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Gedurende de maand Juli zal het bureau 
gesloten zijn, Beleef::l verzoek hiermede 

rekening te willen houden. 

Op verzoek van enige lezers zijn we in 
dit nummer begonnen met nummering der 
pagina's en het aanbrengen van een inhouds
opgave. 

Van harte danken we onze belangstellende 
lezers en voor eventuele wenken houden we 
ans ten zeerste aanbevolen. 

PROGRAMMA VOOR DE AKTE 
,,TIMMEREN". 

• 
Deze akte geeft bevoegdheid voor ·het 

geven van onderwijs in het timmeren aan 
scholen voor technisch- en ambachtsonder
wijs. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten in het jaar, waarin zij 
tot het examen warden toegelaten, de leeftijd 
van 23 jaar hebben ·bereikt, en ten minste 
6 jaren praktisch werkzaam zijn geweest, 
waarvan ten minste 4 jaren als timmerman, 
en we! in alle onderdelen van het vak, en 
overigens als uitvoerd~r en tekenaar. 

Toelichting: De voorpraktijk zal moeten war
den gestaaf d door verklaringen van te 
goeder naam en faam bekend staande 
werkgevers, terwijl nadere contr6le 
daarop mogelijk moet zijn, een en 
ander ten genoege van den Directem 
van Onderwijs en Eredienst. 

' . Qe vereisten zijn: 

a. I. Kennis van de Nederlandse taal, te 
beoordelen naar de te maken opstellen. 

2. Enige kennis van de Maleise taal. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Algebrn. Kennis van de hoof dbewer
kingen met algebraische vormen; 
merkwaardige producten en quotien
ten; ontbinding in factoren; vergelij
kingen van de eerste graad met een 
en meer onbekenden; herleiding van 
wortelvormen; vierkantsvergelijkingen. 
V raagstukken. Gebruik van de reken
liniaal. 

Meetlcunde. 

l . Planimetrie. Kennis van de voor
naamste eigenschappen van de vlakke 
figuren tot en met de cirkel; om- in
en aangeschreven cirkels van drie
hoeken; vierhoeken om en in de cirkel; 
regelmatige veelhoeken; omtrek en 
oppervlak van de cirkel; constructies 
en meetkundige plaatsen. 
2. Ster:eometrie. Kennis hiervan voor 
zover nodig bij de berekening van 
oppervlakken en inhot'.1den van een
voudige meetkundige lichamen. Vraag
stukken. 
3. Beschr:ijvende meetkunde. Kennis 
hiervan voor zover betreft het projec
teren van meetkundige lichamen en 
van hun doorsnijdingen; de ontwikke
ling van oppervlakken; kennis van 
scheve projectie. 

Natuur:kunde. Kennis van de algeme
ne eigenschappen van lichamen. Wet 
van Pascal; vloeistof druk; wet van 
Archimedes; soortelijk gewicht; even
wicht van vloeistoffen en gassen; wet 
van Boyle; barometers en manometers ; 
pompen; wet van Berthollet; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
stoffen en vloeistoffen. Eenvoudige 
vraagstukken. Toepassingen op het 
ambacht van den timmerman. 

Mechanica . Kennis van de leer der 
bewegingen. Samenstelling en ontbin
ding van krachten; kracht, massa, 
versnelling; zwaartekracht; arbeid en 
arbeidsvermogen. Beginselen van de 
sterkteleer: trek, druk, afschuiving , 
buiging en wringing. V raagstukken. 
Toepassingen op het ambacht van den 
timmerman. 

Administr:atie. Kennis van het maken 
van materiaalstaten, week- en werk
staten en loonlijsten; een en ander in 
verband met het ambacht van den 
timmerman . 

Mater:ialen . Grondige kennis van de 
verschillende houtsoorten, hunne her
komst, afmetingen, eigenschappen, 
gebreken, keuring en verzorging , oak 
wat het gebruik van bederfwerende 
middelen betref t; kennis van de voor
naamste bouwmaterialen, oak inheem
se, van kramerijen en van hun 
toepassing, oak in verband met andere 
ambachten . 
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h. Ger:eedschappen. Grondige kennis van 
de gereedschappen van den timmer
man. Bekendheid met de voornaamste 
andere gereedschappen, w erktuigen 
en instrumenten, waarmede de tim
merman in aanraking komt. Enige 
bekendheid met de machinale houtbe
werking . 

1. Verbindingsleer:. Grondige kennis van 
de verbindingsleer en de samenstelling 
van timmerwerken. Kennis van een
voudige bouwkundige constructies. 

j . Uitvoer:ing. Kennis van de uitvoering 
van eenvoudige bouwwerken; van het 
maken van steiger§. het stellen van 
profielen, formelen, kozijnen, balk
lagen, kappen, enz . 

k. Onderwijsleer:. Kennis van doeltref
fend onderwijs in het vak en aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegd
heid geeft; geschiktheid om de ver
kregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te delen . 

l. Veiligheid en hygiene . Enige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheids
maatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen. 

m. Werktekeningen. Vaardigheid in: 
I. Het opmeten, het detailleren en 
het maken van werktekeningen en 
uitslagen naar gegeven opgave of 
schets, of naar op meting, waarbij op 
vorm en profilering zal warden gelet. 
Het maken van staten prijsbereke
ningen. 

2. Het schetsen op het schoolbord. 

. n. Timmeren . Grondige bedrevenheid in 
het maken van onderdelen en werk
stukken, behorende tot het ambacht 
van den timmerman, waarbij in het 
bijzonder wordt gelet op oordeelkun
dig werken en gebruiken van mate
rialen en gereedschappen. 

Toelichting. 

a. I. Uit de te maken opstellen moet blij
ken, dat de candidaat in staat is zijn 
gedachten duidelijk en in beschaafde 
vorm uit te drukken. 

a. 2. De candidaat moet in staat zijn om een 
eenvoudige constructie uit zijn vak in 
het Maleis te verklaren. 

Het examen in de onderdelen a t; m f 
v.rordt schriftelijk · en mondeling afgenomen 
met uitzondering van dat in de Maleise taal, 
dat uitsluitend mondeling wordt afgenomen. 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdelen het cijfer 
7 ( zeven) of hoger toegekend wordt, kan 
vrijstelling van het mondeling examen in dat 
onderdeel warden verleend. 

Het examen in de onderdelen g t/m l wordt 
schriftelijk en mondeling afgenomen: 



l. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verlenen. 

n. Het examen omvat het vervaardigen 
van een of meer werktekeningen in potlood 
met de daarbij behorende materiaalstaten en 
prijsberekeningen. 

De tekeningen worden vervaardigd over
eenkomstig de normalisatie voorschrif ten. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

PROGRAMMA VOOR DE AKTE 
,,VUUR-, PLAAT- EN MACHINE

BANKWERKEN". 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in het vuur-, plaat- en 
machine-bankw<>rken aan scholen voor Tech
nisch- en an.b".chtsonderwijs. 

Om aan bet examen te kunnen deelnemen. 
moeten de candidaten in het jaar, waarin zij 
tot het examen warden toegelaten, de leeftijd 
van 23 jaar hebben bereikt, en ten minste 
6 jaren praktisch werkzaam zijn geweest, 
waarvan ten minste 2 jaren als smid, en ten 
minste 2 jaren in een machinale bankwerkerij. 

Toelichting: De voorpraktijk zal moeten wor
den gestaafd door verklaringen van te 
goeder naai;n en faam bekend staande 
werkgevers, terwijl nadere controle 
hierop mogelijk moet zijn, een en 
ander ten genoege van den Directeur 
van Onderwijs en Eeredienst. 

De vereisten zijn : 

a. 1. Kennis van de Nederlandse taal, te 
beoordelen naar de te maken opstellen. 

2. Enige kennis van de Maleise taal. 

b. Algebra. Kennis van de hoof dbewer
kingen met algebraische vormen: 
merkwaardige producten en qoutien
ten; ontbinding in factoren; vergelij
kingen van de eerste graad met een 
en meer onbekenden; herleiding van 
wortelvorm en; vier kan tsvergelij king en. 
V raagstukken. 
Rekenen met behulp van logarithmen. 
Gebruik van de rekenliniaal. 

c. Meetkunde. 
1. Planimetrie. Kennis van de voor
naamste eigenschappen van de vlakke 
figuren tot en met de cirkel; om-, in
en aangeschreven cirkels van drie
hoeken; vierhoeken om en in de cirkel; 
regelmatige veelhoeken; omtrek en 
oppervlak va·n de cirkel. Constructies 
en meetkundige plaatsen. Vraag
stukken. 
2. Stereometr:ie. Kennis hiervan voor 
zover nodig bij de berekening van 
oppervlakken en inhouden van meet
kundige lichamen. V raagstukken. 
3. Beschr:ijvende meetkunde. Kennis 
hiervan voor zover betreft het projec · 
teren van meetkundige lichamen en 
van hun doorsnijdingen; de ontwikke
ling van oppervlakken. Kennis van 
scheve projectie. 

d. Natuur:kunde. Kennis van de algeme
ne eigenschappen van lichamen; wet 
van Pascal; vloeistof druk; wet van 
Archimedes; soortelijk gewicht; even
wicht van vloeistoffen en gassen; wet 
van Boyle; barometers en manometers; 
pompen; wet van Berthollet; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
stoffen en vloeistoffen. 

e. 

g. 

h. 

l. 

]· 

k. 

l. 

Vraagstukken . Toepassingen op het 
ambacht. 

M echanica . . Kennis van de leer der 
bewegingen. Samenstelling en ontbin
ding van krachten; kracht, massa, 
versnelling; zwaartekracht; arbeid en 
vermogen. 
Beginselen van de sterkteleer; trek, 
druk, afschuiving, buiging en wrin
ging. Vraagstukken. Toepassingen op 
bet ambacht. 

M'aterialen. Grondige kennis van de 
bij bet vuur- en plaatwerken, grof- en 
machinebankwerken, alsmede bij bet 
lassen, gebruikte materialen, h un af~ 
metingen, bereiding, eigenschappen, 
gebreken, keuring en toepassingen . 
Voorkoming van corosie. 
Enige kennis van de voor de metaal
bewerkers belangrijke brandstoff en en 
van verbrandingsverschijnselen, als
mede van afdichtings-, isolatie- en 
smeermaterialen. 

Ger:eedschappen en gereedschaps
werktuigen. 
Grondige kennis van: de hand- en 
meetgereedschappen van de vuur- en 
plaatwerker, van de grof- en machine
bankwerker en de lasser; de samen
stelling en de werking van de in de 
smederij en de plaatwerkerij meest 
voorkomende werktuigen, zoals smeed
hamers en -persen, boor-, pons- en 
zaagwerktuigen, walsen, buig- en 
kantbanken, klinkmachines; inrich
tingen voor luchttoevoer en rook
afvoer; de samenstelling en werking 
van de in de werktuigbouw meest 
voorkomende draai-, boor-, schaaf-, 
steek-, frais- en slijpbanken, van haar 
toebehoren en van de aandrijving. 
Kennis van de vervaardiging en de 
bewerking van veel voorkomende 
machinedelen; bekendheid met het 
gieten. 
Kennis van de bekendste toestellen en 
gereedschappen, toegepast bij het 
smeltlassen, en de daarvoor geldende 
veiligheidsvoorschrif ten. 
Enig begrip van eenvoudige kostprijs
berekening. 
Enige praktische kennis van draai
stroomelectromotoren en toebehoren. 

Onderwijsleer. Kennis van de eisen 
van doeltreffend onderwijs in de vak
ken en aan de scholen, waarvoor deze 
akte bevoegdheid geeft; 
geschiktheid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te 
delen. 

Veiligheid en hygiene. Enige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheids
maatregelen, alsmede van de eerste 
hulp bij ongevallen . 

Calorische werktuigen. Kennis van 
samenstelling ·en werking , onderhoud 
en bedrijf van veel voorkomende ver
brandingsmotoren, stoomketels, stoom
werktuigen en toebehoren . 

Werktekeningen . Vaardigheid in het 
maken van werktekeningen en werk· 
schetsen naar voorhanden voorwerpen 
en in het maken van eenvoudige uit
slagen; in het schetsen van smeedwerk 
en van een of meer aan te wijzen delen 
uit een tekening, die verstrekt wordt: 
in het schetsen in rechthoekige pro
jectie naar voorwerpen uit het smids
vak en · naar een werktuigdeel. 

Bordschetse n. V aardig heid in het 
schetsen op het schoolbord. 

m. Metaalbewerken. 
I . Smeden, plaatwerken en gr:of
bankwer:ken. 
Vaardigheid in: het aftekenen en 
maken van smeedstukken en van 
werkstukken, waarh'ij plaat- en grof
bankwerken voorkomt; het autogeen 
en electrisch lassen; het maken van 
gereedschappen; het harden en sol
deren. 
Hierbij wordt in het bijzonder gelet 
op oordeelkundig werken: de volgorde 
van de bewerkingen, bet gebruiken 
van materiaal en van hand- en meet
gereedschap en het werken met de 
gereedschapswerktuigen: 
3. M achinebanlcwer:ken. Vaardigheid 
in : het aftekenen en maken van werk
stukken, waarbij zowel bankwerk als 
werkzaamheden met behulp van ge
reedschapswerktuigen voorkomen; het 
maken van hand- en snijgereedschap, 
bet daartoe nodige smede,1, h ... rden en 
solderen. Enige vaardigheid in het 
buigen van pijpen en maken van pijp
verbindingen. Hierbij wordt !• in bet 
bijzonder gelet op oordeelkundig wer
ken: het gebruiken van materiaC)l en 
van hand- en meetgereedscl;ap, het 
werken met gereedschapswerktuigen, 
en opspannen van het werkstuk en de 
volgorde van de bewerkingen. 

Toelichtingen: 

a. 1. Uit de te maken opstellen moet blij
ken, dat de candidaat in staat is zijn 
gedachten duidelijk en in beschaafde 
vorm uit te drukken. 

a . 2. De candidaat moet in staat zijn om 
een eenvoudige constructie uit zijn vak 
in het Maleis te verklaren. 

Het examen in de onderdelen a t/m e wordt 
schriftelijk afgenomen met uitzondering van 
dat in de Maleise taal, dat uitsluitend mon
deling wordt afgenomen. Den examinandus. 
wien voor het sohrif telijk examen in ·..:en van 
deze onderdelen bet cij fer 7 ( zeven) of hog er 
toegekend wordt, kan vrijstelling van het 
mondeling examen in dat onderdeel worden 
verleend. 

Het examen in de onderdelen f t/m g wordt 
schriftelijk en mondeling afgenomen. 

i. De examinandus moet in staat zijn bij 
ongevallen eerste hulp te verlenen. 

Tc. Het examen omvat o.a. het vervaardi~ 
gen van een of meer werktekeningen op ware 

.grootte in potlood, met ingeschreven maten. 
De mondelinge examens km·men warden 

afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord . 

GEGEVENS OVER DE OPLEIDING 
VOOR APOTHEKERS-ASSISTENT 

IN NEDERLAND. 

Het bezit van ( M) Ulo-diploma A of B, 
H.B.S .-3j . of gelijke ontwikkeling wordt ver
eist om zich te bekw~men voor apotheker::>
assistent. Men krijgt clan vi-ijstelling voor de 
vakken lager onderwijs bij het examen. De 
meeste opleidingsinrichtingen eisen deze ont
wikkeling, die men dus met diploma's moet 
kunnen aantonen. Als men niet de vereiste 
opleiding genotcn heef t. wordt wel toelatings
examen afgenomen om op een cursus voor 
opleiding in aanmerking te komen . T evens 
moet men ongeveer 16 jaar zijn. De studie 
voor leerlingen met Mula-diploma duurt 2 
jaar en clan is men dus 18 jaar na ~·.:.'L be
eindigen van de cursus; de leeftijd ' die ver
eist wordt om aan het examen te mogen 
deelnemen. 



Voor leerlingen, die in het bezit zijn van 
een einddiploma H.B.S., Gymnasium of 
daarmede gelijk te stellen vooropleiding, 
duurt de studie ongeveer anderhalf jaar. 

Het examen voor apothekers-assistent is 
een staatsexamen; het examenprogrammd • om vat: 
a. lezen; b. schrijven; c. rekenen; d. de be
ginselen der Ned. Taal; e. die der Vader
larrtlse Geschiedenis; f. die der Aardrijks
kunde; g. die van de kennis der natuur; 
h. de beginselen van de Franse of Hoog
duitse of de Engelse taal; i. de beginselen 
van de Latijnse taal, voor zover n~dig bij 
het lezea en verstaan van recepten; j. de 
beginselen de& natuurkunde voor zover nodig 
bij c!e bereiding der geneesmiddelen in de 
apotheek; k. de beginselen der scheikunde als 
bij j .; I. de beginselen van de kennis der 
geneesmiddelen; m. kennis der synoniemen 
en van maten en gewichten, welke bij de 
bereiding van geneesmiddelen in de apotheek 
gebruikelijk zijn; n. de wettelijke bepalingen 
op de tit~f ening der artsenijbereidkunst; 
o, bedrevenheid in het gereedmaken van 
recepten. 

• Voo het e'amen in de vakken a-h zijJ1 
vrijgesteld zij, die een bewijs overleggen, dat· 
zij md vrucht een Mulo-school hebben door
lopen, 'Of ten minste 2 klassen van een 

. H.B.S. of een Gymnasium. Ook kunnen 
, . vrijgesteld worden, zij, die een bewijs kun

nen overleggen van hiermede gelijkstaande 
. ontwikkeling. , 

Om later als apothekers-assistent een 
betrekking te krijgen, client men in het bezit 
te zijn van deze akte. 

De examens worden gewoonlijk gehouden 
in September te Leiden, Utrecht, Groningen 
en Amsterdam, waar een hoogleraar voor
zitter van de examencommissie is. 

Voorzitter der examencommissie zijn vaak: 

Dr. W. A. Goddijn; hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden; 

Dr. W. C. de Graaff, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht; 

Dr. D. 'Van Os, hoogleraar aan de Rijksuni
versiteit te Groningen, (Grote Rozen-
straat 15) en · 

P. van der Wielen, hoogleraar aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
(Hilvers um, Utrechtseweg 31). 

. Men moet de bewijzen overleggen (Mulo
d~ploma A of B, H.B.S.-diploma of anders
zms) om vrijstelling te krijgen voor de vakken 
a-h. 

?ij, die alleen lager onderwijs genoten 
hebben, moeten alvorens het apotihekers
assistenten-examen te kunnen afleggen, zich 
eerst aan een v66rexamen in vakken van al
gemene ontwikkeling onderwerpen. 

Tevens moet bij de aanmelding voor hel 
examen een uittreksel uit het geboorteregister 
overgelegd worden, waaruit blijkt, dat de 
candidaat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

Het examengeld, zijnde f 10.---, moet v66r 
cl~ aanmelding gestort worden op de post
gtrorekening van den voorzitter der betrok
ken commissie. 
.. Voor deze studie is geen uniforme boeken

li1st op te geven. De volgende boeken wor
den vaak gebruikt: 

M. J. Schroder: Schbkunde, bewerkt door 
" P. v.d. \){ielen. 

Dr. H. G. de Zaaijer: Pharmacognosie, be
werkt door Dr. L. E. Goester. 

M. J. Schroder: Natuurkunde I en II (van 
dit laatste gedeelte alleen de hoofd
stukken over warmte, thermometrie, 
~ ·"l'\elten, koken, calorimetrie). 

J. H. Sp1tzen: Latijn. 
M. J. Schroder: Oefeningen in het lezen en 

vertalen van recepten, met hulpboekje. 

C. G. Baert: Repetitorium voor receptuur, 
scheikunde en natuurkunde. 

A. C. Huysse: Beknopt leerboek der Nat. 
Historie. 

M. J. Schroder: Leerboek der Recepteer
kunde, bewerkt door P. v.d. Wielen. 
( Zeer uitgebreid, ook bedoeld a Is 
naslagwerk in de apotheek). 

Hiernaast kunnen we nog nemen: 

Wanna: Natuur- en scheikunde. Vraagstuk
ken met beredeneerde oplossingen. 

Sleeswijk: Onverenigbaarheid van Genees
middelen. 

Spitzen en Wester: Uitgewerkte recepten. 
Opwyrda: Algemene en bijzondere recepteer

kunst ten dienst van apothekers, artsen 
en veeartsen (Uitg. D. B. Centen, 
Amsterdam). 

Voor de vakken voor het L.O. en Mulo 
zijn te gebruiken: 
Rekenen: J. G. Schwantje: Herleidingen in 

het Metriek Stelsel (Thieme, Zutphen). 
J. Peper: Zelf denken en doen: Voor
loper en le stukje (v. Dishoeck, Bus
sum). 

Nederlands: P. Kat, Pzn: Beknopte Neder
landse Spraakkunst. Oefeningen bij 
idem. Een bun de! stijloefeningen. ( Uitg. 
.Thieme, Zutphen) . 
Van Mameren: De Laatste maanden A . 
(D. Mijs, Tie!). 
( Voor ta al is voldoende het ma ken van 
een behoorlijk opstelletje zonder al te 
grove taalfouten en voor rekenen wor
den vooral de sommen, die cijferen en 
metriek stelsel behandelen, gevraagd). 

Geschiedenis: E. ten Broeke: Leerboekje van 
de Vaderlandse Geschiedenis met tijd
tafel (Wolters, Groningen) of Dr. C. 
te Lintum: Overzicht der Vaderlandse 
Geschiedenis (Thieme, Zutphen) . 

Aardrijkskunde: R. Schuiling: Beknopt over
zicht der Aardrijkskunde, 2 deeltjes 
(Thieme, Zutphcn). 

Voor Frans, Duits of Engels een veel 
gebruikte schoolmethode, daar de eerste 
deeltjes toch in dezelfde richting gaan. 

Voor Frans b.v. M. M. Witvliet: Cours 
elementaire de langue fran\'.aise d ' a pres la 
methode directe, 4 deeltjes (Thieme, Zut
phen) of: W. Struik en W . J. Jongejan : De 
Franse Taal, 6 deeltjes (Wolters, Gro
ningen) . 

Voor Duits: B. J. ter Brugge en G. F. 
Koenen: Hoogduitse Spraakkunst I en II met 
Oef eningen bij idem I en II ( Versluys, 
Amsterdam), of: C. Brouwer en G. Ras: 
Eenv. Duitse Spraakkunst voor het le, 2e en 
3e jaar met oefeningen (Wolters, Gro
ningen). 

Voor Engels: P . Roorda: Engelse Spraak
kunst ( N oordhoff, Groningen) of: 
A. R. van Wei: A Primer of English- A 
Practical English Grammar for the second 
year- An English Reader for the second year 
(Thieme, Zutphen) of: 
P. v. Rossum: Practisch leerboek der Engelse 
Taal, 3 deeltjes. Boeiend Engels, 3 deeltjes , 
( V/ olters, Groningen). 

Men kan dus kiezen een van de moderne 
talen. 

Het bedrag, dat aan boeken besteed moet 
worden, bedraagt ongeveer f 40.---. 

Men kan zich bekwamen voor het examen 
door een cursus te volgen of privaatlessen 
te nemen. Hiernaast client men gedurende de 
hele opleiding in een apotheek te werken. 
Sommige leerlingen werken wel tegen bezol
diging in een apotheek. 

Men kan prive opgeleid worden in elke 
apotheek. Er bestaan aparte cursussen voor, 
en er zijn apothekers, die speciaal en door-

51 

lopend opleiden. Enige gelegenheden volgen 
hieronder: 
1. Cursus van de Heren P. Persijn en W. 

Mulder, Hoofdstraat 136, Apeldoorn. 
Het honorarium bedraagt f 75.- per 
kwartaal . 

2. Een tweede cursus, eveneens in Apel
doorn, 'is de cursus tot opleiding van 
apothekers-assistenten en analysten, 
verbonden aan de J uliana-apotheek. 
Cursusleider: P. A. Fluyt, Zwolseweg 
77. De kosten bedragen ook hier f 75.--
per drie maanden. 

3. Het Chemische Instituut, onder leiding 
van Dr. J. van Heiningen en Dr. Ir. M. 
Kanner , Antwerpsestraat 10, Scheve
ningen leidt op voor analyst, <loch ook 
voor apothekers-assistent. Voor H .B.S .
diplomabezitters bedraagt het lesgeld 
f 40.- per maand en voor Mulo abuti
rientr·n en anl'eren f 35.- per maand. 

4. De Nederlandse Maatschappij ter be
vordering der Pharmacie heef t cursus
sen te Amsterdam (Heer J. C. Filedt 
Kok, N assaukade 356), te 's Gravenhage 
(Mw. C. Offerhaus, Groot Hertoginne
laan 154) en te Rotterdam (Heer J. 
Maas, 's Gravendijkwal 1l9c). 

Het theoretische gedeelte wordt op de 
cursussen behandeld en gelijktijdig gaat men 
voor het practische gedeelte in een apotheek 

De onkosten voor de opleiding zijn in 
Amsterdam f 110.--- per jaar; voor het prac
tische werken f 150.--- per jaar. Te 's Gra
venhage is dit f 120.--- en f 180.---. En te 
Rotterdam f 100.--- per jaar. 

De gehele opleiding in een apotheek kost 
f 300.- --- f 400.--- per jaar, soms meer. 
5. In vele gemeenten wordt theoretisch en 

practisch in apotheken opgeleid. In de 
plaatselijke apotheken kan men infor
meren of ze op ( willen) lei den. 

6. 's Gravenhage, Adelheidapotheek, 2e 
Adelheidstraat 158. Kosten f 300.--
per jaar; voor boeken -+- f 20.---. 

7. 's Gravenhage, Herman Coster Apo
theek, Herman Costerstraat 244. 

Wat de toekomst voor apothekersassisten
ter: betreft, het schijnt, dat de markt over
voerd is. Gegevens omtrent salarissen, die 
door apothekers-assistenten verdiend wor
den, volgen hier: 

In een particuliere apotheek van + 
f 760.- tot f 1800.--- per jaar. 

Het eerste cijfer is voor iemand in het 
2e jaar in een derde klas gemeente, het 
tweede cijfer is het maximum, in het 13e 
dienstjaar in le klas gemeenten. 

In Gemeentedienst, veelal in ziekenhuizen, 
varieert het salaris van f 1750.--- --- f 3300.
en in rijksdienst van f 1300.--- - f 2400.---. 

DE OPLEIDING VOOR FROBEL
ONDERWIJZERES. 

Deze opleiding is geheel aan het particulier 
initiatief overgelaten en uniformiteit op bet 
gebied van studieboeken, leerplan, school
geld , enz. kan dus niet bestaan. Onze lezers 
dienen bij het doornemen van dit artikel 
hiermede rekening te houden. 

lnspectie. 
De inrich tingen voor de opleiding voor 

frobelonderwijzeres ressorteren onder de 
.Algemene Inspectle van het Westers Lager-, 
Mulo- en Kweekschoolonderwijs. 

Op/eidingsinrichtingen. 
Gouvernementsinrichtingen bestaan op dit 

gebied niet . Particuliere opleidingen zijn ver
b.onden aan: 
1. de Chr. School voor Voortgezet meisjes

onderwijs, Kebon Sirih 127, te Bata
via-C. 
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2. de Van Deventerschool te Solo, Ti
moeran 206. 

3. de Van Deventerschool te Semarang, 
nieuw Tjandi. 

4. de Van Deventerschool te Malang . 
5. I.E.V.V.O . frobelkweekschool. Riouw

straat 66, Bandoeng . 
6. de I.E.V.V.O. frobelkweekschool te 

Soerabaia. 

De opleidingscursus van de Soerabaia' se 
schoolvereniging, Genteng 46, is per ultimo 
Juli 1936 opgeheven. 

Studieduur. 
In het algemeen duurt de studie ongeveer 

4 jaar na de Lagere School. 
De opleiding aan de. Lagere Nijverheids

school van de Chr . School voor V oortgezet 
meisjesonderwijs duurt 2 jaar, waarna men 
in 2 jaar opgeleid !·an worden voor frobel
onderwijzeres. ReLhtstreekse plaatsing op de 
Frobelkweekscl-i ol 1s ook mogelijk. 

Meisjes, dje in !;et bezit zijn van een Mulo
diploma. lrunnen de st udie clan in I jaar 
voltooien. 

Voorstudte en toelatingseisen. 
Welke voorstudie v-.:reist wordt is met aan 

te geven, omdat er bij de particuliere onder
wijsinrichtingen groot verschil bestaat. Na 
met vrucht een lagere school te bcbben door
lopen, kan men in de 1 e klas geplaatst wor
den. 

Bij de meeste inrichtingen is de onderbouw 
een Jagere nijverbeidsschooJ. 

Leerlingen, die de 2e klas M ulo doorlopen . 
hebben, kunnen in de 1 e klas van de frobel
opleiding ( Kebon Sirih) geplaatst worden. 
Einddiploma Mulo geeft toegang tot de 2e 
klas en deze Ieerlingen kunnen dus in I jaar 
bet frobeldiploma behalen. 

Het einddiploma Mulo geeft aan de Van 
De;venterscholen toegang tot de 4e klas, de 
opleidingsklas voor frobejonderwijzeres. Ook 
hie.r komt men in de Jc klas met L.S. ont
wikkeling . 

Lesvakken. 
Leerlingen, die na de L.S. dadelijk naar 

de genoemde opleidingsinrichtingen gaan, 
krijgen natuurlijk !es in de vakken van een 
Lagere Nijverheidsschool. Bij de eigenlijke 
frobelopleiding wordt les gegeven in de 
vakken: Nederlandse Taal, Opvoedkunde, 
Frobelleer, Zang. Tekenen, Schrijven, Han
denarbeid. Gymnastiek. 

Zij, die in bet bezit zijn van het eind
diploma Mulo, zijn vrijgesteld voor rekenen, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur
kennis. 

Aan de Frobelop]eiding te Batavia wordt 
het onderwijs voor een groot gedeelte ge
geven in de middaguren, omdat de leerlingen 
in de morgenuren praktisch werkzaam zijn 
aan de verschillende F robelscholen ter 
plaatse. 

Het examen. 
Het examen voor het Frobeldiploma is 

sedert 1932 semi-officieel. Te Batavia wordt 
bet afgenomen onder toezicbt van het Depar
tement van Onderwijs en Eredienst. De 
candidaten worden geexamineerd door het 
personeel der school, terwijl voorzitter van 
de examencommissie een Inspecteur W.L.0. 
is. Tot 1932 was het een staatsexamen. 
Vermoedelijk zal de opleiding van Frobel
onderwijzeressen binnen afzienbare tijd door 
bet Departement van 0. en E. geregeld 
worden en zal weer een staatsexamen wor
den ingesteld. 

Een officieel examenprogramma bestaat. 
op het ogenblik niet. Ook in het leerplan 
hebben deze particuliere opleidingen alle 
vrijbeid. 

Het examen wordt aan de meeste scholen 
schrifteli jk, mondeling en praktisch afgeno
men, waarbij natuurlijk het praktische ge
deelte het zwaars t weegt. 
Boeken. 

Duidelijk is het, dat uniforme boekenlijsten 
niet gebruikt worden. Men gebruikt voor de 
betrekkelijke vakken de leerboeken van de 
Mulo; ook worden L.S. boeken gebruikt en 
verder worden dictaten gegeven. speciaal 
voor de frobelvakken. 
Studiekosten. 

Aan schoolgeld wordt betaald + f 6.50 
- f 16.50 per maand, waarbij de vergoeding 
voor boeken en leermiddelen niet is inbe
grepen ( Kebon Sirih). Hier is ook een inter
naat aan verbonden, waarvoor het kostgeld 
naar draagkracht wordt berekend, met een 
minimum bedrag van f 25.- per maand en 
een maximum van f 40.-. Het internaat is 
ech ter vrij. 

Voor leermiddelen betaalt men f 2.- a 
.f 2.50 per maand. 

Plaatsingskansen. 
Bij het Gouvernement zijn de plaatsings

kansen nihil. In het particuliere an men ze 
goed noemen, voor Europese candidaten 
mogelijk iets beter clan voor Inheemse meisjes. 

Een frobelonderwijzeres verdient ongeveer 
f 25.- - f 85.-. Sommige afgestudeei:den 
openen zelf een frobelschooltje. 

COMMUNIQUE. 

Het departement van Onderwijs en Ere
dienst deelt mede, dat aan de gouvernements 
lagere Nijverhe.idsschool voor meisjes te 
Batavia (Comediebuurt 1) een namiddag
leergang in kantklossen zal worden verbon
den. 

Voor bet volgen der lessen is generlei 
vooropleiding vereist. Er zal een keer per 
week van 4-6 uur des namiddags !es worden 
gegeven. Het cursusgeld, hetwelk bij voor
uitbetaling versch uldigd is, bedraagt f 2.50 
per maand. In dit bedrag zijn de kosten voor 
aanschaffing van materialen niet begrepen. 
Over de vacantiemaand Juli is geen cursus
geld verschuldigd. De cursus leidt niet op 
voor het behalen van enige akte van be
kwaamheid voor het geven van onderwijs. 

Aanmeldingen voor bovenbedoelde na
middagleergang kunnen geschieden bij het 
Hoofd der gouvernements lagere Nijverheids
school voor meisjes te Batavia ( Comedie
huurt 1), bij wie nadere inlichtingen kunnen 
worden ingewonnen. 

BEURZEN. 

XIV. R.K. Studiefonds Soerabaia. 
DH Studiefonds is in November 1927 

opgericht onder de naam Karretjesfonds. 
Oorspronkelijk bestond de f inanciele steun 
in het bekostigen van de vervoergelegenheid. 

Dit voormalige fonds is later omgedoopt 
in ,,R.K. Studiefonds Soerabaia" en werkt 
thans op een uitgebreider basis. Het fonds 
zelf bestaat van contributies en giften. 

Onderstand wordt verleend aan Katholieke 
Soerabaiase kinderen, die studeren aan R.K. 
scholen. W anneer geen gelijkwaardige op
!eiding aan kath. inrichtingen bestaat, clan 
wordt vanzelfsprekend steun verleend voor 
de studie aan Openbare of andere instel
Hngen . 

De toela"ge per ma and aan een f amilie 
varieert van I tot 25 gulden. Terugbetaling 
is nodig, als de maandelijkse toelage per ge
zin de 5 gulden te hoven gaat. 

De Directeur van het fonds is Pastoor J. 
Bruno. Adres Tempelstraat 9, Soerabaia. 

XV. Studiefonds Middelbare Landbouw
school, Buitenzorg. 

Door de school worden geen toelagen of 
beurzen aan minvermogende leerlingen ge
geven. We! bestaat er een Studiefonds voor 
de M .L.S .. waaruit toelageq gegeven kunnen 
worden aan reeds op schoof zijnde leerlingen, 
die b.v. door bet overlijden van hun vader 
plotseling voor de onmogelijkheid gesteld 
zouden worden hun studie aan dE> sch')ol 
voort te zetten. Deze toelagen worden ge
geven als renteloos voorschot, en moeten na 
het verlaten van de school in geregelde af
betalingen, of ineens, worden terugges.tort. 
Nooit warden uit dit fonds toelagen gegeven 
aan minvermogende jongelui, di.e daardoor in 
staat gesteld zouden willen worden om op 
de M.L.S. te komen studeren. 

XVI. Studiefonds van de Broeders v.d. 
H. Aloysius, Coen Boulevard 5 - 9, Soe
rabaia. 

Dit studiefonds helpt alleen jongens, die 
van de eigen scholen komen '!it ~en der 
plaatsen van Ned.-lndie. 

Studie-, boeken- en eventueel kostgelc 
wordt geheel of gedeeltelijk betaa , ofwel 
aan de ouders of rechtstreeks aan de'' inrich
ting, waar gestudeerd wordt. Dit .geldt uit
sluitend voor katholieke jongens, die .i,n staat 
zijn verder te studeren en waarvan op grond 
van hun studie op de lagere school kan ver
wacht worden, dat die verdere studie geen 
mislukking wordt. leder geval wordt op 
zichzelf bekeken. 

Terugbetaling geschiedt alleen, indien de 
mogelijkheid daartoe bestaat. De tijd ervoor 
is onbepaald. 

De gegadigde tekent slechts een stuk, 
waarin hij verklaart het bedrag te zullen 
terugbetalen, zodra en indien hij daartoe in 
staat is. 

KENNISGEVING. 
Met ingang van 1 Augustus 1938 zal aan 

het R.K. Internaat voor meisjes te Mendoet 
een Eerste klasse Onderbouw van de R.K. 
Holl.-Chin. Kweekschool (Bovenbouw) der 
Zusters Franciscanessen te Semarang (Bo
djong) geopend worden. 

Aan deze Onderbouw zal later een Eind
klas-K weekschool verbonden Worden voor de 
leerlingen, die niet naar de Bovenbouw 
kunnen. 

Tot de le klas Onderbouw worden toe
gelaten: 
I e. Zij, die geslaagd zijn of een gunstige 

verklaring hebben voor de le klas Mulo. 
2e. zij, die overgegaan zijn val?- een Voor

klas-Mulo naar de le klas Mulo. 
Leerlingen, die geslaagd zijn of een 

g unstige verklaring bebben voor de Voorklas
M ulo, kunnen geplaatst worden in de Voor
bereidende klas, die aan de Onderbot1· •er
bonden wordt. 

De kosten bedragen: 
Kostgeld p.m. . .......................... f 7.50 
Schoolgeld p.m. Gonvernements Mulo-tarief 
Boekenhuur en benodigdheden p.m. f 2.,...-

Aanmeldingen lief st v66r 15 Juli. 
Verdere inlichtingen verstrekt gaarne. 

MOEDER OVERSTE 
Zusters Franciscanessen 
Me:t;1.doet bij Magelang. 

INGEKOMEN. 
Uit Nederland: 

Prospectus werd ontvangen van de· school 
voor opleiding van leerkrachten in kinder
verzorging en opvoeding, 's Gravendijkwal 
26B. Rotterdam. .•· 

Toegelaten kunnen worden die leerli~1gen, 
die blijk geven van zodanige ontwikkeling, 
dat ze het onderwijs met vrucht kttnnen 



volgen (Mulo, 3j. H.B.S., enz.). Bij voorkeur 
echter candidaten met eindexamen H.B.S.-5j. 
De opleiding duurt 3 jaar. 

We ontvingen het jaarboek 1937 van het 
R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en 
Opvoeding, Bezuide~houtse weg 275, 's Gra
venhage. 

In vijf delen zijn alle mogelijke gegeve?s 
verworkt '1.et R.K. Onderwijs betreHende. 
Een prachtwerk voor de ontvangst waarvan 
we den Directeur van het R.K. Centraal 
Bureau, Mg Dr. Th. Verhoeven, uiterst 
dankbaar zijn. 

Deel I 1ifhandelt het R.K. Bewaarschool
en Lager Ond~wijs in Nederland, . dee] II 
het R.1':. Nijverheids-, Land-, en Tumbouw
en Handelsonderwijs in Nederlapd, deel III 
het R.K. Middelbaar, Voorbereidend en 
Hoger Onderwijs in Nederland, dee! IV de 
R.K. Jeugdorganisatie in Nederland en deel 
V het R.K. Onderwijs en de Jeugdorgam
satie in Nederl.-Indie, Suriname en Cura<;ao. .. . 

Ontvangen erd het studieplan 1937-1938 
va de Nederlandse Handelshogeschool 
( Hogeschool voor Economische W etenschap
pen) Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam. 

Uit hfdiE;.: 
Prospectus en boekenlijst mochten we 

ontvangen van de Bandoengse Handels
school. Huisadres Directeur Lembangweg 6, 
Bandoeng. Deze school is, evenals de Ma
langse Handelsschool. een . filiaal van de 
Handelsschool .,Soerabaia". De school bezit 
een 3-jarige onderbouw en een 2-jarige 
bovenbouw. 

Prospectus met boekenlijst werd ons toe
gezonden door den Directeur van de Zee
vaartschool, Dinojo 5-7-9, Soerabaia. 

Volledige inlichtingen werden ontvangen 
van het Don Bosco T.ehuis, Princesselaan 
115, Soerabaia. In dit tehuis worden voogdij
pupillen, onverzorgde of verwaarloosde Ka
tholieke jongens tot een leeftijd van + 14 
jaar opgemomen. Er is ook een afdeling voor 
meisjes beneden 3 jaar. 

Prospectus werd ontvangen van de H.B.S. 
voor meisjes ( Middelbare Meisjesschool) 
van de Soerabaia'se schoolvereniging. Gen
teng 33, Soerabaia. 

Van het Canisius-College, Menteng 40, 
Batavia-C. mochten we het programma ont
vangen voor de curs us I 93~-1939. N aast het 
programma voor de A.M.S.-B, treffe~ we 
tevens het programma aan voor de meuwe 
H.B.S. Aan beide onderwijsinrichtingen is 
een internaat verbonden voor Katholieke of 
Katholizerende jongelui. Zowel de H.B.S. 
als de A.M.S. staan open voor Katholieke 
en niet-Katholieke leerlingen. 

BIJDRAGEN: 

U.P. te B. bijdrage Maart, April '38 f 5.--
B.v.L. te P. bijdrage 1938 .............. 10.--

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

S.D. te B.; 0.V. te K.; J.A.N. te B. 
F.A.B.v.V. te B. , 

VRAGENRUBRIEK. 
In dit gedeelte van het blad worden alleen 

die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanv.ragers opmerk
zaam te ma~n op een of meer der volgende 
pun ten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleef d te 
verzoekeu: 
1. Juist te adresseren: Studievoorl. Bureau 

van de K.O.B., Tosariweg 51, Batavia-C. 
2. Het adres niet op naam ( M. Hagenaars) 

te stellen. 
3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 

( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt} . 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

5. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in het 
Hollands weer te geven. 

P.B. te S .. 
vraagt, wanneer de examens Wiskunde 

L.O. in Holland gehouden worden. Het 
schriftelijk valt gewoonlijk eind Augustus en 
duurt 2 dagen, het mondeling, dat 1 dag 

duurt, is tussen eind September en begin 
December, dus vaak in de maand October. 
De aanmelding client in den regel te geschie
den v66r I J uni. 

P.B. te S .. 
vraagt of door de Missie studietoelagen 

verstrekt worden. Door de Missie worden 
geen eigenlijke studietoeJ.agen gegeven. Ook 
bestaan geen vaste beurzen of fondsen voor 
dat doel. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat de 
een of andere student in zijn studie finan
cieel door de Missie wordt geholpen, doch 
dit -draagt clan een zuiver particulier karakter 
en de kosten worden bestreden uit dikwijls 
zeer wisselvallige giften. Dergelijke steun kan 
echter niet aangemerkt worden als een stu
diebeurs of iets dergelijks. 

V. te B .. 
vraagt inlichtingen omtrent plaatsing op de 

cursus voor de opleiding bij de douane voor 
M ulo-diploma-bezitters. 

De laatste oproep voor de opleiding tot 
gediplomeerd douane-kommies en tot amb
tenaar vierde klasse is die geweest van Fe
bruari '38. De sluitingstermijn voor deze 
aanmel.ding was 15 Maart en plaatsing op 
deze cursus is niet meer mogelijk. 

In Augustus zaf er weer een oproep ge
plaatst worden; clan echter alleen voor 
H.B.S.-diploma-bezitters. Voor Mulo-diplo
ma-bezitters is er dus voorlopig geen kans. 

Ook is het bezit van deze iiploma's nodig. 
J ongelui, die wel eindexamen hebben gedaan, 
doch gezakt zijn, kunnen niet meedingen. 

O.B.T. te B., 
vraagt of het thans mogelijk is om aan

gewezen te worden voor de opleiding voor 
Sinoloog. 

Volgens opgave van het Ministerie van 
Kolonien, Commissariaat voor Indische Za
ken, afd. B. I te 's Gravenhage, kunnen thans 
geen personen worden aangewezen voor de 
opleiding voor de betrekking van Sinoloog 
bij de Belasting-accountantsdienst in Neder
landsch-Indie. Voor deze 4-jarige vakoplei
ding werd tot dusver het bezit van een eind
diplo~a gymnasium geeist. 

Het is voorts niet bekend, wanneer de 
gelegenheid om voor bedoelde opleiding te 
worden aangewezen, zich weer zal voordoen. 

RELHUEUZEN IJR§ILINEM, DARHO Bid. 49, §OERllBAUl. I 
I. HANDELSKENNIS L. O. Schriftelijke opleiding ' 

r W. H. Bo~. Le~aar ~~e~h~ ~.~~ - B 
0 s DJ ° K J ~itv. inl. op aanvraag. I 

H.B.S. voor meisjes met 3 en 5 jar. cursus. • E. L. S. en Frobelschool • 

Per 1 Augustus 1938 zal aan de scholen een klein internaat worden toegevoegd. 
uitsluUend voor H,8.S. leerlingen. 
Het Hgt in de bedoeling, de meisjes in hulselijke sfeer op te voeden en haar 
sludie aan de H. B .S. te leiden. 
lnlichtingen omtrent kosten e.d. verstrekt gaarne 

Spreekuur: ·door de week 5 - 6 uur n.m. 

-----------------------------=--

I 

ZESTED§ f R~NCl§CANESSEN 
BODJONG. SEMARANG 

Frobelschool I 
Eur. Gem. Lagere Shool I 
Eur. Kweekschool I 
Bovenbouw Holl. Inl. Chin. Kw.) 

A afrmelding voor de K weekschool v66r 24 J uni. 

\ 

I 

De Overste. 

Zondags 13-11 uur v.m. 

Zeevaart- en Machinistenschool ,,Willem Barentsz" 
I Opleiding voor: 

TERSCHELLING 
INTERNAAT 

a. Stuurmansleerlingen - 2-jarige cursus voor getuigschrift A. S. 
b. Machinistleerlingen - 2-jarige cursus voor getuigschrift A. M. 
Eis van toelating tot beide afdelmgen: ten minste 1 jaar H.B. S. of 

2 jaar U.L.O. ' 
Voorbereidende klasse aanwezig. 
Aanvang van de nieuwe cursussen: Dinsdag 6 September. 
Aan de school zijn verder verbonden : 

cursussen voor de Examens voor: 
a. 3e, 2e en 1 e stuurman grate handelsvaa rt. 
b. voorlopig diploma en diploma A als scheepswerktuigkundige. 
c. de radiocerlificaten le en 2e klas>e. 
Prospectus te verkrijgen bij de Redactie van dit blad. 
lnlichi.ingen en aanmeldingen bij den Directeur 

J. de Groot. 
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HOOFDKANTOOR : RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E N W E G 2, B U I T E N Z 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 

en Moderne T ~Jen. Stenografie nGrooteu, N ederlands 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, 

Reclame-Tekeneh, Boomzaken. 

Boekhouden. 

Leiding: O n der deze lfde 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V 09r schriftelijke lessen in: 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, £en

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

-= 
GR 0 0 T K_L_O_O_S_T_E_R_

1 
Ii ~~~~~9~.00~~~~~!~~~~.-~~.~~2~~ .. 

Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

T weejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U. L. O. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan den Theresia

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

(lnrichtiog voor Electrotechnisch Ambachtsondtcwijs) 
Besluit v. d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 16473/B. 
Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 

Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 

I 
De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

-

Eis toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en N EDER LANDS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturien!en, opleiding B. 

Pro<ped.us bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

I AANVANG: NIEUWE CURSUS { 1 AUGUSTUS 
t FEBRUARI 

I .HUIZE .Ma R 1 R BE AT RIX'' u.L.o. - GYMN~~~~~ I 
I Internaat voor een bepe1kt aantal jongens van goeden huize . I 

Velp (0). Kerkstraat 23 Prima refe1enties. 

llj Steno 

MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

J. A. SCHNAAR 
STENOGRAAF VOLKSRA°AD en LERAAR GEM. M. H. S. 

Laan Canne 36 - Batavia·Centrum - Tel. WI. 408 

- -
_MATER AMA BILI 

Rooms Katholieke ddejarige Lagere Nij\'erheids 
school der Religieuzen Ursulinen v. d. Rom. Uni 
------·----- Merdikaweg 2, Bllndoen! -
Deze driejarige opleiding geeft onderricht in Huis
houdkunde, Handwerken, Costuumnaaien, Koken 
en Wasbehandeling. 
Bovendien heeft ze een zeer uitgebreid leerplan 
voor het bijbrengen van algemene ontwikkeling, 
kennis van Engels, Duits en Frans, zodat de meisjes 
er werkelijk gevormd worden voor het leven . .. 
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