts] betreffende de kerstverhalen die in

de Bijbel staan.  z.j.
  
 37.Ingekomen stukken houdende katecheseprojecten van de Stichting

Schoolkatechese dekenaat Oss waaraan zij heeft meegewerkt. Geordend op project.
  1969, 1988-1989, z.j.

  
 38.Ingekomen stukken betreffende de cursussen Islam, Hindoeïsme en Jodendom

voor volwassenen van Stichting Schoolkatechese dekenaat Oss waaraan zij heeft
meegewerkt.  1987, 1990-1991, z.j.

  
 39-42.Studiemateriaal (cursussen, katecheseprojecten e.d.) waaraan zij heeft meegewerkt

bij Stichting Schoolkatechese dekenaat Oss en ingekomen stukken betreffende
vergaderingen hierover. Met bijlagen. Geordend volgens oorspronkelijke ordening.
  1982-1992, z.j.
Bevat 4 stukken

  
  39.Eerste deel.  1986-1989, 1991, z.j.
  
  40.Tweede deel.  1985-1987, 1989-1990, z.j.
  
  41.Derde deel.  1982-1988, 1990-1992, z.j.
  
  42.Vierde deel.  1982-1984, 1986, z.j.
  
 43."Handleiding voor begeleiders van de cursus ontwikkelingsvraagstukken",

jaargang 1994-1995, uitgebracht door het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken
(IVO). Met aantekeningen en bijlagen.  1994, z.j.

  
 44.Materiaal van de cursussen Boeddhisme en Islam [voor volwassenen] die zij

vervaardigde voor de Stichting Schoolkatechese Dekenaat Zaltbommel.  z.j.
  
 45-46.Studiemateriaal (cursussen, katecheseprojecten e.d.) waaraan zij heeft meegewerkt

bij Stichting Schoolkatechese Dekenaat Zaltbommel en ingekomen stukken
betreffende vergaderingen hierover. Met bijlagen. Geordend volgens
oorspronkelijke ordening.  1996-2000, z.j.
Bevat 2 stukken

  
  45.Eerste deel.  1996-2000, z.j.
  
  46.Tweede deel.  1996-1998, 2000, z.j.
  
 47.Stukken betreffende overige projecten waaraan zij heeft meegewerkt of gebruik van

heeft gemaakt.  z.j.
  
 48.Nota "1992-1993, de weg die we samen gingen" door [onbekend] met betrekking tot

levensbeschouwelijk werk voor scholen.  z.j.
  
 49.Ingekomen stukken betreffende haar aanstelling bij de Stichting Onderwijs en

Levensbeschouwing (SOL)-Gemert. Met bijlagen.  1996, [1997], 1998, 2000-2001,
2005

  
 50-59.Haar agenda's vanaf de start van haar werkzaamheden bij de SOL. Met bijlagen.

Geordend op schooljaar.  1999-2010, z.j.
Bevat 10 stukken
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  50.2000-2001.  2001, z.j.
  
  51.2001-2002.  2001-2002, z.j.
  
  52.2002-2003.  1999-2000, 2002-2003, z.j.
  
  53.2003-2004.  2003-2004, z.j.
  
  54.2004-2005.  2003-2005, z.j.
  
  55.2005-2006.  2005-2006, z.j.
  
  56.2006-2007.  2004, 2006-2007, z.j.
  
  57.2007-2008.  2007-2008, z.j.
  
  58.2008-2009.  2001-2002, 2007-2009, z.j.
  
  59.2009-2010.  2009-2010, z.j.
  
 60.Circulaire met het begeleidingsaanbod van de SOL voor schooljaar 2010-2011.

  2010
  
 61-65.Studiemateriaal van de SOL waaraan zij heeft meegewerkt. Met bijlagen. Geordend

volgens oorspronkelijke ordening.  1967, 2001-2006, 2008-2009, 2011, 2013, z.j.
Bevat 5 stukken

  
  61.Eerste deel (diversen, o.a. feesten).  1967, 2001-2003, z.j.
  
  62.Tweede deel (diversen, voornamelijk godsdiensten).  2004-2006, 2008-2009, 2013,

z.j.
  
  63.Derde deel (voornamelijk over de dood).  2002-2004, z.j.
  
  64.Vierde deel (filosofie).  z.j.
  
  65.Vijfde deel (diversen).  2005-2006, 2011, z.j.
  
 66.Documentatie gebruikt voor het maken van het studiemateriaal. Met bijlagen.  1981,

1992, 1996-2001, 2006-2007, z.j.
  
 67-70.Ingekomen stukken betreffende de werkzaamheden van haar echtgenoot Cees Buts

als docent levensbeschouwing aan o.a. het Mondriaan College te Oss. Geordend
volgens oorspronkelijke ordening.  1998, 2002-2003, 2005-2007, z.j.
Bevat 4 stukken

  
  67."Docentenboek Standpunt voor HAVO/VWO Deel 1 met humanisme en

christendom", "Docentenboek Standpunt voor VMBO deel 2" en "Docentenboek
Standpunt voor HAVO/VWO Deel 2" door Jan de Leeuw. Met drie Cd-roms
houdende "Toetsenbank".  2003, 2007, z.j.

  
  68.Diverse teksten voor scholieren, niet afkomstig van een lesmethode. Incidenteel

met opdrachten en andere bijlagen.  2002, 2005, z.j.
  
  69.Toetsmateriaal, geordend op leerjaar en onderwijstype. Met bijlagen.  2006, z.j.
  
  70.Toetsmateriaal, ongeordend. Met bijlagen.  1998, z.j.
  
 71."Werkboek voor katechese. Plaatsbepaling, verantwoording en uitvoering van een

schoolkatechese voor en door twaalf- tot achttienjarigen", uitgave van het Hoger
Katechetisch Instituut (HKI) te Nijmegen onder redactie van Fred Eijkman, Sjef van
der Horst en Jan van Lier. Gebruikt door zowel haar als haar echtgenoot Cees Buts.
Met onderstrepingen en aantekeningen van haar echtgenoot.  1977

  
 72.Ingekomen stukken betreffende de (katholieke) identiteit van basisscholen. Met

bijlagen.  1984-1986, 1992-1993, 1999, 2007, z.j.
  
 73.Ingekomen stukken houdende regionale samenwerking van basisscholen.  1984, z.j.
  
 74.Ingekomen stukken over het beroep distriktskatecheet.  1984-1987, 1993
  
 75.Gidsen "Namen & Netwerken" met adressen en telefoonnummers van personen en

organisaties werkzaam op het gebied van katholiek basisonderwijs in Nederland,
uitgegeven door het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden voor het katholiek
onderwijs voor de schooljaren 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003. Met bijlage.
  [2000-2002], 2007

  
 76.Gids met namen, adressen en telefoonnummers uitgegeven door de Dekenale Raad

Gemert.  2007
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van haar echtgenoot.  z.j.
 77."Dossier Bevrijdingskatechese. Een bundel studies, werkdocumenten en
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