Kleuterschool Hollum

Stichting tot bevordering van het Kleuteronderwijs te Hollum

I

Stukken van algemene aard

1-3

Verslagen van bestuursvergaderingen, 1954-1961. 2 schriften en 1 omslag
1.
1954-1955, 1962-1963
2
1959-1960
3
1960-1961

4

Agenda en verslagen van ouderavonden, 1968, z.j. 1 omslag

5

Ingekomen en afschriften of doorslagen van uitgaande stukken, 1955-1964. 1 pak.
NB. Genummerd 1-166. Zie daarvoor inv.nr. 6

6

Register van ingekomen en verzonden stukken, (1955)-1966. 1 schrift

II

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.

Oprichting, reglementering en opheffing

7

Stukken en verklaringen betreffende de stichting van een openbare kleuterschool te
Hollum na opheffing van de bestaande kleuterschool, 1970. 1 omslag

8

Verklaring van ontbinding van de stichting tot bevordering van het kleuteronderwijs
met verzoek aan de notaris inzake de overdracht van kapitaal aan de gemeente
Ameland, 1971. 2 stukken.

2.

Personeel

9

Stukken betreffende benoeming, ontslag en pensioenen van kleuterleidsters, 19561971. 1 pak.

10

‘Schema van werkzaamheden’, rooster van activiteiten en schooluren, 1959. 1 stuk.

11

Stukken betreffende salarissen van leidsters en hoofdleidsters, 1966-1970. 1 omslag.
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3.

Schoolgebouw

12

Stukken betreffende bijdragen van gemeente en provincie in de stichting van een
schoolgebouw, 1954-1956. 1 omslag.

13

Stukken betreffende de bouw, inrichting en verbetering van het schoolgebouw, 1955,
1961. 1 pak.

14

Foto’s van de noord-, zuid-, oost- en westkant van het schoolgebouw, 1961. 5 foto’s
in 1 omslag.

4.
15-16

Financiën

Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1953-1971. 2 delen.
15
1953-1966
16
1966-1971

17

Spaarbankboekje, 1954-1970. 1 deeltje

18

Polissen van verzekering tegen brand en wettelijke aansprakelijkheid van gebouw en
stichting, 1955, 1960, 1968. 1 omslag.

19

Opgaven betreffende aanvragen van geldelijke vergoedingen volgens artikel 50 van
de Kleuteronderwijswet voor de aanschaf van schoolmaterialen en verbeteringen van
het schoolgebouw, 1956-1970. 1 pak.

20

Opgaven ten behoeve van de vaststelling van voorschotten voor lopende jaren en
aanvragen van rijksvergoeding over afgelopen jaren, 1956-1971. 1 omslag.

21

Opgaven ten behoeve van het verkrijgen van gemeentelijke vergoedingen en
voorschotten, 1956-1970. 1 omslag.

22

Stukken betreffende de verklaringen van borgstelling door de stichting
Borgstellingsorganisatie, 1968-1971. 1 omslag
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