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"' MEDEDELINGEN. 

Aile correspondentie te richten tot den 
Leider van het Studievoorlichtingbureau, 
Oud-Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Inlichtingen worden gratis verstrekt. 
Porto voor antwoord insluiten. 

3. Vriendelijk verzoek aan onze abonne's, 
die het abonnementsbedrag ad. f 2 . ..
voor de jaargang Oct. '38 - Oct. '39 
nog 'niet hebben opgezonden dit alsnog 
te willen doen. 

4. Alleen aan Donateurs en Abonne's kun
nen we de regelmatige toezending van 
dit Orgaan garanderen. 
Aan anderen worden op aanvraag losse 
nummers a f 0.20 toegezonden. 

5. De volledige 2e jaargang ( 1938/1939) is 
verkrijgbaar (niet ingebonden) ad. f 2.25. 

6. Lezeressen en Lezers, wie voortdurend 
ons Orgaan gratis is toegezonden, vra
gen we vriendelijk ons Bureau met een 
abonnement of bijdrage te steunen. 

De Leider v/h Stud. Voorl. Bur. 
v/d K.O.B., 

G. A. van Arendonk. 

OVER DE STUDIE VOOR WIS~ 
KUNDE L.O. 

Voor hoofdaktebezitters opent het bezit 
van de akte Wiskunde l.o. de gelegenheid 
geplaatst te worden aan een muloschool en 
aangezien de animo voor deze akte nu juist 
niet zo heel groat is, kan men practisch 
zeker zijn na het behalen ervan spoedig aan 
'n dgl. schGol te worden benoemd. De vr~ag 
is nu, langs welken weg men het best wordt 
voorbereid om aan het examen voor wis
kunde l.o. met succes te kunnen deelnemen. 
Is men in de gelegenheid behoorlijke mon
delinge lessen te nemen, clan is dit altijd aan 
te bevelen. In de H.B.S. plaatsen heeft men 
alli<;ht kans een behoorlijk opleider te vin
den, ofschoon er op moet warden gewezen, 
dat de leraren van dgl. scholen soms al te 
Jang uit de stof zijn om nag te kunnen op
leiden. Behalve een grondige kennis van de 
theorie die: vooral op het rnondeling examen 
noodzakelijk is, moet men beschikken over 
een grote routine in het oplossen van v~aag
stukken : Zonder behoorlijk schriftelijk exa
men is de kans van slagen practisch nihil. 
Meer dan eens werd schrijver van dit op
stel de vraag gesteld, of het niet mogelijk is, 
Lo. wiskunde door zelfstudie te behalen. In 
het algemeen houd ik dit voor onmogelijk. 
Men heeft een !eider nodig, die attent maakt 
niet alleen op foutieve oplossingen, doch ook 
op onnodig lange wegen wijst, die uw ma
nier van zeggen becritiseert, u leert met de 
nodige wiskunstige scherpte de zaken uit te 
leg9en. Al te vaak rneent men, dat een be
paalde oplossing juist is, vooral als het ant
woordenboekje zo vriendelijk is precies het
zelfde antwoord te geven. terwijl de ervaren 
opleider u onmiddelijk twee, drie of nog 
meer ongerechtigheden aanwijst. 

Vraagt men. welke boeken voor · de oplei
ding voor wiskende l.o. zijn aan te bevelen 
clan moeten wij onderscheid maken tussen 
deqenen die reeds vrij veel aan wiskunde 
hebben gedaan (bijv. bezitters van H.B.S. 
5-j.c.) en anderen. die nagenoeg vooraan 
moeten be\'.finnen. Kunnen de eersten al da
delijk met de geeigende boeken voor l.o. be
ginnen de laatsten moeten eerst eenvoudiger 
boeken doorwerken. Als inleidende b~eken 
nemen wij: 
Alge~a : Nieuwe schoolalgebra van 

Beth, Van Loo en Wijdenes, I. II en III. 
Meetkunde : Leerboek der vlakke meet

kunde door Dr. Van Tijn. 
Stereometrie : Stereometrie voor bet 

Middelbaar en VoodJereidend Hooer On
derwijs, van Dr. P. Molenbroek en °P. Wij
denes. 

Goniometrie : Vlakke driehoeksmeting 
door Derksen en De Laive. 

Voor deze schoolboeken zouden meerdere 
andere even geschikte uitHaven te noemen 
zijn. doch de gemelde uitgaven zijn alge-

meen bekend en te verkrijgen ! 
De eigenlijke werken voor de studie zijn 

clan: 
Lagere Algebra I en II van P. Wijdenes. 
Leerboek der Vlakke Meetkunde van Dr. 

P. Molenbroek. (Achtste druk). 
Leerboek ·der Stereometrie van Dr. P. 

Molenbroek. 
Vlakke Driehoeksmeting door P. Wijde

nes. 
Ter repeti.tie: Gids voor de studie voor 

wiskunde l.o. van Verkaart. · 
Als hulp •bij de studie is verder aan te 

bevelen aan abonnement op een der Wis
kundetijdschriften : Nieuw Tijdschrift der 
Wiskunde, onder Redactie van Harlaar en 
Herreilers, beide assistenten van den Heer 
Wijdenes, of het nieuwere Mathematica A 
van Dr. M. Scheffer, waaraan o.a. de be
kende opleider Timmer in Amsterdam mee~ 
werkt. 

Wat betreft de ~tudieduur, moet deze 
voor bezitters van het einddiploma H.B.S. 
5-j.c., mits niet al te Jang geleden behaald, 
op ten minste een jaar worden gesteld, als 
men over veel vrije tijd beschikt. Voor de 
andere is de studieduur op mistens twee jaar 
te stellen, doch we menen, dat de meeste 
candidaten er we! drie jaar over zullen 
doen. Aanstaande candidaten voor deze ak-

. te, die in of bij een H. B. S.-plaats wonen, 
kunnen van den !eider van het studievoor
lichtinpsbureau adressen van opleiders krij
gen. Als $lOede schriftelijke cursus voor deze 
akte in Ned.-Indie noemen we Cursus Eu
clides. Administratieadres H. G. Veringa, 
Idienboulevard no. 41, Malanq, waar alle 
inlichtingen die men wenst te verkrijgen 
zijn. 

OVER DE STUDIE VOOR K. I. 

De in Indie te behalen wiskunde m.o. K. I 
geeft bevoegdheid tot het geven van school
onderwijs in de wiskunde aan een Middel
bare school, d.w.z. in de eerste drie klassen 
van H.B.S. of Lyceum, aan A.M.S. of 
Kweekschool. Het is een z.g. halve bevoegd
heid, evenals de A akten in de moderne ta
len. In 1934 werd de laatste officieele K. I 
cursus te Bandoeng gesloten en sedert is 
nimmer van Departementswege voor deze 
akte een opleiding georganiseerd. Degenen, 
die dus aan dit examen wensen deel te ne
men, zijn dus voor opleiding aangewezen 
op de leraren van een Middelbare school, 
<loch het zal zeer lastig zijn iemand te vin
den, die genoeg thuis is in de zes examen~ 
vakken om iemand met succes te kunnen op
leiden. 

Anders staat het met de schriftelijke op
leiding, al bestaat hiervoor in Indie geen 
gelegenheid. Van de schriftelijke opleidin~ 
gen uit Holland komen in aanmerking die 
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yan den Heer Wijdenes te Amsterdam en 
1die van Dr. M. Scheffer te 's Hage. De 
laatste leidt ook voor K. V op en meerdere 
colega 's bij het M.O. danken hem het be
halen hunner akte ! Beide genoemde oplei
ders kunnen op een succesvolle ervaring van 
meerder jaren bogen ! 

Als men enigszins in de gelegenheid is, 
blijft het aan te bevelen les te nemen in de 
hoofdvakken : Hogere Algebra en Meetkun
de, speciaal het eerste dat voor velen het 
grate struikelblok is op het examen. Het 
examen omvat zes vakken, n.l. Hogere Al
gebra en de Rekenkunde in haar gehele om
vang , de Meetkunde, (waaronder mede is 
beg rep en de stereometrie), de gewone en 
boldriehoeksmeting, de analytische meetkun
de van het platte vak en de beschrijvende 
meetkunde (Rechthoekige en centrale pro
jectie). Voor alle vakken, behalve de reken
kunde wordt schriftelijk e~amen afgeno
men : Men krijgt in drie · uren tijd drie 
vraagstukken te maken <loch voor beschrij
vende m<:~tkunde slechts twee, wat te ver
klaren is uit het feit dat het daarbij beno
digde teken werk lang ophoudt. Op het mon
deling examen, dat in Indie in twee dagen 
wordt afHenomen, wordt als volgt geexami
neerd : Hogere Algebra en Meetkunde elk 
een uur; analytische en Beschrijvende Meet
kunde elk % uur, Driehoeksmeting en Re
kenkunde elk ,Yi uur. Al te vaak wordt de 
fout gemaakt te weinig aandacht te besteden 
aan de bijvakken en verliest men uit het oog. 
dat goede cijfers voor de bijvakken soms als 
tegenwicht kunnen dienen voor minder 
mooie in de hoofdvakken, terwijl verder 
voor de z.g. bijvakken heus niet weinig ge
vraagd wordt ! Onder degenen die voor 
K. I gaan studeren zijn de Bezitters van wis
kunde l.o. het beste voorbereid. Nog altijd 
is waar, wat de Heer Wijdenes al jaren ge
leden schreef : Zander grondige voorberei
'ding loopt de studie voor K. I op volslagen 
mislukking uit ! Bezitters van Einddiploma 
5-j. H.B.S. zullen daarom verstandig doen 
de voor lagere akte wiskunde voorgeschre
ven boeken niet te verwaarlozen! Voor de 
akte K. I bestaat een gehele serie van Hol
landse boeken, <loch het verdient alleszins 
aanbeveling de studie niet al te beperkt op 
te zetten ! Van de boeken in het volgende 
lijstje bedoelen we met : ,.verplicht" dat het 
boeken zijn, die in ieder geval grondig moe
ten warden gekend. 

1. Hogere Algebra : Verplicht : Beknop
te hogere algebra door Prof. Dr. Fred Schuh. 
Opgaven voor Hogere algebra en Reken
kunde door P. Wijdenes. Beide werken zijn 
uitgaven van Noordhoff, Groningen-Bata
via. 

Aanbevolen : Einleitung in die Inf ini
tesimalrechnung von Ernesto Caesaro, 
Deutsch ; herausgegeben von Dr. Georg Ko
walewski. Uitgever Teubner, Leipzig. Op
gaven voor Hogere A lgebra door Westen
dorp . 

2. Analytische Meetkunde : Verplicht : 
Inleiding tot de Analytische Meetkunde DL. 
door Dr. J. G. Rutgers. Uitgever Noordhoff. 

· Aanbevolen: Analytische Meetkunde 
door Prof. Barrau, Uitgever Noordhoff. 
. Le.c;ons der Geometrie Analytique par 
Brrot ' et Bouget. Uitgever Tandou et Cie, 
Parijs. 
- · T er inleiding : lnleidin51 tot de Analytische 
Meetkunde door J. Schrek. Uitgave van 
Noordhoff. · 

3. Beschrijvende Meetkunde : Verplicht: 
De V ries-Wijdenes Leerboek der beschrij
vende Meetkunde door Prof. H. J. v. Veen. 
u~tgever Noord~off. 

4. Meetkund,e: Verplicht: Leerboek 
der vlakke meetkunde door Dr. P. Molen
broek, achtste, druk, Leerboek der Stereo
metrie van dezelfde schrijver, beide uitgaven 
van Noordhoff. Complement der Stereomo
trie van Cikot en Stereometrische hoofd
stukken van Landre. 

Aanbevolen: Grepen uit de Moderne 
Meetkunde van Prof. Schuh ( Uitgever : 
Noordhoff). Inleidi.ng tot de nieuwere meet
kunde van het platte vak en van de ruimte 
door J. Versluys (Uitgever: Noordhoff), 
Methoden en Theorien door Prof. Jul. Pe
tersen. 

5. Driehoeksmeting : Verplicht : Leer
boek der goniometrie door P. Wijdenes. 
Boldriehoeksmeting door, J. W estendorp 
( Uitgever : Thieme, Zutfen). 

Aanbevolen : Leerboek der Driehoeks
meting door Prof. Dr. Fred. Schuh (Uitge
ver : Van Goor' s Zonen, Den Haag). 

6. Rekenkunde: Verplicht : Rekenkun
de voor K. I van P. Wijdenes of Rekenkun
de voor K. I van Dr. M. Scheffer (Uitge
ver : Thieme, Zutfen). 

Het getalbegrip, in het bijzonder het on
meetbare getal. 

Aanbevolen : Beginselen van de leer der 
congruentien door Prof. Schouten, Leerboek 
der Elementaire Theoretische Rekenkunde, 
dl. I en II door Prof. Schuh, alsmede de 
beide handboeken van deze schrijver over 
de leer der Congruentien 

Ter herhaling : Verzameling opgaven 
van de K. I examens, door H. van Breem 
( Noordhoff). 

Een abonnement op Mathematica A 
(Thieme), waar meerdere Hollandse exami
natoren aan medewerken of Nieuw Tijd
schrift voor Wiskunde onder redactie van 
de beide assistenten van den Heer Wijde
nes, H. Herreilers en K. Harlaar. 

Wij willen hier verwijzen naar de adverten
tie van den hr. Wijdenes en die der firma 
Noordhoff op de advertentie pagina. 

DE MIDDELB. MEISJESSCHOLEN IN 
NED.-INDIE. 

Dit betreklkelijk nieuwe onderwijsinstituut 
staat momenteel zeer in de 'Publieke belang
stelling. Het is een sc:hoolty1pe aangepast aan 
de aard en de aanleg van het meisj•e. Dit blij.kt 
duidelij1k u.it het leer.plan: aan Nederlands en 
de moderne talen worden in totaal meer uren, 
aan Wis•kunde, Natuur- en Scheikunde minder 
uren besteed ·dan op de H .B.S. V; bovendien 
wo•rdt gedoceerd kunstgeschiedenis en rmuziek
leer, 1erwijl het ondierwijs .in ha:ndwerken en 
zang niet is vergeten. 

Vergelijken we de vwk1ken der eerste en twee
de 1klas ~n de H.B.S. V en der M.M.S., dan 
zien we, dat het aantal lesuren voor die vak
ken 'Slechts weinig veTschilt: in de eerste klas 
der H.B.S. V voor Aa.Tdrijkskunde, Wj.i;:ikunde 
en Biologie, elk 1 uur meer; in de tweede klas 

. voor Duits 1 uur minder,; voor Frans, Geschie
denis en N'atuurkunde res1p. 1, 1 en 2 uur meer; 
aangezien in de eecr-ste 2 klas.sen der beide 
ond:e•rwijsinfichtingen bijna dezelfde boe1ken 
worden ge:bruikt (uitgezonderd Meet'kunde en 
Enge13) lijkt ons de overgang van de M.M S. 
le klas naar H.B.S. V 2e klas gemakkelijk; 

dit geldt dus ook voor de ove~gang M.M.S. 
le klas (Indie) naar H.B.S. V 2e klasr (Hol
land). De overga:ng van de 2e klas (M.M.S.) 
naar de 3e •klais H.B.S. is moeilijker, vandaar 
dat een toelatingsexamen noodzakelijk is·. 

Zoals men reeds •in ons vorig nummer gelezen 
hee.ft, bestaan M.M.S.-en te So~abaja: van de 
Soeraibajase Sahoolvereniging. 

Idem: van de Rel. Ursulinen, Darmobou-
levard. 

Mala:n•g: aan het Gouv, Lyceum. 
Bandoeng: aan het ChTist. Lyceum. 
Met 1 Aug. 1940 te Batavia (aan de K.W. III 

school) en te Medan. 
De ,,voorlop.ige" regelen betreHende de toe

lating tot de ee~ste ~fas·sen volger. hieronder : 
Tot de Gou.vemements Mi~delbare Meisjes

schoool met vijf-jariige cuTsus· worden toe
gelaten: 

A. Leerlingen afkomstig van gouvernements
en daarmede gelij·kgestelde (gesubsidleerde 
en nieit-gesubsidieerde) scholen voor Wes
tern La;ger Onderwijs: 

1. die O\P grnnd van een met g-oed gevolg 
afgelegd toelatings~xarnen to gelacen 
zij.n tot een 1gouvRrne.ni.ents-, va11 
Landswege ,gesubsidie.erde ·of daar
mede gelij.kwaardig verklaarde onge
isubsidiee,rde Hoge<e Burgerschool met. 
vijf-jarige cu.rs111s dan wel een Lyceum 
of een Gymnasium in Nederlandsch
Indie of in Nederland, mits o:ri <lat 
examen imins-tens 1het cijfer 6 (zeis) 
voor Nederlands behaald werd. 

2. die een ver.klarin.g van thet Hoofd d 
door haar lbezoohte school hebben ont
vangen, waaru:it blijkt, dat ze de hoog-
1ste .klasse dier school met v;rucht heb
ben doorlopen en die op het toelati:ngs
examen bedoeld onder 1 minstens het 
cijfer 6 (ze.s) voor Nederlands hebben 
be'haald .. 

3. die geen veriklar~ng a1's bedoeld ondeT 
2 1hebben, maar wel de ±ioogste 1klasse 
van de sub 2 bedoelde .school door
lO!pen 1heJhben en zich hebbe1 onder
worpen aan het examen bedoeld onder 
1 voor de vakken Nederlands, Aard
rijks•kunde en Geschi.edenis, waarbij 
voo:r: het vak Nede1rlanc1s iminstens het 
cijfer 6 (zes) werd behaald, voor de 
andere vakken geen cijfer lager da:n 5 
(vijf) en totaa.hninsten1s 17 1punten. 

B. Leerlingen, niet afkomstig van een gouver
ne1ments of daarmede gelijkges•telde (ge
·s.ubsidieerde en niet-gcsubsidieerde) school 
voor Western Lager Onde•rwij.s, die cp 
grond van een met goed gevo1g afgelegd 
toelatingsexamen toegelaten zijn tot een 
Gouve•rneiments-, van Landswege gesubsi
dieerde of daarmede gelij1kwaardig ver-
1klaarde ongesubsidieerde Hogere Burger-
1school met. vijf-jarigl<! cunms dan wel een 
Lyceum of een Gymnasium in Neder
landsch-Indie of in Nederland, mils op dat 
examen. minstens het cijf.er 6 (zes) voor 
Nederlands behaald werd. 

C. Leerlingen, die in Nederland zijn toegela
ten tot een Middelbare Meisjes·schovl, 
welke voldoet aan de vooorwaarden gestcld 
i~ de beisohi•klking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Fehruari 1935 (Ned. Staatscourant van 
22 en 23 FeJhruari 1935) . 

TOELICHTING: 

1. Er wordt geen afzonderlijk toelatings
examen afgenomen voor de Middelbare 
Meisjesschool. Zij, die r eeds te"cren het 



2. 

3. 

0 

plan hebben onderwijs op de Middelbare 
Meisjesschool te volgen, onderwerpen zich 
aan het toelatingsexamen voor de eerste 
klasse der Hogere Burgerschool met vijf
jarige cursus, maar zijn vrijgesteld van 
het examen in.JRekenen, voor zoover af
komstig van de onder A genoemde scho
len. 
• 

~ 

Een vt:mklaring als bedoeld 'S'llb .'.? .dat de 
hoogste klasse der lagere school met V'I'llcht 
is doorlo,JJen, dient alleen dan te warden 
afgegeven, indien ihet schoolhoofd over
tuigd is, dat de oetrokken leerlinge, als 
op de "hoogste iklas,se :nog een 'klasse zou 
volgen, daartoe zou kunnen worden be
vorderd.) 
Een verlklaring van geschrktheid tot het 
volgen van :het onderwijs oip een Hoge!l'e 
Bu<r1gerschoo,1 met vijf-jlarige cursus ·houdt 
tevens in, dat de betrok<ken •leerlinge •het 

onderwijs op de lagere school met vrucht 
heeft gevolgd. 

4. Indien geen verklaring omtrent de ge
schiktheid tot het volgen van het onderwijs 
op een Ho,gere Buirgerschool met vijf-jairige 
cursus ;kan worden afgegeven door het 
Hoofd der lagere school, behioeft het op 
zichzeM nog niet uitgesloten te zijn, dat 
weI een verklaring wordt afgegeven, dat 
het onderwijs op de lagere school tmet 
vrucht werd gevolgd. 

5. De vo·o·r de toelating tot de eerste klasse 
der Gouvernements hogere burgerschool 
met 5-jar.ige cursus gestelde leeftijdseis 
geldt mede voor de toelatin:g tot de eerste 
klas der Gouvernements Middelbare Meis
jesscihool. 

Met ingarug van 1 Aug. 1939 werd op de 
Gouv. M.M.S.-en volgende ;p<roeflesurentaibel 
en het p:roefip.rogramma ingevoerd: 

0 PROEF~lesurentabel voor de Middelbare Meisjesschool. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

, 
0 

0 Aile lessen duren 50 minuten. Het getal lessen, aan 
elk der vakken wekelijks in elke klasse 

te wijden, wordt aangegevenin 
onderstaande tabel : 

K ·1 a s s e n 

Vakken 
I I II I III I IV 

·' 

Nederlandse taal en letterk uncle 55 44 I 4 4 

------
Franse taar en letterkunde 66 45 4 4 

----
Duitse taal en letterkunde 56 43 4 -4 
... ----
Engelse taal en letterkunde - 44 4 4 

----
Aardrijkskunde 2s 22 2 2 

----
Geschiedenis 3s 2s 2 2 . 

------
Handteekenen 22 22 2 2 

.,.. -- --
Handwerken 2 2 2 1 

8 

----
I 

Lichamelijke Oefening 3:i 3s 3 3 
- --------

Wiskunde 56 56 4 -
----

Natuurkunde - - 2 2 2 
--------

Scheikunde - - - 2 
----

Plant~ en Oierkunde en Hygiene l2 22 1 2 

1-------
Boekhouden - - - 2 

----
Kunstgeschiedenis - - - 1 

------
Zang en Muziekleer 1 1 1 1 

----
1 o t a a I 35 35 35 36 

I v 

I 5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

2 

- I 

1 

2 

2 

-
1 

1 

36 

Totaal 

22 

23 

22 

17 

10 

11 

10 

.8 

14 

14 

5 

4 

8 

2 

2 

5 
' 

177 

185 

PROEFPROGRAMl\IA. 

der 'lessen voor de Gouvernements Middelbare 
M eisjesschool in N ederlandsch-I ndie. 

Het onderwijs om.vat voor: 

1. Nederlandse taal en letterkunde: 

Klasse I. 
Lees-, sp.reek- en steloefeningen. Begin 

van de behandeling der sipraakkunst. Oefe
n<i.ng in 'het zuiver schrijven. 

Kiasse II. 
Voortzetting der lees-, s.preek- en stel

oe.feningen. Voortzetting van de behande
ling der s.praakkunSJt. Oefeningen in het 
zuiver ·schrijven. 

Klasse III. 
Voo•rtzetting der lees-, spreek- en stel

oefeningen. Voortzetting en beeindiging 
van de systematische behandeling de'l' 
s,praakkunst. 

Oefeningen in ihet zuiver schrijven. Her
:haling. Lezen en besp:reken van enige 
voortbr~ngselen uit de 19e en 20ste eeuw. 

Klassen IV en V. 
Voortzetting der lees- en sipreekoefe

ningen, o.pstellen. Herhaling en breder 
behandeling van er.kele onderwe·r~en uit 
de spraa.'kikunst. Behandeling van de letter
rlmnde, voornamelijk door lezing van be
langrijlre werken uit verschillende perio
den, in verband met de tijd, waarin deze 
ontstonden. 

2. Frainse taal en letterkunde: 

Klasse I. 
Uitsipraa·koefeningen. Oefen'ingen in het 

spreken, schrijven lezen en vertalen. Begin
selen der spraakkunst, waaronder de ver
voeging va:n de regelmatige en van de 
tmeest voorkomende onregelmatige werk
woorden. 

Klasse II. 
Oefeningen in het spreken, schrijven, 

lezen en verlaten. Voortzetting van de 
behandeLing der s:praa!kkunst, waaronder 
de vervoegiing van de onregelmatige werk
woorden . 

Klasse III. 
Oefeningen in het spreken, schrijven, 

sohrijven, lezen en vertalen. Voortzetting 
van de ibehandeling en herhaling van de 
bpraa~kunst. 

Klassen IV en V. 
Henhaling en aanvulling van de spraaik

ikunst. Beoefening van het mondeling en 
schriftelijk gelbruiken van de taal. O:p
stellen. 

Lezen en vertalen~ Behandeling van de 
letterkunde voornamelijk door het lezen 
van weriken uit vers.chillende perioden, 
in verband met de tijd, waarin deze ont
,stonden. 

3. Engelse taal en letterkunde: 

Klasse II. 
Uitspraa!koefeningen. Oefeningen in het 

spireken, schrijven, lezen en vertalen. Be
giIJJSelen der spraakikunst. 

Klasse III. 
Idem als in !klasse III voor Frans. 

Klassen IV en V. 
Idem als in Jdassen IV en V voor Frans. 
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4. Duitse taal en letter kunde: 

Klasse I. 
Idem als in klasse II voor Engels. 

Klasse II. 
Oefeningen in het spre.ken, schrijven, 

lezen en vertalen. voort etting va:n de 
behandeling der spraakkunst. 

Klasse III. 
Idem als in •klasse III voor Frans. 

Klassen IV en V. 
Idem als in klassen IV en V Frans. 

5. Aardrijkskunde: 

Klasse I. 
Euro-pa 

Klasse II. 
V 001 ~,:Pt ting van Eurcpa. W erelddelen. 

Klasse III. 
Voortzetting we·relddelen. Nederland en 

Ned.-Indie. 

Kla:sse IV. 
Voortzetting Nederland en Ned.-Indie. 

Natuurkundige aardrijkskunde. 

Klasse V. 
Cosmografie. Sociale aardrijkskunde van 

enkele landen in Europa en om de Pacific, 
waar Nederland of Ned.-Indie mee in be
trekking staat. 

6. Geschiedenis: 

Klasse I. 
De algernene en vaderlandse .geschie

denis tot 1500 na Ohristus. 

Klasse II. 
De algemene en vaderlandse geschie

denis (w.o. begrepen de Indische) van 
1500-1715. 

Klaisse III. 
De algemene en vaderlandse gesohie

denis (w.o. begreipen de Indische) van 
1715-1815. 

Klasse IV. 
!De algemene en vaderlandse gesc·hie

denis (w.o. begrepen de Indische) van 
1815 ~ 1870. Overzicht van het ontstaian, 
de tawk en de betekenis va:n de verschil
lende staatsorganen in Nederland. 

Klasse V. 
!De algemene en vaderlandse gesohie

denis (w.o. begr~pen de Indische) van 
1870 - tot iheden. :Voortzetting van de 
bespreking der staatsorganen ookl van die 
in Nederlandsch-Indie. 

7. HaruUekenen: 

Klasse I. 

Vaardigheidsoeferuingen; vlakke figuren, 
vlakke voorwerpen en eenvoudige vom-
werpen naar de natuur, met toe:passing 
van kleuren; tekenen uit het hoofd. 

Klasse IL 
Eenvoudige voorwerpen naar de natuur; 

projectivisohe •schetsen; blad-, bloem- en 
siervormen, toepaissing van kleuren; teke
nen uit lhet hoofd. 

Klasse III. 
Sarnengestelde voorwerpen naru- de na

tuur, .projectivische schetsen en doOTsne
den; :motieven Jlit <lie .bouw'kunstnijverheid; 
<kleuroefeningen; tekenen uit het hoofd. 

Klassen IV en V. 
Voortzetting en uithreidi:ng van het in 

de lagere klaesen 'behandelde. 

8. Handwerken: 

Klasse I.. 

Hreien, haken, naaien. Eenvoudige ver
siering in kruissteek. 

Klasse IL 
Voc·rtzetting klasse I. Doocstoip.pen en 

ap1plicatiewerk. 

Klasse III. 
Ve:rstellen. Fraaie handwerken. 

Klassen IV en V. 
Voortzetting en uitbreiding van het in 

de lagere 1klassen geleerde. 

9. Lichamelijke Oejeningen: 

Klassen I tJm •V. 
Oefening~n ter verbetering va:n de 

lichaamsbouw en de lic'haams·houding (in 
het bijzonder rompoefeningen). 

Klassi'kale en individueele verbetering 
van de bewegingsvo:rmen (waarbij speciale 
aandacht gewijd wordt aan ademhaling, 
gaan en fopen). 

Oefeningen ter verhog.ing van het iP•res
tatie-vermogen, bv. klimmen, duwen, trek
•ken, dragen, sprinigen in verschillende vor
men, wer;Pen, vangen, enz. 

Wedstrijdspelen, zcoals volleybal, tref
hal. 

Eenvoudige voor me1sJes geschikte lbe
wegingskunsten met en zonder gebruik 
van de toestellen. 

Rhythmisohe cefeningen. 

10. Wiskunde: 

• 

Klasse I. 
REKENKUNDE. Eigenschapipen der 

hoofdbewerkingen. 
Deelbaarheidskerumerken. G. G. D. en 

K. G. V. Omrekenen met vreemd &eld. 
ALGEBRA. Hoofdbewerkringen van de 

le graad met een onbe1kende. 
MEETKUNDE. Inleiding, hoeken, even

wijdiige lijnen, driehoeken, cong.ruentie. 

Klasse II. 
REKENKUNDE. Evenredigheden. Vier

·kan tswortel trekking. 
ALGEBRA. Voortzetting der vergelij

·kingen, ingeklede vergelijikingen, merk
waardige iproducten, ontbinding in fac
toren, breuken. 

MIDETKUNDE. Constructies, veelhoe
•ken, evel).·redigheid van Iijnen. 

Klasse III. 
ALGEBRA. Voortzetting der vergelij

kiingen. Vergelijkingen van de le graad 
met meer onbekenden. Eenvoudiige her
leidingen met wortelvorrnen. Vierkants
vergelijkingen. 

MEETKUNDE. Gelijkvormigheid van 
drlethoeken. Stelling van Pybhagoras. Pro-

jectiestelling. OpipervlalJcli:en. Eenvoud.i,g
ste e1genschappen va:n den cirkel. 

11. Natuurkunde: 

Klasise III. 

Iets over krachten, ·~venwicht en bewe
ging van vaste lichamen, vloeistaffen en 
gassen. Avbeid en aribeidsvermogen. Begin 
van de warmte. 

Klasse V. 
1Voortzetting van de wa1mte. Geluid. 

Begin van licht. 

Klasse V. 

Voortzetting van ·het licht. Maignetisme. 
Electriciteit. 

12. Scheilcunde: 

Klasse IV. 

Beginselen der anorganische scheHmnde. 

Klasse V. 
Voortzetting der anorganisc;ihe •schei

knmde. Beginselen der otganisdhe schei-· 
kunde. 

13. Plant- en Dierkunde en 'Hygiene: 

Klasse I. 

PLANTKUNDE: inleiding tot de vorrn
leer en levensverrichtingen van de bodem
:Planten. Behandeling van enkele planten. 

DIER!KUNDE: bekno:Pt overzicht van 
bouw en levensve:rriohtingen van het men
selijk lichaaim. 

Klasse II. 
PLANTKUNDE: uitbreidin•g van het 

in de vorige 1klas behandelde. 
DIERKUN1D'.E: zoogdieren, vogels. 

Klasse III. 
PLANTKUNDE: behandeling van en

kele bekende .plantenfamilies, mos'sen en 
varenachttge iplanten. 

DrnRKUNDE: overige gewervelde die
ren ('reptielen, ampihibien, visseri). 

Klasse IV. 
PLANTKUNDE: beknopt overzicht van 

de lagere planten ii.n 'het bijzonder de bac
terien en schimmels, met nadruk op ziekte
verwekk.ers; inleicling tot de hygiene. 

DIEIBJKUNDE: overz,.cht van de onge
wervelde dieren, ii.n het ibijzonder de in
secten, v.n.l. in veT'ba:nd imet eociale in
stincten en enlkele ziekten van de mensch. 

Klasse V. 
PLAN',l'KUNDE: iets over de .planten

physiologie en anatomie. 
DIERKUNlDIE: het menselijk lichaaim. 

(uitbreiding van 'het in de le ,kJas be•han
delde). 

14. Boekhouden: 

Klasse IV. 
Voornaamste begri:p1pen uit het enikel

en het dubbel-boe.khouden. 
Grootboek. Journaal. Balans en Verlies

en Winstrekeruing. 

15. l( u;nstgeschAedcnis: 

Klassen IV en V. 
Historisch overzicht. Bespreking van de 

voornaamste ihistodsche stijlen, en van 
kunstbreng•selen uit de oudheid, de Mid
deleeuwen en/of de nieuwere. tijd . 



16. Zang en M uzieldeer: 

Klasse I. 
Noten en cijforschrift, eenvoudige twee

stemmige Iiede9en. 

Klasse II. 
• VoO'rtzetting. Tweestemmtge liederen 
ooik in de vreemde talen. 

Kla:sse III. 
1Voortzetting tweestemmige en drie

stemmige liederen. Beginselen der •mruziek
leer. "' 

1) 

Klassen IV Ven V. 
Koorl?ederen van moeilijke1r aardi. Zang

Slpelen. Voortzetting van de beginselen deir 
muziekleer. Zeer beknopte muziekgeschie
denis. 

We ikunr.en<}·ons voorstellen, dat vele ouders 
nieuwsgierig zijn naar de voorrechten, die lhet 
b&it van een diploma M.M.S. ibiedt . 

Het ts Cle bQ>doeling van het Dep. van 0. 
en E. te zijner tijd aan de Regeri:ng v-0·or te 
stelle'1 oim c1e •rechten, verbonden aan !het 
Nederla~se M.M.S.~dip.Joma, ook toe te lkennen 
aan 'het einddiploma de:r hier te '1ande geves
tigae Gouvernements.- en met deze gelij1IDgestel
de Middelbare Meisjesscholen. 

De voorrechten boven genoemd, laten we 
·~ieronder vo1gen: 

UITTREKSEL. 

UI'l"l'RErnSipL uit het Besluit van de Gouver-
neur~Generaal van Neder-
landsch-Indie. 

Bnitenzorg, 26 October 1936. 
Gelezen enz. ; 

Is goedgevonden en verstaan: 

Eerstelijk: Te bepalen, dat: 
I. aan het einddiploma der middelbare 

scholen voor meisjes in Nederland, welme 
voldoen aan de voorwaarden, vastgesteld 
bij beschikking van tle Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Februari 1935 No. 1599, Afdeling 
V. H. M. 0. (Nederlandse Staatscourant 
1935 No. 38) de navolgende rechten zijn 
verbonden: 
1. Het recht op toelating tot examens 

voor een akte van bekwaamheid voor 
middelbaar onderwijs, bevoegdheid 
verlenende om onderwijs te geven 
aan een Hogere Bur.gerschool met 
5-jarige cursus of een daarmede over
eenkomende middelbare onderwijsin
richting. 

2. Vrijstelling van een onderzoek in de 
vakken Nederlandse taal Franse taal, 
Duitse taal, Engelse taal en Geschie
denis bij het afleggen van het eind
examen der gymnasium-afdelingen 
der Lycea. 

3. Vrijstelling van een onderzoek in le 
vakken Nederlandse taal, Franse·taal, 
Duitse taal, Engielse ta.al, Geschie
denis en Aardrijkskunde bij het af
leggen van het eindexamen der Ho
gere Burgerscholen met 5-jarige cur
sus (afdelingen A en B) en der Al
.gemene Middelbare scholen ( afde
lingen A en B). 

4. Toelating tot de tweede klasse ener 
Europese Kweekschool. 

5. Toelating tot de eerste klasse der Op
leidingsschool voor vakonderwijzeres
sen. 

I , 

II. aan het bewijs van overgang van de 3de 
naar .de 4de klasse en van de 4de naar de 
5de klasse van een der in § I van dit arti
kel genoemde middelbare scholen voor 
meisjes in Nederland het volgende recht 
is verbonden: 
a. Het recht op toelating tot de eerste 

klasse der Opleidingsschool voor vak
onderwijzaress~n. 

Ten tweede: Aan te tekenen, dat ·het eind
dipoma der middelbare scholen voor meis
jes in Nederland als bedoeld in artikel 1, 
sub I van dit besluit voor de benoeming 
tot de administratieve betrekkingen in de 
landsdienst gelijkwaardig wordt geacht 
het einddiploma ener school voor meer 
uitgebreid lager onderwijs in Neder
landsch-Indie. 

BESCHIKKING. 

van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 12 Maa1t 1936, No. 

7121 I, Afdeling V. H. M, 0., betref
fende rechten, verbonden a.an bet 

eindd.iploma der middelbare 
scholen voor meisjes. 

(Ned. Stet. 1936 No. 51). 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen brengt ter algemene kennis, dat 
aan het einddiploma der middelbare scholen 
voor meisjes, welke voldoen aan de voorwaar
den, vastgesteld bij de Ministerieele Beschik
king <l.d. 22 Februari 1935, no. 1599, Afdee
ling V. H. M. 0. (Nederlandse Staatscouran<t 
van 22 en 23 Februari 1935, no. 38), de navol
gende rechten zijn verbonden: 

A. 1. iHet recht op toelating tot examens 
voor een akte van bekwaamheid voor 
middelbaar onderwijs, bevoegdheid 
V'erlenen<le om onderwijs te geven aan 
een hogere burgerschool met vijf-ja
rige curs us; 

2. Vrijstelling van een onderzoek in de 
vakken N ederlandse taal, Franse taal, 
Duitse taal, Engelse taal en geschie
denis bij het afleggen van het staats
examen, bedoeld in artikel 12 der ho
ger-onderwijswet; 

3. Vrijstellin.g van een onderzoek in de 
vakken N ederlandse taal, Franse taal, 
Duitse taal, Engelse taal, geschiede
nis en aardrijkskunde bij het afleg
gen van het staatsexamen, bedoeld in 
artikel 55, 2de lid, der middelbaar
onderwijswet; 

4. Vrijstelling van een examen in het 
lezen, schrijven, rekenen, N ederlandse 
taal, geschiedenis, . aardrijkskunde, 
kennis der natuur, Franse taal, Duit
se taal, en Engelse taal bij het afleg
gen van het examen voor apothekers
assis tent; 

5. Vrijstelling van het examen in de 
vakken Nederlanuse taal, Franse taal, 
Duitse taal, Engelse taal, geschiede
nis en aardrijkskunde bij het afleg
gen van het Examen Algemene Ont
wikkeling, deel uitmakend van het 
examen voor het ,,Nederlands Insti
tuut van Accountants". 

6. Vrijstelling van het ,,Voorexamen" 
bij het afleg.gen van het door de 
,,N ederlandse Chemische Veremging" 
ingestelde examen ter verkrijging van 
het diploma voor analyst; 

7. Toelating tot het tweede leerjaar ener 
drie-jarige of tot het derde leerjaar 
ener vier-jarige Rijkskweekschool 
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voor onderwijzers en/of onderwijze
ressen; 

8. Toelating tot de Rooms-Katholieke 
Leergangen te Tilburg; 

9. Toelating tot het Hoger Instituut 
,,Maria Immaculata", verbonden aan 
de Rooms-Katholieke Universiteit te 
Nijmegen; 

10. Toelating tot de Academie voor Li
chamelijke Opvoeding te Amsterdam ; 

11. Toelating tot de School voor Maat
schappelijk Werk te Amsterdam; 

12. Toelating tot het Centraal Instituut 
voor Christelijk Sociale Arbeid te 
Amsterdam; 

13. Toelating tot de Rooms-Katholieke 
Scholen voor Maatschappelijk Werk 
te Amsterdam en te Sittard; 

14. Toelating tot de ,,Opleiding" voor 
Bibliothecaresse aan een openbare 
leeszaal"; 

15. Toelating tot de ,,Opleidingscursus 
voor Montessorileerkrachten" te Am
sterdam, 's~ravenhage en Utrecht; 

16. Toelating tot de R.K. Opleidingscur
sus voor Montessori-leerkrachten te 
Nijmegen; 

17. Benoembaarheid tot klerk ter Sec
retarie van de gemeente Amsterdam; 

18. Benoembaarheid tot telefoniste op 
arbeidsovereenkomst, hulp-telefoniste 
op arbeidsovereenkomst en locale 
kracht, o.a. bij den telefoondienst, 
tot leerlingkantoorbediende en leer
ling-telegrafist; 

19. Benoembaarheid tot machineschrij
ver, schrijver 2de klasse, schrijver 
lste klasse en bureelambtenaar aan 
Departementen van Algemeen Be
stuur en daaronder ressorterende in
stellingen en diensten; 

20. Benoembaarheid tot administratief 
ambtenaar bij het Departement van 
Waterstaat of onder dat Departement 
ressorterende instellingen en naar 
betrekkingen bij Raden van Arbeid; 

B. Een bewijs van toelating tot de 5de 
klasse ener erkende middelbare 
school- voor meisjes geeft: 
a. bevoegdheid examen af te leg

gen voor de nijverheidsakten 
N I·tot en met NV, N VII, N 
N, WII, N X, N XI, N XIX, N 
XX en voor de a.antekeningen op 
akten N VII, N VIII en N XIX. 

Van deze akten moeten met 
name genoemd warden die van 
onderwijs in: 
N VII: huishoudelijk werk en 

wasbehandeling; 
N VIII: koken; 
N XI: lijntekenen, handtekenen 

en technisch tekenen aan 
meisjesscholen; 

N XIX: landbouwhuishouden; 
N XX : kinderverzorging en op

voeding. 
Aantekening op N VII en N 

XIX: de theorie van huishoude
lijk werk en wasbehandeling; 

Aantekening op N VIII en N 
XIX: de theorie van het koken; 

b. Toelating tot enige afdeeling van 
de Academie van Beeldende Kun
sten te 's-Gravenhage; 

C. Een bewijs .van toelating tot de 4de 
klasse ener erkende middelbare school 
voor meisjes geeft: 

a. Bevoegdheid examen af te leg
gen voor de nijverheidsakten Na 
tot en met Nz en voor de aan
tekening op Na. 
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Van deze akten moeten met 
name genoemd worden die, wel
ke bevoegdheid verlenen tot het 
geven van on~rwijs in: 

Na: vervaardigen van eenvoudi
ge onder- en bovenkleren en 
van huisboudgoed aan meis
jesscholen ; 

Ns: fraaie handwerken en kunst
naaldwerk; 

Nt: boetseren. 
Aantekening op Na: dames

kleerenmaken ; 

b. toelating tot het eerste leerjaar 
ener drie-jarige of tot tweede 
leerjaar ener vier-jarige kweek
schuol voor onderwijzers en 'of 
<'nderwijzeressen. 

Deze hl<:~hik.Kmg .t.al worden angevuld, in
geval dit wehschelijk blijkt. 

's-Gravenhage, 12 Maart 1936. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

VAN POELJE. 
Voor uitstreksel confo ·m: 

De Chef van Afd. B b.lh Dept. van 0. en E. 

OPLEIDING TOT VER~LEEGSTER BIJ DI<~ 
MILITAIR GENEESKUNDIGE DIENST. 

Voor enige meisjes bestaat gelegenheid tot 
opleiding voor verpleegster bij bet militair 
Hospitaal te Tjimahi. 

Candidaten gelieven zich uiterlijk 15 Maart 
a.s. onder vermelding van leeftijd en genoten 
cmderwijs scbriftelijk aan te melden bij de In
specteur van de Militair Geneeskundige Dienst 
te Bandoeng. 

J<~isen: Het bezit van bet einddiploma M.U.L.0. 
of H.B.S. 3 jarige cursus of een hoger 
diploma, dan wel het met vrucht door
loopen bebben van het derde leerjaar 
van een H.B.S. met 5 jarige cursus of 
Lyceum. 
Leeftijd 18-25 jaren. 

Duur der opleiding vier jaren. 
Zij, die in aan~luiting aan de vereiste school

opleiding een leengang in buisboudonderwijs 
volgden of reeds bij een ziekeninricbting werk
zaam waren en biervan geiuigschriften kun
nen overleggen, genieten voorkeur. 

Aanvang van de cursus: 1 Juli 1940. 
Voor hen, die nog niet practisch in de ver

pleging werkzaam waren, is een voorafgaan
de procftijd bij het militair Hospitaal te Tji
mahi, aanvangend 1 April 1940, verplicht. 

OPU<.JIDING TOT MONTEUR 
BIJ DE 

~IILITAIRE LUCHTVAART. 

Jongelieden van Europese Iandaard <Neder
landers) van 19 tot 24 jaren, op Java woon
achtig, die hun eerste militaire dienstplicht 
goed hebben vervuld, een goede tecbnische op
leiding hebben genoten <bij voorkeur i.h.b. zijn 
van het diploma K.W.S.- of gelijkwaardig- dan 
wel andere technische diploma's of ambachts
school met 3-jarige cursus en vooral goed 
kunnen bankwerken) en. die genoegen zijn 
dienstvluchten mede te maken, kunnen il'l aan
merking komen voor opleiding tot militaire 
monteur bij de Mil. Luchtvaart. 

Zij, die na een proeftijd van 3 maanden vol
doen, worden in opleiding genomen en gaan 
een militaire verbintenis aan voor 7 jaren, wel-

ke verbintenis na ommekomst en bij geschikt
bevinding desgewenst telkens kan worden ver
lengd met 6 jaren. 

Bij gebleken geschiktheid en na met gun
stige uitslag de daarvoor vereiste examens te 
hebben afgelegd, is bevordering mogelijk tot 
de hogere monteursrangen (hoogste rang: 
Onderluitenant hoofdmonteur). 

Aanvang van de proeftijd 1 Juli 1940, 
indiening Yan verzoekschriften voor 10 April 
a.s. 

Verzoekschri:l'ten (ongezegeld) via de Lei
der Arbeidsbeurs op de plaats van inwoning 
in ire dienen en te richten aan de Inspecteur 
der Militaire Luchtvaart te Andir. 

Bij deze verzoekschriften moeten bescheiden 
worden overgelegd, welke nauwkeurig om
schreven en genummerd op een advieslijst moe
ten worden vermeld. Van deze bijlagen mag 
er geen enkel. ontbreken; sollicitaties, waar
aan 1 of meer der vereiste bijlagen ontbreken, 
warden door de Luchtvaart niet in behandeling 
genomen. De vereiste bescheiden zijn de vol
gende: 
1. het hiervoor genoemde verzoekschrift om 

toelating, inhoudende: naam, voornamen, 
woonplaats, gehuwd of ongehuwd, aantal 
kinderen, bij welk corps de militieplicht is 
vervuld en opgave van eventuele voor
praktijk; 

2. duidelijke paspoortfoto; 
3. bewijs van goed en zedelijk gedrag van 

recente datum, af te geven door het 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur of den 
Hoofdcommissaris van Politie; 

4. originele diploma's en bijbehorende pun
tenlijsten; 

5. geboorte-acte; 
6. bewijs van Nederlanderschap, af tc geven 

door de Ass. Res. Hooftl vi+n Plaatselijk 
Bestuur; 

7. zakboekje van de militaire dienst; 
8. eigenhandig geschreven ( dus niet getypte) 

levensbeschrijving; 
9. voor minderjarigen een gelegaliseerd be

wijs van toestemming van ouders of voog
den, dat generlei bezwaar gemaakt wordt 
tegen het aangaan van een militair dienst
verband; 

10. advieslijst van de onder 1 t/m 9 genoemde 
vereiste bijlagen. 

BEZOLDIGING VAN DE MILITAIRE 
MONTEUR. 

In het eerste jaar van de opleiding heeft de 
leerling de rang van soldaat en bedraagt zijn 
bezo.l.diging: f 0.75 per <lag. 

8aarenboven heeft hij recht op vrije voe
ding, kleding en huisvesting in het kampement, 
terwijl aan de soldaat-leerling-monteur bij ge
bleken geschiktheid een vrerkgeld wordt toe
gekend, varieerende van f 0.20 tot f 0.40 per 
dag. 

Nadat de leerling de opleiding gedurende een 
jaar gevolgd heeft, volgt bevordering tot bri
gadier en wqrdt de bezoldiging: f 1,50 per dag, 
eveneens met recht op vrije voeding, kleding 
en huisvesting in het kampement. Ook voor de 
brigadiers kan de bezoldiging met een werk
geld worden verhoogd. 

Na volbrachte opleiding (3jaar) volgt dan 
bevordering tot sergeant- monteur 3e klasse, 
voor welke rang de bezoldiging aanvankelijk 
f 200.- per maand is en kan toenemen tot 
I 305,- per maand. 

Voor de hogere monteursran,;en is de be
zoldigingsschaal als volgt: 

Sergean t-majoor-mon teur 2e klasse (nor
maal na tenminste 3 jaren dienst als ser-
geant): ......... aanvang f 225. p. maand; 
max. f 375.-

Adjunct-onderofficier-monteur le klass<> ( na 
8 jaren dienst als onderofficier in Ned.-Indie) 

......... aanvang f 335.- p. maand; max. 
f 425.-. 

Onderluitenant-hoofdmonteur ( na 12 jaren 
dienst als onderoffi&ier in Ned.-lndie) aanvang 
f 410.- p. maand; max. ...~......... f 530.-

Behalve bovengenoemde inkomsten genieten 
alle militairen van de Militaire Luchtvaart bij 
het maken van dienstvluchten een der vol.:;-en
de toelagen; 
a. een toelage per vlieguur, t.w. 

Onderluitenants en adjudanten-onderof'fi-
cier ............................. ~.... f 4.80 
Sergeant-majoors, sergeanten en 
niet-Europese sergeanten le 
klasse .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. ,, 4.- -
Niet-Europese sergeanten 2e 
klasse, brigadiers en korpo-
raals ...................... .......... 3,20 
Soldaten . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. . . ,, 2,40 

b. een maandelijkse toelage, indien zij zijn 
ingedeeld bij de vaste vliegtuigbeman
ningen, t.w. 

Onderluitenants en adjudanten-
onderofficier ............... .,., ...... . 
Sergeant-majoors, sergeanten en 
niet-Europese sergeanten 2e 
klasse ........ _ ...................... .. 
Niet-Europese sergeanten 2e 
klasse, brigadiers en korpo-
raals ................................ . 
Soldaten ......... .. ....... , .......... . 

REG LEM ENT 

f 95.~ 

"70.-

50. 
" 35. 

·uoor het eindexainen ·uan de Go0 iverneme11ts 
hogere burgerscholen met drie-jarige 

cu.rsu.~. 

E{J;ainem;akken ( artike1 1). 

Het eindexamen van de Gouvernements ~1{)
gere burgerscholen met drie-jarigc cursus om
vat de volgende vakken: 

'· 
a. de Nederlandse laal; 
b. de F'ranse taal; 
c. de Duitse taal; 
d. de Engelse taal; 
r... de aa:rdrij'kskunde; 
L de geschiedenis; 
g. <le natuurkunde; 
h. Je algebra; 
1. de meetkunde; 
j. eventueel andere door ;!en Directeur van 

Onderwijs en Er~diensl aangewezen vak
:ken. 

Hchrif telijk exarnen. 

Het schriftelij·k examen om vat: 

L de Nederlandse taal; 
2. de Franse taal; 
3. de Duitse iaa!; 
4. de Engelse laa l ; 
5. de algebra; 
G. dt meelkunde. 

Mondeliny e:xamcn. 

Een mondeling examen wordt afgenomen ir 
de in artikel 1 genoemde vakken en in even 
iueel door de Direcieur van 0. en E. Krach
tens artikel 1 aangewezen vakken. 

De examencommissie bestaat uit: de direc
tcur, c.q. rector der school, ievens Voorzitte·r; 
de leraren van de ho{)gste klas der school in de 
va:kken, waarover 'hct examen Joopt; de gecom· 
mitteerden. 

Voor iederc school is bet aantal gecommil
teerden 3; 

een voor Neded. Taal, Aardrijkskundc. n
1 

Geschiedenis; 
een voor F·rans, Duits en Engels; 
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een voor Algebra, Meetlrunde en Natuur
kunde. Een Ol)gave van de ra,p;portcijfers, gedu
rende lhet laatste leerjaar verkregen door de 
leerlingen, die aan 1het examen deelnemen, 
wordt vooc e~k va'k, waa:rin zij dn de hoogste 
klas onderwij,s heibben ontvangen, door de 

· Directeur, c.q. recto'?, verstrekt aan elke exami- . 
nator en elke gecommitteerde v66r de vast
stelling van de cijfers voor het schrifte1ijk werk. 
HeE!ft eep. candidaat gedurende het laatste 
schooljaar ook nog een andere H.B.S. :bezocht, 
dan worden voor dat gedeelte de rapportcijfers 
ontleend aa~de raipporten, hem op die school 
verstrekt. 

:De opigaven voor het schriftelij!k examen wo·r
den vastg;stcld door de Di:!;. van 0. en E., de 
Inspecteur van 1het M.O. gehoord. Aan de can
didaten va~ alle scholen worden op dezelfde 
dag dezelfde o:rigaven voorgelegd. 

Indien een candidaat om geldige redenen, 
ter beoordeling van de V'oorzitter der Commis
sie, verhinde·rd is bij het schriftelijk examen 
in emg va:k tegenwoordig te zijn, wordt hem 
v66r het mgndeling de gelegenheid gegeven tOlt 
het rrna!ken van ·schriftelijk werk. Nee.mt een 
civididaa t. om een 1geldige reden niet deel aan 
het m.onde~ing examen zijner school, dan wordt 
'hem de geleg~heid gegeven het mondeling 
axa~en af te leggen voor een andet'e coromis
sie, die R.aar werkiz~amheden nog niet beeindigd 
heeft; op een andere wijze is het niet mogelij1k. 

RegeZing mondeling examen. 

De regeling va'.n het mondeling examen ge
schiedt onder goedkeuring van de Inspecteur 
van het Middelbaar onderwijs door de voor
zi tter der commissie met <lien verstande, dat 
de candidaten, be:houdens het beipaalde in het 
tweede lid \'Ian dit artikel, in groepen van 12 
warden o.pgeroepen, <lat de duur van het 
examen wordt bepaaid: 

voor Nederlandse •taal op 30 minuten. 
voor Franse taal op 20 minuten. 
voor Duitse taal op 20 1minuten. 
Engelse taal op 20 minuten. 
voor a~drijkskunde op 15 minuten. 
voor gesohiedenis O'p 15 minruten. 
voor natuuvkunde op 20 minuten. 
voor algebra op 20 minuten. 
voor mee,bkunde op 20 iminuten. 
en dat ihet examen voo·r elke groep candldaten 
binnen ten hoogste tweemaal 24 uren ten einde 
Iooipt. 

Eidcijfers. 

Ten aanzien va:n erk vak treedt de exa1mi
nator met dee. gecommitteerde, met wiens me
dewerking het examen wordt a~genomen, in 
overleg omtrent het aan den candidaat toe te 
lkennen cijfer voor het monde1ing examen. 'Vooir 
de vakJken, waarin zowel mondeling als schrif
telijk examen wordt afgenomen ·stellen zij even
eens in ove·rleg het eindcijfer vast, af te leiden 
uit de voor beide gedeelten toege1kende cijfere. 
Komen zij daarbij niet tot overeensteimming 
in dier voege, dat lbeiden een versohillend cij
fer willen toekennen, dan wordt het definitive 
cijfer telkens vel'!kregen door het gemiddelde 
te nemen van de cijfers, onderscheidenlijk door 
examinator en gecoimmitteerde toegekend, met 
dien verstande, dat ibij gemengde getallet het 
naastbijlig1gend geheel getal geldt. 

" Gemengde getallen met de breuk l/z worden 
naar beneden afgerond, met uitzondering van 
het getal 51;2 , hetwelk tot 6 wordt afgerond. 

Beslissing over i£e uitslag. 

Candidaten, wier gemiddelde van de exaJmen
valk!ken o of meer bedraagt, die geen enkiel eind
cijfer hebben lager dan vijf en niet meer dan 

twee vijven, zijn geslaagd; bedraagt 'het ge
middelde van al de eindcijfers 51/z of minder, 
dan is de candidaat afgewezen. Omtrent alle 
overige candidaten beslist de vergadering, met 
dien verstande, dat de besiiiSsing omtrent twij
felachtige gevallen, 1geheel er beoordeling van 
de examencommissie, kan worden aangehouden 
tot de vergadering ·over de la:atste groep can
didaten. 

KORTE MEDEDELINGEN. 

1. Natuurlcwnde cursus te Batavia. 

Met ingang van 1 Aug. '40 wordt te Ba
tavia een cursus voor de akte Natuurkun
de geopend. Leerkrachten bij het open
baar of gesubsidieerd onderwijs, in het be
zit der Europese Hoofdakte, kunnen wor
den toegelaten. Duur der opleiding 2 jaar; 
lesgeld f 10.- per maand. Gezegeld ver
zoekschrift voor 1 April te richten tot de 
Dir. van 0. en E. via de Algemene In
specteur van het W.L.-, Mulo-en Kweek
schoolonderwijs. In het verzoekschrift te 
vermelden: 

a. volledige naam en leeftijd; 
b. de diensttijd bij het openbaar en/of 

gesubsidieerd onderwijs; 
c. de reeds verkregen bevoegdheden; 
d. de school, waaraan men werkzaam is. 
In het algemeen kunnen leerkrachten van 
bijzondere scholen alleen dan voor plaat
sing op deze cursus in aanmr.rking ko
men, indiert in onderling overleg met de 
de schoolbesturen hun. plaatsing te Bata
via geregeld kan worden. 

2. Gymnastiekcursus. 

Het ligt in de bedoeling met 1 Aug. 1940 
een cursus te openen .voor de akte gyzn
nastiek (vroeger bekend als akte S.) 
Toegelaten worden: 
a. Leerkrachten bij het openbaar en 

gesubsidieerd onderwijs, in het bezit 
van de Europese Hoofdakte. 

b. Enige Inlandse onderwijzers (H.I.K.
ers). 
iDuur der opleiding 2 jaar; lesgeld 
f 8.- per maand (10 termijnen). 
Gezegeld verzoekschrift voor 15 Ap
ril te richten aan de Dir. van 0. en 
E. via de Inspecteur voor de Lich. 
Opvoeding. 
In het verzoekschrift te vermelden: 

a. velledige naam en leeftijd; 
b. de diensttijd bij het openbaar en/of 

gesubsidieerd onderwijs. 
c. de reeds verkregen bevoegdheden. 
d. de school waaraan men werkzaam is. 
Waar de cursus geopend zal worden, is nog 
niet beslist. 

3. De Gouvernements 3 jarige H.B.S. te 
Bandoeng is momenteel verbonden aan 
het Gouvernements Lyceum aldaar. 

4. De Bond van Ve·renigingen voor Handels.
onderwijs in Nederlandsoh-Indie zal in 
April 1940, IC'ehalve de voo11bereidende 
examens Nederlandse en Engelse handeLs
corres.pondentie ook, bijwijze van :proef, 
afnemen voorbereidende examens voor 
Franse en Duitse Handelscorrespondentie 
( eenrmaal per jaar) ; het iprogramma van 
deze examens is gelijkluidend aan dat van 
het examen voor VoOTbereidend Engels. 

5. De examens voor de toelating tot de scho
len voor Middelbaar-, Vak- en Voortgezet 
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onderwijs worden in 1940 afgenomen: het 
eerste examen op Maandag 6, Dinsdag 7, 
W oensdag 8 Mei; 

Bij het 2e examen op Maandag 27, Dins
dag 28 en Woensdag 9 Mei. 

Het examen bestemd voor zieke candi
daten op Maandag 10, Dinsdag 11 en 
W oensdag 12 Jruni. 

6. Het schriftelijk mulo-eindexamen zal in 
1940 worden afgenomen op Donderdag 16, 
Vrijdag 17, Zaterdag 18, Maandag 20, Dins
dag 21, Woeusdag 22 Mei. 

7. A.an de Gouvernements Hollandse Kwe0k
school te Bandoeng en aan de Christ. Holl. 
Inl. Kweek,school te Solo zullen met ingang 
van het schooljaar 1940-'41 aan de oplei
ding voor de nieuwe Indische Hoofdakte. 
geen nieuwe eerste klassen worden ge
vormd. · 

8. Op 14 Februari 1940 namen aan de eind
examens van de Electro-technische school, 
Djaga Monjet 2, te Batavia-C. 23 candi
daten deel. Hiervan slaagden er 13, terwijl 
1 iherexamen moet doen; de geslaagden 
zijn, J. H. Boetar-boetar; A. P. Demetrius; 
H. Gallllls; H. E. Kok; 0. W. Lantang; 
A. R. Pa:ndjaitan; R. Poedjiman; Mohd. 
H. Rasid; Rochidi; R. Aboe Soeri; J. W. 
L. P. Schoutendor:p en Soewondo. De 
meeste dezer jongPlui hebben reeds een 
ibetrekking, terwijl er enige onder militie
dienst moeten. 

9. Van de drukkerij Visser en Co. ontvingen 
wij ter kenniS1IDaking: ,,Reclamescb!rift 
voor de Redis en Atopen" door W. Reuhl 
en P. Pij[Jers. 

De namen der samenstellers zijn op dit 
gebied geen 'onbekenden. Voor hen, die 
bij de beoefening van dit schrift zich niet 
onder leiding kunnen stellen, is het 
ver·schijnen van deze map met ihaar fluke 
hoeveetheid oefenmateriaal, een uitkomst. 
Belangstellende lezers(essen) verwijzen 
naar de a_dvertentie in dit blad. 

10. :Oe Directeur van Onderwijs en Eeredienst 
heeft bij schrijven van 23 Febr. 1940 no. 
5828/B .medegedeeld, dat aan bezitters 
van het leraarsdiploma voor Stenografie, 
uitgereikt door de Federatie voor Steno
grafie ,,Groote" afd. Ned.-Indie in 1940 
en 1941 de gelegenheid zal worden gebo
den om aan het Gouvernementsexamen 
ter verkrijging van de akte Stenografie en 
Machineschrijven alleen deel te nemen 
voor het onderdeel Machineschrijven; op 
het diploma van de betrokkenen zal bij 
slagen een desbetreffende aantekening 
worden gesteld. 

'Bezitters van het leraarsdiplamo voor 
Maschineschrijven, uitgereikt door bo
vengenoemde Federatie zullen alleen be
hoeven deel te nemen aan het onderdeel 
Stenografie, terwijl bij slagen op hun 
diploma eveneens een desbetreffende aan
tekening zal worden gesteld. 

Examengeld voor dit aanvullings-exa
men f 10.- (Voor 1940 heeft deze faci
liteit geen waarde, daar de aanmeldings
termijn voor de akte Steno-Typen reeds 
verstreken is). Het bestuur der Federa
tie is van l:nening, dat dit schrijven niet 
beschouwd kan worden als een antwoord 
op zijn rekest van 17 Jan. 1.1., waarin het 
vroeg om in 1940 en 1941, door aanwijzing 
van gedelegeerden bij de leraarsexamens 
der Federatie, aan hen, die thans nog niet 
voor beide gedeelten van de mulo-bevoegd-

' heid te geven in het bezit van de volledige 
bevoegdheid te komen. 
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VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte va.n het blad worden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemeen be
lang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het meer
malen nodig is onze aanvragep opmerkzaam 
te maken op een of meer der volgende punten. 
Nu we langs deze weg vele adspirant-aan
vragers kunnen bereiken, willen we er graag 
gebruik van maken beleefd te verzoeken: 

l.' Juist te adresseren: Aan het Studie
voorlichting Bureau van de K.O.B. Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Postzegel voor antwoord in te slniten. 
(Inlichtingen worden evenwel gratis ver
sterkt). 

3. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

4. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in het 
Hollands weor te geven. 

Mr. J. Th. 1J. d. Z. te S. 
vraagt een opgave van commerciele oplei

dingen: 

I. Na de Laigere School. 
a. de Gemeentelijke Handelsschool te 

Batavia-C. 

b. R.K. 5-jarige Handelsschool te &na
Tang ( onderbouw). 

c. het. Instituut Blom te Batavia-C. Rijs
wijk. 

d. Het Instituut Schoevers te Batavia-C. 
Scottweg. 

e. de opleidin:g van den Hr. Bonjernoor 
te Bat.-C. Tanah Njonja. 

f. Middelbare school voor Handel en 
Bedrijf te Bandoeng, van Necik
.straat 15. 

g. Instituut voo.r Handelsonderwijs 
(Handelsdagschool) Grote Postweg 
Oost 132 Band.oeng. Met R.K. j'On:gens
internaat. 

1h. Bandoeng:se Handelssohool Java
weg lla. 

i. Djocjase Handelsschool, Kweekschool
laan 14. 

j. Handelssohool Solo, Balapan 294. 
k. Instituut voor Economische en Han

delswetenschappen, Soeraibaja, Keta
bang·boulevard 51. 

I. Handelsvaikschool te Soerabaja, Oen
daan Oest 40. 

m. Malangse 'handelsschool, Temang
goengstraat 6. 

n. Instituut tot opleid.ing voor kantoor
werokzaamheden te Bandoeng, (Niat
wu). Bovengenoemde inrichtingen la
ten in hun 1lwg.ere afdelingen, zo deze 
bestaan, ook leerlingen toe met Mulo
einddiploma. 

II. Na de Mulo-A afdelng: toelating :tot de 
le klas der Midd. Handelsschool te Bata
via, en te Semarang, (Aug. '40). 

Toelatiug tot de Gouv. 'handelsavond
leergangen te Batavi['!. en Soerabaja. 

III. Na de 3-jarige H.B.S. zie II. 

IV. Na de H.B.S. V en GymnaSliwm: Handels
hogesoholen te Rotterdam en Ttlburg en 
Faculteit der Handelswetenschappen te 
Amsterdam examen voor Boekhouden M.O. 

G. v. D. te S. 
vraagt inlichtingen in verband met de ver

dere studie van z'n dochtertje, <lat nu in de 
3e klas Mulo-C-afdeling zit eri dit jaar eindr
examen doet. Hij vraa:gt of het met het eind
diploma-C o.p de 3e klas van de H.B.S. V worot 
toegelaten. 

De Mulo-C afdeling heeft een verlicht Wis
okunde ipragramma; de leerlingen krij.gen allen 
Engels en Duits; ·hiieirdoor Teed'S geeft de 
Mulo-C afd.eling geen aansluiting .met de hogere 
klas1sen van de H.B..S. 

Ook de 3-jarige H.B.S. heeft een leerplan 
met 3 moderne talen. 

Het Mulo-C diploma geeft wel toegang tot de 
tk.weeksohool. 

Uw d'ochtertje kan met haar (toekomstig) 
diploma naar de kweekschool: studietijd 3 jaar. 

Ooik kan zij toegelaten w-0rden tot de Op
leidingsscho.ol van Vakonderwijzeressen te Ba
tavia-C (studietijd 4 jaar). De .metsjes met 
einddiploma kunnen zodra ze de :school hebben 
verlaten een betrekkng krijgen, omd'at ~ in 
Indie gebre'k is aan deze leenkrac'hten. 

Onderwijzeressen voor de Lag: School zijn er 
momenteel voldoende: 

Voor de opleiding Vakleraires, akte NVII, 
NVIII, NIX en NXX, in Hol1land te behalen, 
js als vooropleiding nodig: Mulo-B of 3-j. 
H.B.S. of a:kte-onderwijzeres of H.B.S. V of 
Gymnasium, daarna minstens 2 jaar 1studie. 

Laten wij U er echter op wijzen, dat wij van 
d'e Inspectrice van 1het Nijverheidsm:1derwijs te 
Den Haa:g de mededeling :kregen, d'at de voor
opleicling: MuJo-B, 3-j. H.B.S. en kweeksohool 
te zwak is voor de zware s·tudie van de N. 
akten. 

Die opleidingsschool te Bat.-C. geeft het diplo
ma A (huishoudelijke vakiken) en diiploma B 
(naaldvaikken). 

E. z. R. te M. Vraagt inlichtingen over de 
nieuwe landbouwsschool te Soekaboemi. 

De nieuwe Landbouwschool te Soekaboemi 
zal worden gevestigd in de gebouwen van de 
voormalige Cultuurschool, welke eind 1934 
werd gesloten. Zij zal een nieuw type school 
zijn, welke naar onderwijs-niveau volkomen 
gelijk staat met de Cultuurschool te Malang. 

Het verschil tussen beide scholen is voor
namelijk hierin gelegen, dat de Cultuurschool 
een instelling is, welke onderwijs geeft, dat in 
het bijzonder gericht is op de vorming van 
jongelieden die een positie in de cultures am
bieren, terwijl de school te Soekaboemi zich 
zal toeleggen op een opleiding, welke de a'bi
turienten geschikt maakt een plaats te vjnden 
in het Inlandse landbouwbedrijf en het Klein
landbouwbedrijf. 

Daarom zal in het onderwijsprogramma het 
onderricht in de voedsellandbouw een belang
rijke plaats innemen. Zulks betekent echter 
niet, dat aan handelsgewassen, zowel een- als 
overjarige, geen aandacht zal worden ge
schonken. Behalve landbouwonderricht zullen 
ook lessen. gegeven worden in de tuinbouw en 
de veeteelt. Evenals zulks op de Cultuurschool 
geschiedt, zal daarnaast de practijk terdege 
warden beoefend. 

Voor jongelieden, die zich te goed achten 
bij het krieken van de dag ongeschoeid de sa
wah's in te stappen, of die bang zijn, dat de 
zon hun teint zal bederven, is dus op deze 
school geen plaats. Slechts stoere knapen, met 
lust tot veldarbeid, zullen kunnen slagen. 

Teneinde de scholieren reeds vroegtijdig een 
bedrijfs-technisch inzicht bij te brengen, zullen 

bij maandelijkse inkomsten van: 
voor het 

kind. 

f 1.000.- en meer f 22.-
800.- t/m f 999.- 18.-

600.- ff # 799.- ff 14.-
500.- " "599 - .. 10.-
400.- " .. 499.- ., 7.50 
300.- .. " 399.- .. 5.-
200.- .. .. 399 - .. 3.-
100.-

" .. 199.- .. 2.-
beneden f 100.- .. 1.-

le 

klein·e landbouwbedrijfjes van -1- 1/2 ha wor
den opgericht, die beheerd zullen worden door 
ouderejaarsleerlingen, met jongerejaars als 
hulpkrachten. 

Ook bestaan er plannen tot het stichten van 
een gehele boerderij, welke •door de leerlingen 
zelf gebouwd zal worden, voorzien van groot-, 
klein- en pluimvee, van grasaanplantingen en 
een weide, van een volgens de nieuwste inzi~h
ten samengestelde erfbeplanting, enz. 

Uit de abiturienten van deze school kunnen 
dan de landbouw-, tuinbouw-, en visserij-op
zichters worden gerecruteerd, waaruit het 
corps lagere ambtenaren bij de voorlichtings-
diensten bestaat. ' 

Doch ook zij, die een vrij benep in de land
of tuinbouw wensen uit te oefenen. kunnen op 
deze school de degelijke, practische en theore
tische, voorbereiding vinden, welke voor het 
welslagen van hun plannen onontbeerlijk is. 

De toelatingseisen voor de Landbouwschool 
zullen geheel dezelfde zijn als voor de Cultuur
school. De landaard speelt geen rol. De can
didaat mag 4 tot 16 jaar oud zijn; hiJ moet een 
school voor Westers lager onderwijs (E. L. S., 
H. C. S. en H. I. S.). met vrucht hebben door
lopen, of hij moet kunnen aanLmen een min
stens daarmee gelijkstaande ontwikkeling te 
bezitten. Bij het verzoek tot inschrijvivg moe
ten naam, geboortedatum en -plaats duidelijk 
worden opgegeven; verder moeten een vel'.'
klaring van het schoolhoofd en de schoolrap
porten over het laatste jaar worden overge
legd; ter bepaling van het schoolgeld moet 
een opgave van het maandelijks inkomen der 
ouders of verzorgers worden verstrekt. 

De leerlingen hebben hun leermiddelen, die 
door de school worden verstrekt, zelf te be
talen, behoudens enkele uitzonderVigen. Vrij
stelling van betalin,g van schoolgeld is voor 
goede onvermogende leerlingen, onder bepaal
de omstandigheden mogelijk. Omdat voorlopig 
aan de Landbouwschool nog geen internaat 
verbonden zal zijn, moeten de leerlingen wor
den ondergebracht in particuliere kosthuizen 
waarbij de Directeur der school behulp;mam 
kan zijn. Op de kosthuizen wordt door Let on
derwijzend personeel zoveel mogelijk toezicht 
uitgeoefend .. 

Ieder ouder of verzorger, die zijn zoon naar 
de Landbouwschool wil sturen, overwege goed, 
of hij de nodige kosten kan dragen, omdat hij 
anders zichzelfs en zijn kind in ongelegenheid 
brengt. 

Ieder schoolhoofd, die een, jongen wil aan
raden naar Soekaboemi te gaan, overwege 
goed of zijn leerling vold~ende sterk van 
lichaam is en goede verstandelijke vermogens 
heeft. Alleen goede leerlingen k1innen er be
hoorlijk slagen. ~ 

Er zullen met Augustus 60 leerlingen tot de 
eerste klasse (2 parallelklassen) worden toe
gelaten. 

Aan vragen om toela ting kunnen vanaf 1 
Mei worden gericht tot den Directeur der 
Landbouwschool te Soekaboemi. 

Het schoolgeld, <lat per drie maanden bij 
vooruitbetaling aan den Directeur wordt vol
daan, bedraagt per maand: 

I 
voor het 2e kind voor ieder volgend kind 

. uit hetzelfde gezin. uit hetzelfde gezin. 
--'~~~~~--''--~-;-~~~~ ~~- ~ 

f 12.50 
9.-

.. 7.
" 5.
" 4.-

3.-
.. 2.-

1.25 
.. 0 75 

f 9.-
7.

" 5.50 
ff 4.
.. 3-

" 2.-
ff I .50 
ti 1.-

.. 0 50 
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Schriftelijke lessen tot opleiding voor de lndische en 
Europese Hoofdacte - Toetreding ten allen tijde 
moge~jk - Vraagt prospectus met volledige inlichtingen 

Administratie S. H. A. C. 
TOSARIWEG56 - BATAVIA-C. 

SCH~IFTELIJKE CURSUS K. I en K. V 
van Wijdenes, Harlaar en Herreilers, aanbevolen door 
ProFi Boomstra, te Bandoeng. 
Adres 1%· Obrechtstraat 88, Amsterdam Zuid. 
In 1937 1938 en 1939 van de 74 geslaagden voor K. I 25 
van d~z~ c4 rsus; b~vendien in 1939 3 voor K. V. van de 8. I 

I 

TECHNISCH INSTITUUT 

THEORIE EN PRAKTIJK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

A II e I e er v a k ken v o or den b o u wk u n dig e. 

0 p I e id in g v o or de architect-examen s. 

VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN. 
RIOUWSTRAA T 1 24 BANDOENG. 

LEVEN EN WERKEN 
VAN 9A. W. GROOTE 

Uitgave van de Federatie voor Stenografie ,,Groote" ter gelegenheid van den 80en verjaar~ 
dag van den Oritwerper van het Nederl. Alf. Kortschr. 

boekdruk 72 pagina's: 
.., .., artikelen van A. P. Grashuis, C. de Smalen, B. Groote, Paul Huf, P. G. van Drunen, F. Bouwmeester, A. W. Groote, 

Prof. Dr. Hk. de Vries, W. Drees, J. J. Meder, Dr. W. van den Ent, A. Smit, Jan ter Haar Jr., C. Gordijn Jr., Wt. 
e J. Bastiaan, J. A. Dreesman, Annie C. Gebhard, Dr. A. H. J. Belzer, A. Smit, J. Hakker en Olaf Melin, benevens 

e e£n bibliographie van de werken van A. W. Groote. 

~ bijlage in stenografie 96 pagina's: 
facsimile van artikelen door A. W. Groote geschreven in reeds Jang uitverkochte nummers van het ,,Tijdschrift in 
Ned17rlandsch Alfabetisch Kortschrift" uit de jaren 1900-1909. 

Gebonden in linnen prachtband met gouddruk: 
voor niet-leden f 3 . .- ; porto f 0.40. 

Levering door de boekhandel of door het 
BOEKENDEPoT DER FED ERA TIE VOOR STENOGRAFIE ,,GROOTE" 
Laan Canne 32 

... 
43-: 76==119 

GESLAAGDEN HOOFDAKTE IN 2 JAAR 
., De Brug" is een schitterend opleidingsinstituut" 

A. J. v. d. Wiel. 
,,De Brug". is .... . onovertrefbaar" 

G. Visser 
,,Neem toch ,.De Brag", dan kom 
jeer goedkoop, gemakkelijk en vlug" 

S. Koopmans 

D A AR 0 M, H 0 0 F D AK TE CAN D I D ATEN: 

.. D f, BRUG" o o k U W BRUG! 

Prospect.i, aanmelding : 

.. Heuveloord", Rozendaal Post Ve 1 p . 
(Nedecl.) 

Tel. WI. 408 Batavia-C. 

Zoo juist is verschenen 

RECLAME.~SCHRIFT VOOR REDIS~ 
ENATOPEN 

door W. Reuhl en P. Pijpers £. 1.80 

VISSER & Co. 
R ij s w ij k 4 Batavia~ C. 

MONDELINGE EXAMENS WISKUNDE L. O.· 

Nieuw 

T ij d s c h r i f t 

Vo or 
Wiskunde 

Uitgave van 

In elke jaargang van het 
N I E U W T IJ D S C H R I F T VOOR WISK UN DE. 
vindt men nieuwe verslagen, alle met antwoorden en aanwijzingen. 
NIEMAND ga op voor het examen, zonder de mondelinge examens geheel te hebben 
doorgewerkt. 
Een abonnement op genoemd 
slechts franco Ned. lndie 
Aflevering 1 van de 27 e 

tijdschrift, gevende per jaar circa 400 bladzijden tekst, kost 
f 6.40 

UITGEWERKTE 
ABONNEERT 

NOORDHOFF 

jaargang, groot 96 bladzijden, bevat de 
SCH RI F TEL IJ KE EX AMEN 0 P GAVEN 
U NU. 

N.V.,, GRONINGEN - BATAVIA 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFO~N 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

PLEDANG 30 BUITENZORG TEL. 333 
BODJONG 51 SEMARANG, TEL.1996 

Stenografie ,,Grooteu, Nederlands en Moderne Talen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhousf en. I 

Reclame- T ekenen, Boomzaken. 
--·-----------------·------------.----------------"'!"'"----~-----------------------------------------·----------~ 

TECHNISCHE MIDDELBARE SCHOOL 
"TECHNICUM" 

In plaats van Uw zoon naar een buitenlands technicum tc sturen, kunt U 
hem veel beter de T. M. S. Technicum, opgericht in 1903, te Rotterdam 
Eendrachtsweg 26b, laten bezoeken, alwaar hij een dag- of avondopleiding 
kan volgen; overdag ook praktijk Opleiding tot arch. of ing. 

Van de Lagere School af duurt de T. M. S. 5 jaar; van de Ambachtsschool 
af 4; van Mulo of H.B.S. 3, drie jaar, enz. Alie technische faculteitf'n, ook 
Vliegtuigbouw. 

Vraagt programma met namen van de gedelegeerden voor de overgangs- en 
eindexamens, leraren, geslaagde leerlingen, lesroosters, schoolgelden, enz. 

Adj. Directeur: Ir . E. S. Pacejka w.i., Directeur: Ir. B. B. de Regt c.i. 

Eendrachtsweg 26b, Rotterdam. 

HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleiding 

CURSUS~BOS DJOKJ A 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M. O. Uitv. Inl. op aanvraag. 

LAGEHE NIJVEHHEIDSS~H~~L v~~H MErnJES 
TE BUITENZORG 

Voor "leerlingen, die de lagere school met vrucht 
doorloopen hebben. TWEE-JARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voor 
bet Gouvernementsexamen in de huishoudelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met 
Gouvernementsexamen. Ook leerlingen. die de MULO 
hebben doi>rlopen, hebben toegang tot deze cursus. 

Schoolgeld volgens Gouvernementstarief 
Verdere inlichtingen bij de Directrice, Museumweg 15, Telefoon 119. 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. Td. 732 WI. 

(lnrichti11.g voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 15473B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur i Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toelating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B) 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

AANVANG NIEUWE CURSUS: ) 1
1 

FEBRUARI ? AUGUSTUS 

I 

schriftelijke opleiding 

steno (volledig) STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN machineschrijven (all~n theorie) 

II J.A. SCHNAAR 

M U L 0 . BEVOEGDHEID 
stenograaf Volksraad en Leraar G. M . H. S 
Batavia·C.-Laan Canne 32-Tel. WI.~408 

Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e l s. 

Correctoren: Leraren M.0. te Batavia-C. (Mej. C. Prins 
voor Duits; de hr. Ors. Van Luyk voor Frans en de 

hr. C. M. Roggeveen voor Engels). 
De Directie: Tanah-Njonja 1 · Batavia-Ce->~trum. 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 Batavia-Centrum 

0 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige Vakschool voor Meisjes • 
M. U.L.O. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia - school aan 
de Theresiakerkweg (Gondangdia) 

H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Donder~g van half 
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERST-E' 

INSTITUUT ST. LOUIS-AMBARAWA 

MULO-SCHOOL VOOR .JONGENS 

Gelijkgesteld bij Besluit van 0 & E ddo. 25-10-'30, No. 42876/E 

EUROPEES INTERNAAT 

Onder leiding der Broeders van Maastricht 

Aan de Muloschool is VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunnen warden toegelaten leerlingen der 

Mulo, der Voorklas en van de 7de klasse der Eur. Lag. School. 

Pr o spec tu s o p a a n v r a a g. 

' 

r 
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