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MEDEDELINGEN. 
if 

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

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

0 Brieven, waarin om inlichtingen wor
den gevraagd en niet voldoende porto 
voor antwoord hevatten. blijven on
beantwoord. 

3. 

4. 

5. 

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

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

Lezeressen en Lezers, aan wie voortdu
rend ons Orgaan g~~tis is toegezonden. 
vragen we vriendehjk ons Bureau met 
een abonnement of bijdrage te steunen. 

De Leider v/h Stud. Voor1. Bur. 
v/d K.O.B .. 

G. A. van Arendonk. 

. ' 

MEDEDELING. 
De Middelb. Meisjesschool in Ned.-lndie. 

Van bevoegde zij.de werd ons gewezen op 
een onnaU\ykeurigheid in het artikel : De 
middelb. Meisjesschool in Ned.-Indie, voo.r
komende in een der vQtige nummers ";.art 
.. Studievoorlichting". 

Uit hetgeen daar staat, zou de conclusie 
~trokken kunnen worden, dat er geen toe
latingsexamen nodig zou zijn bij de overgang 
van de le klas der M.M.S. naar de 2e klas 
H.B.S. V. Hoewel het niet in onze bedoeling 
heeft gelegen dit te beweren, zo wensen wij 
hier nadrukkelijk te vermelden, dat genoem
de overgang zonder een toelatingsexamen 
onmogelijk is. Bovendien is ans na bekomen 
inlichtingen gebleken, dat de overgang van 
de 1 e klas M.M.S. naar de 2e klas H.B.S. V 
ze~r m.?~ilijk is, zodat de , slagingsmogelijk
he1d hiJ n toelatingsexamen zeer gering is. 

. Bovenstaande rectific;:itie vonden wij no
d1g, o~dat ~et begin van het bovengenoem
de art1kel b11 verschillende Ouders een ver
keerde indruk had gewekt. 

ADJUNCTBEDRIJFSAMBTENAAR 
· BlJ DE P.T.T. 

1. Bij de Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst bestaat gelegenheid een aantal man
nelijke candidaten in opleiding te nemen 
voor de betrekking van adjunctbedrijfsamb
tenaar. 

2. Voor aanwijzing kunnen alleen in 
aanmerking komen zij, die in het bezit zijn 
van het eind-diploma van een M.U.L.0.
school of een daaraan gelijkwaardig getuig
schrift. 

3. De sollicitanten, wier pla!ltsing in 
overweging wordt genomen, zullen voor een 
commissie van onderzoek moeten verschij
nen, welke op nader te bepalen plaatsen en 
tijdstippen zltting zal houden. Eventuele 
reis- en verblijfkosten verbonden aan het 
verschijnen voor deze commissie worden 
niet vergoed. 

4. Degenen, ·die op grond van de uitslag 
v~n. dit onderzoek voor toelating tot de op
leidmg geschikt warden geacht, zullen ver
volgens aan een geneeskundige keuring 
Worden onderworpen. 

5. Na goedgekeurd te zijn, worden de 
betrokkenen ongeveer zes maanden op een 
post- en telegraa fkantoor geplaatst op een 
toelage van f 30.- per maand. 

6. Het daarna aanvangende onderricht 
' op de te Bandoeng gevestigde P.T.T.-school 

zal ongeveer twee jaar in beslag nemen, ge
durende welke periode door de leerlingen 
een maandgeld wordt genoten van f 50 .~ . 

7. Boeken en verdere leermiddelen war
den kosteloos verstrekt ( schrij fbehoeften 
niet). 

/ 

8. Zij, die tot de leergang worden toe-
gelaten, zullen de kosten van de opleiding 

op de voet van Staatsblad 1925 No. 21 O 
moeten terugbetalen, indien zij de leergang 
uit eigen beweging verlaten, door eigen 
schuld of toedoen daarvan war.den verwij
derd, dan wel binnen vijf jaar na bet slagen 
voor het eindexamen v-an de cursu uit 
's Lands dienst worden on slagen om and" ere. 
redenen clan welbewezen ziels- of lichaams
gebreken, buiten eigen toedoen ontstaan. 
.?· De leetiingen, die tijdens de leergang 

bliik geven het onderwijs niet te kunnen vol
gen, alsmede zij , die voor het eindexamen 
warden afgewezen, zullen worden ontheven. 

l 0. De voor het eindexamen van de 
dienstcursus geslaagden zullen warden aan
gesteld als adjunct-bedrijfsambtenaar en la
ter na gebleken geschiktheid en bij vacature _ 
warden bevorderd tot bedrijfsambtenaar. 

1 1. Voor bezoldiging en vooruitzichten 
wor·di verwezen naar bijgevoegde staat. 

12. Ongezegelde verzoekschriften war
den v66r 16 Juli 1940 ingewacht bij het 
Hoofdbestuur ( Afdeling .. Personele Za
ken") van de P.T.T.-dienst te Bandoeng, 
onder overlegging van een afschrift van het 
behaalde schooldiploma en van de daarbij 
behorende cijferlijst. 

' 

Bezoldigingsschaal no.45, (Stbl. '38 no.106) 
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I 80.-
2 -
3 102,50 
4 -
5 125.-
6 -
7 147.- 182,....-
8 - -
9 170,- 210,-

10 -1) -
11 192,- 237,-
12 - -13 - -
14 215 ,- 265.- 310.-
15 - -
16 - -
17 292,- 350,-
18 - -
19 - -
20 320,- 380.- 450,-
21 - -
22 - -
23 415,- 490.-
24 -
25 -
26 530,-

Bevordering tot bedrijfsambtenaar ge
schiedt bij vacature en gebleken geschikt
heid tot zelfstandig optreden en leiding ge
veh aan ondergeschikt personeel ; benoe
ming tot hogere betrekkingen geschiedt bij 
keuze. 

1) De bezoldigingen van f 192.50 en hoger kun
nen slechts worden toegekend aan die krachten, die 
volledig geschikt zijn voor de naasthogere rang en 
wier bevordering uitsluitend door vertraagde promo
ticgang is uitgebleven . 
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DE MIJNBOUWSCHOOL TE 
SAW AH-LOENTO. 

De Mijnbouwschool te Sawah-Loento ·is 
een 3-jarige curstts voor de opleiding tot 
Mijnbouwkundig opzichter. a het behalen 
van het einddiploma en een eventuele te~ 
werkstelling in organiek verband bij de 
Dienst van .de Mijnbouw warden de geslaag
den ingepast als onderopzichter ( salaris 
f 77.50 tot f 235.- 's maands). 

Na gebleken praktische geschiktheid, bij 
aldien de formatie daartoe ruimte biedt, kan 
na 6 jaren dienst, bevordering tot opzichter 
volgen . (salaris f 150.- tot f 320.__. 
's maands). Ver·dere vooruitzichten zijn ge
heel afhankelijk van buitengewone geschikt
heid. 

De cursus is kosteloos, terwijl tevens d~ 
schoolbeboeften gratis aan de abiturienten in 
bruikleen •rorden afgestaan. 

De lessen worden gegeven in de avond
uren ; gedurende de morgenuren worden de 
leerlingen tewerktresteld bij bet bedrijf. 

Voor verplichte ondergrondse arbeid wor~ 
den aan de leerlinge:p, de volgende toelagen 
per werkdag toegekend ; 

't le jaar f 1.-, 't 2e jaar f 1.50; 't 3e 
jaar f 2.-. 

T eneinde de leerlingen in de gelegenheid 
te stellen bet gedoceerde te verwerken en 
hunne dictaten bij te werken. kunnen ze een 
of meer voormiddagen in de week van 
ochtenddienst wor·den vrijgesteld. 

De toelatingseisen zijn : 

'a. einddiploma Mulo B of een daarmee 
gelijk te stellen getuigscbrift. 

b. Leeftijd van 17 - 21 jaar. 

Aanmelding voor toelating moet in Mei 
geschieden bij den Directeur der School. 
onder overlegging van : 

1. afschrift van het diploma met daarbij 
behorende cijferlijst, 

2. een geneeskundige verklaring voor ge
schiktheid voor ondergrondse dienst, 

3. een recente pasfoto. 

Er zijn 3 vacanties : 

a. Kerstvacantie ( 14 dagen). 
b. Paasvacantie . ( 8 dagen). 
c. Grote vacantie (2 mnd. : aanvangende 

begin Juni). 

Het 3e schooljaar wordt besloten met een 
eindexamen. Men mag maar tweemaal aan 
dit examen deelnemen. 

· Aan de school is een internaat verbonden, 
waar de leerlingen tegen een vergoeding van 
f 25.- per maand volledige kost en inwo
ning krijgen. 

Slechts bij hoge uitzondering kan · aan 
leerlingen worden toegestaan buiten het 
internaat te wonen. 

De vakken, waarin onderwijs wordt ge
geven, tijn : 

N ederlands ( 1 e, 2e, 3e klas) Stereometrie 
( 1 e - 2e klas); 

Gonio- en Trigonometde (le - 2e klas); 
Beschrijvende meetkunde ( 1 e, 2e, 3e klas); 
Natuurkunde ( 1 e, 2e klas); Sc~ikunde (I e 
en 2e klas); Mijnbouwkunde ( 1 e, 2e, 3e 
klas); Geologie (1 e, 2e klas); Mijnmeten 
( 2e en 3e klas); Mechanica ( 2e, 3e klas); 
Sterkteleer (3e klas); Kennis van bouw
materiaal ( 3e klas); Kennis van werktuigen 
( 3e klas); Electrotechniek ( 2e klas); Hand
tekenen en tecbn. tekenen ( 1 e kl.); Ver
bandleer ( 2e kl.); Kennis van mijnverorde
ningen ( 3e kl.); Administratie ( 3e kl.). 

Aanvang v.an de cursus 1 Augustus. 

(ONDER)OPZICHTER BIJ DE P.T.T. 

1. Bij de Post-, Telegraaf- en Telefoon
.dienst kan een aantal candidaten in oplei,.., 
ding worden genomen voor de betrekking 
van ( onder) opzicbter. · 

2. Voor aanwijzing komen in aanmer
king zij, die in het bezit zijn van het diploma 
van de Koningin Wilhelmina School of. van 
een daarmede gelijkwaardig getuigschrif t. 
Degenen, die de electro-tec·hnische afdeling 
van die onderwijsinrichtingen hebben ge
volgd. genieten de voorkeur. 

3. De sollicitanten. wier plaatsing in 
overweging wordt genomen, zullen voor een 
commissie van onderzoek moeten verschij
nen, welke op nader te bepalen plaatsen en 
tijdstippeil zitting zal houden. Eventuele 
reis- en verblijfkosten worden niet vergoed. 

4. Degenen, die op grond van d<:> uitslag 
van dit on.derzoek voor toelating tot d·~ op
leiding geschikt worden geacht, zullen ver
volgens aan een geneeskundig onderzoek 

·warden onderworpen. ' 

5. Na goedgekeurd · te zijn worden de 
betrokkenen op de te Bandoeng sevesfigde 
P.T.T.-school geplaatst ten behoeve van hun 
vak-opleiding, welke ongeveer 2 jaren in 
beslag zal nemen en gedurenc3e welke pe
riode een maandgeld van f 50.~ (vijftig 
gulden) wordt genoten. 

6. Boeken en verdere lee.'l'.'middelen war
den kcisteloos verstrekt ( scb•:ijfbehoeften 
niet). 

7. Zij, die tot de leergang worden toe
gelaten, zullen de kosten van de opleiding 

.op de voet van Staatsblad 1925 No. 210 
moeten terugbetalen, indien zij cle leergang 
uit eigen beweging verlaten, door eigen 
schuld of toedoen daarvan wor-den ver~j
derd, clan we) binnen 5 jaar na 1-iet slagen 
voor he( eindexamen van +de cursus, uic 
's Lands dienst worden ontslagen om a+'\dere 
redenen clan welbewezen 7.ids- of li-:haams
gebreken, buiten eigen toedoen ontstaan. 

8. · De leerlingen', die tijdens de leergang 
blijk geven bet onderwijs niet te kunnen vol
gen, alsmede zij, die voor het eindexamen 
warden afgewezen, zullen worden ontheve1,. 

9. De voor het eindexamen van de 
·dienstcursus geslaagden zullen enige maan
den practisch te werk worden gt.isteld op een 
maandgeld gelijk aan de aanvangsbezoldi
ging van onderopzicbter ( f 77,50) en bij ge
bleken geschikt.heid tot die betrekking war
den aangesteld. Na minstens 4 jaar dienst 
in deze functie, zal bij gebleken practische · 
geschiktheid en bijaldien .d·e formatie daar-
1.oe ruimte biedt, bevordering plaatshebben 
tot opzichter. ' 

10. Voor verdere bijzonderheden inzake 
bezoldiginq en voornitzichten wordt verwe
zen naar bijgaande staat. 

11. Ten behoeve van degenen, 'die voor 
de opleiding zijn · aangewezen, zal eventueel 
uitstel van militaire dienst kunnen worden 
verkregen. 

~· 
12. Ongezeqelde verzoekschrif ten wor-

den v66r 1 Juli 1940 inge'vacht bij bet 
Hoofdbestuur ( Afdelinq .. Personele Za
k en") van de P.T.T.-dienst te Bandoeng. 

~ ~ jarige H. K. MIDDELBAHE MErnJESS~HOOL R. K. Centrale K weekschool I 
met INTERN AA T 

der 

EERW. ZUSTERS URSULINEN 

Post we g '2, 

BATAVIA~C. 

Begin: 1 Augustus a. s. met 1 e klas. 

Aanmeldingen en inlichtingen bij de Directrice. 

Moen ti 1 an N. I. S. 

Opleiding voor K. S.-, H. I. K.- en H. C. K. -diploma en 
Europese Acte. 

De vereisten voor toelating tot de le klas Onderbouw zijn 
dezelfde als die voor toelating tot de 1 e klas M ulo. Voor 
toelating tot de 4e klas Bovenbouw wordt vereist diploma 
Eindexamen Mulo B of C. 

Onvermogende. doch begaafde Europese leerlingen, in bet 
bezit van het Diploma Mulo B of C. kunnen in aanmerking 

- komen voor een studiebeurs. 

Uitvoerig prospectus op aanvraag. 

/ 
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onder overlegging van afschriften van het 
behaalde schooldiploma en van de daarbij 
behorende cijferlijst(en), benevens een op
gaaf van de rapportcijf ers gedurende de · 
laatste twee schqpljaren. 

Schaal No. 23 BBL '38 
(Stbl. 1938 No. i06). Schaal No. H BBL '38. 
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3 77,50 I 
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5 95.-
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7 I 12,50 155.- .. 
8 - -
9 130.- 182,50 

10 
:l 147.50 

-
11 210,-

012 - -
11 ., - 237, 50 
14 1~5.- -
15 - - I 
16" - 265.- 310,-
17 Cl 182,';;0 - -
18 - - -
q9 - 292.50 350,-
20 200,- - -
21 - - -
22 - 320.- 380,- 450,-
23 217,50 - -
24 - - -
25 - 415,- 490,-
26 235,- -
27 -
28 530,-

., 

Benoerning tot de betrekk1ogen v.~n hopfdopzichte 
en hoofdopzichtcr le kl. geseh1edt b11 keuze. . 

INLICHTINGEN 

betreffende de opleiding tot o n d, e r o f f i -
c i e r en v r ij w i 11 i g e d i e n s t -

n em in g bij het Kon. Ned. Ind. 
Leger. 

, I. Van de jaarlijks voor het doorlopen 
van eerste oefening bij het leger hier te Ian
de onder de wapenen geroepen dienstplich
tigen, wordt een ?~~aald percentage voor 
de oplei.ding to\.m1litie-onderofficier aange
wezen. 

De opleiding begint ongeveer vier maan
den ·nadat d'e dienstplichtige in werkelijke 
dienst is opgekomen. 

In de regel worden voor de opleiding aan
gewezen de dienstplichtigen, .die voor wat 
betreft, gedrag, dienstijver en schooloplei
-ding daarvoor het meest in aanmerking ko
men, waarbij ook gelet wordt op militaire 
houding en of de candidaat in voldoende 
mate .de hoedanigheid bezit om gezag uit te 
kunnen oefenen over anderen. 

Na het doorlo'pen hebben der eerste oefe
ning. kan de tot militie-onderofficier opge
leide dienstplichtige .- w.anneer hij aan de 
voor vrijwillige dienstne:rimg te stellen gees
telijke en lichamelijke. e1sen voldoet, .- een 
vrijwillige verbintems aangaan bij het 

)K.N.l.L. 
Bij eventuele aannemi~g geschiedt zulks 

in de stand van infantenst 1 ste klasse. 
Bij .de troep kan hij da.n op de gewone 

wijze verder in rang opklimmen tot onder
officier. 

De v,oor vrijwillige dienstneming gestelde 
leeftijdsgrenzen zijn : ,.niet jongcr clan 18 en 
niet ouder clan 25 jaren". 

. , 

OPLEIDING RADIOMONTEUR. 

Vermoedelijk zal nog tegen het eind van 
dit jaar een nieuwe leergang aanvangen voor 
opleiding tot (radio-)monteur P. T. T. (be
zoldigd volgens schaal 23, kolom IV, der 
B.B.L. 1938). 

Tot deze opleiding, welke mede zal wor
den opengesteld voor buiten de P. T . T.
dienst staande krachten, kunnen worden toe
gelaten jongelieden, die in het bezit zijn van 
het einddiploma van een 3-jarige Ambachts
school of gelijkwaardig getuigschrift; erva
ring op radio gebied of een radiotechnische 
op lei ding strekt tot aanbeveling. 

De duur van de cursus bedraagt ten 
hoogste 1 Yz jaar, gedurende welke tijd een 
maandgeld van f 40 . .- wordt genoten. 

Aan de opens telling van die leergang. 
waaromtrent thans nog geen nadere bijzon
derheden kunnen worden verstrekt, zal t.z.t. 
in de dagbladen bekendheid worden gegeven, 
teneinde gegadigden in de gelegenheid te 
stellen te solliciteren. 

REGELEN 

betreffende de toelating tot de Algemene 
Middelbare School. 

Artikel 1. 
Tot de eerste klasse van een der afdelingen 

vari de Algemene Middelbare School wor
den, zonder daarvoor aan de school af te leg
gen examen, als leerling toegelaten: 

a. zij. die in het bezit 'zijn van het eind
diploma-B der Muloschool; 

b. zij, die in het bezit zijn van een bewijs 
van overgang naar de 4e klasse ener 
Gouvernements- of daarmede gelijkge
stelde bijzondere H.B.S. met vijfjarige 
cursus clan we! der H.B.S.-afdeling van 
een Gouvernements- of daarmede gelijk
gesteld bijzonder Lyceum; 

c. zij, die in het bezit zijn van een bewijs 
van overgang naar de 4e klasse der 
gymnasium-a£ deling van een Gouverne
ments of daarmede gelijkgesteld bijzon
der Lyceum, met dien verstande, dat 
voor deze candidaten toelating tot de B
afdeling slechts mogelijk is na het af
leggen van een aanvullend examen in de 
algebra en de meetkunde, waarbij voor 
ieder van deze beide vakken ten minste 
het cijfer 6 moet zijn behaald. 

Artikel 2. 
Behalve de in artikel 1 genoemden, wor

den mede, zonder daarvoor aan de school af 
te Ieggen examen, als leerling toegelaten tot 
de eerste klasse der A-afdeling van de Al
gemene Miadelbare School zij, die in het be
zit zijn van het einddiploma-C der Mulo
school. 

Artikel 3. 
Toelatin'g als leerling wordt slechts ver

leend op grond van een getuigschrif t of be
wijs van overgang, dat is uitgereikt in het
zelfde jaar als waarin om toelating wordt 
V·erzocht. 

Artikel 4. 
In bijzondere gevallen kunnen als toehoor

der in alle vakken tot de eerste klasse van een 
der afdelingen van de Algemene Middelbare 
School worden toegelaten zij, die daartoe op 
voorstel van de directeur der Algemene Mid
delbare School, waarvoor zij toelating wen
sen, vergunning van de Directeur van Onder
wij s en Eredienst, de inspecteur van het Mid
delbaar Onderwijs gehoord, hebben ver
kregen.· 
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Artikel 5. 
Candidaten voor de toelatingsexamens 

voor de hogere klassen moeten zich v66r 1 
J uni opgeven bij den Directeur der Algemene 
Middelbare School, waarvoor zij toelating 
wensen. 

Artikel 6. 
( 1 ) De in het vorige artikel bedoelde toe

latingsexamens worden afgenomen door den 
directeur, bijgestaan voor zoveel nodig door 
daartoe door hem aangewezen leraren der 
school. 

( 2) De candidaat is af gewezen, indien 
bij het examen voor de A-af deling niet ten 
minste het cijfer 6 (zes) voor elk der vakken 
N ederlands en Engels en bij het examen voor 
de B-afdeling niet ten minste het cijfer 6 
( zes) voor elk der vakken algebra en meet
kunde is behaald. 

( 3) In alle and ere gevallen beslissen de 
in lid 1 genoemde examinatoren bij meerder
heid van stemmen over het al of niet slagen 
van de candidaat. Bij staking van stemmen 
is deze af gewezen. 

DE CULTUURSCHOOL TE 
MALANG. 

Dael van de school. 

De school is bestemc om jongelieden, on
verschillig van welke landaard, die vol
doende lager onderwijs hebben genoten, een 
lagere opleiding in landbouwkundige rich
ting te geven. 

Het onderwijs heeft ten doe! vorming voor 
de praktijk hi er te Ian de en draagt in hoof d
zaak den stempel van vakonderwijs . 

Duu'r van de cursus. 
De school omvat drie leerjaren. Na het 

met goed gevolg beeindigen van het derde 
leerjaar wordt aan de abiturienten gelegen
heid gegeven tot het volgen van een facul
tatieve cursus van een jaar, waarin enkele 
technische vakken theoretisch en praktisch 
worden behandeld en waar de landbouw
kundige kennis nog wat wordt verdiept en 
uitgebreid. 

Toelatingsvoorwaarden. 
Tot de eerste klas der school worden in de 

regel slechts toegelaten zij, die bij de aan
vang van het schooljaar de leeftijd van 14 
jaren hebben bereikt, maar hun 17e levens
jaar nog niet zijn ingetreden. 

Voor de toelating tot de eerste klas wordt 
verd.er vereist, dat de candidaat een school 
voor Westers lager onderwijs met vrucht 
heeft doorlopen, ten bewijze waarvan een 
verklaring van het schoolhoofd moet worden 
overgelegd. Dat betekent nog niet, dat alle 
leerlingen, die bedoelde verklaring kunnen 
overleggen, ook zeker worden toegelaten. Zij . 
die i;,:en zodanig eindrapport hebben, dat ze 
niet voor bevordering in aanmerking zouden 
komen, indien er een 8e klasse was, worden 
stellig niet toegelaten. Niet alleen is het aan
tal aanvragen steeds veel groter clan het aan
tal beschikbare plaatsen, maar de ervaring 
heeft bovendien geleerd, dat zwakke leerlin
gen op deze school het onderwijs niet kun
nen volgen. 

Tot de eerste klasse kunnen ook worden 
toegelaten zij, die ander onderwijs, clan in het 
voorafgaande lid bedoeld, hebben genoten 
en verklaringen kunnen overleggen, waaruit 
ten genoege van de Directeur moet blijken 
dat zij een daarmede gelijkstaande ontwik
keling en kennis bezitten. De Directeur kan. 
zo hij dit nodig oordeelt, een onderzoek naar 
de ontwikkeling en kennis van de candidaat 
doen instellen. De candidaten, die het be
wijs kunnen leveren, dat zij een hogere oplei~ 



202 

ding hebben genoten, clan wel tot een hogere 
opleiding zijn toegelaten, clan in de twee
de alinea dezer toelatingsvoorwaarden 
genoemd, behoeven de verklaring van het 
schoolhoofd niet over te leggen. Candidaten 
kunnen tot een hogern klasse worden toege
laten, indien zij, onverminderd het hiervoor 
bepaalde ten genoegen van de Directeur 
aantonen de daarvoor nodige ontwikkeling, 
kennis en vaardigheid te bezitten. Niemand 
kan tot de lessen toegelaten worden, die we
gens wanbetaling van een Gouvernements
school verwijderd werd. 

Aanmelding voor toelating. 
Het verzoek tot inschrijving als leerling 

moet uiterlijk een maand v66r de aanvang · 
van het schooljaar (I Augustus) schriftelijk 
worden gedaan aan de Directeur onder 
overlegging va"l : 
1. een jUistt" opgave van naam, voornamen, 

datum en plaats van geboorte; . 
2. een verl la ring van het schoolhoof cl of 

andere bew1jsstukken, als in de toela
tingsvoorwaarden aangegeven; 

3. de schoolrapporten over het laatste jaar ; 
4. een opgave van het maandelijks inko

men der ouders, verzorgers of van de 
leerling zelf, ter bepaling van het school
geld. Daartoe moet het inkomstenbelas
ting biljet worden getoond, of een ander 
gewaarmerkt bewijs worden overgelegd. 

Bij de Directeur der school zijn aangif
teformulieren verkr.ijgbaar, welke door de 
betrokken leider der school kunnen worden 
ingevuld. 

Schoolgeldregeling. 

Het schoolgeld bedraagt per maaad: 

bij maandelijkse 
inkomsten van: 

f 1.000. - en meer 
.. 800 - t/m f 999.
" 600.- ., 799.
.. 500. - ., .. 599. -
.. 100. - .. " "199. -
" 300.- .. " 399.-

voorhet 
le Kind 

voor bet 
2de kiod 

uit bet zelf .. 
de geiio 

voor ieder 
volgtnd 

kind uitbet 
zclfde gezin 

f22.-lfl2.50 f9.-
., 18.- .. 9.- " 7 -

14.- 7. - .. 5.50 
10.- .. 5.- .. 4.-
7.50 1. - .. 3.-

200. _ .. ., 299 _ I : 
.. 100.- .... 199.-

benedeo " 100.- ;; 

5. - 3.- .. 2.-
3.- .. 2.- , ,. I.SO 
2. - 1.25 .. I. -
1. - 0.75 .. 0.50 

Betalingen. 
Het schoolgeld wordt per drie maanden bij 

vooruitbetaling aan de Directeur voldaan. 
Leermiddelen. 

De leerlingen schaffen zich voor eigen 
rekening all-e benodigde leermiddelen en 
gereedschappen aan, voor zover deze 
niet door de school ten gebruike worden 
gegeven. Voor, door de school te leveren, 
leermiddelen client bij de toelating f 25.,......, 
(vijf-en-twintig gulden) te worden gestort. 

Huisvesting van de leerlingen. 
De natuurlijke verzorgers van de '!-ls leer

ling ingeschreven jongelieden zijn verplicht 
voor geschikte huisvesting hunner kinderen 
of pupillen te zorgen. De Directeur der school 
geeft desgewenst inlichtingen omtrent ge
schikte kosthuizen. Hij is echter niet verant
woordelijk voor eventuele tekortkomingen 
van commensalenhouders ( sters). 

Geen der leerlingen mag van kosthuis ver
anderen zonder toestemming van de Direc
teur der school, die deze toestemming alleen 
kan geven na ontvangst van een schriftelijk 
bewijs van de ouders of verzorgers, waaruit 
blijkt, dat zij van de voorgenomen verhui
zing weten en er hun goedkeuring aan hech
ten. 
Toezicht op de leerlignen. 

De Directeur en het personeel oefenen 
toezicht uit op de huisvesting van de 

leerlingen. Ook buiten de school zijn 
de leerlingen onderworpen aan het toe
zicht van de Directeur en de onder
wijzers en hebben zij eventueele aanwijzin
gen van de Directeur op te volgen. Behal
na ontvangen toestemming van de Direc
teur onverwijld schriftelijke mededeling moet 
worden gedaan, mogen de leerlingen slechts 
ve i:n geval van ziekte, waarvan de Direc
teur wegblijven van de lessen en de overige 
hun opgedragen werkzaamheden. 

Plaatsing na afloo van de opleiding. 
Voor de leerlingen, die met gunstig ge

vol het eindexamen hebben af gelegd, bestaan 
de volgende mogelijkheden: 
1 e. Zij kunnen benoemd word en tot opzich- . 

ter bij de Land- en Tuinbouw-voor
lichtingsdiensten van het Gouvernement 
en de Provincies. Hiervoor komen bijna 
uitsluitend lnheemse a'f gestudeerden in 
aanmerking. Ze worden als regel aange
steld als adspirant land- of tuinbouw
opzichter op een maandelijks inkomen 
van f 40.,......, Bij gebleken geschiktheid 
volgt een benoeming tot opzichter. Ze 
worden clan gesalarieerd volgens schaal 
22, kolom II der B. B. L. (f 50.,......, -
f 185 . .- per maand). 

2e. Zij kunnen als assistent-employe plaat
sing vinden op koffie-, thee-, rubber- en 
suikerondernemingen, enz. terwij ook de 
proefstations soms oudleerlingen afne
men. Door deze particuliere bed'rijven 
worden uiteraard geen uniforme salaris
sen betaald. Het huidige loonpeil va
rieert in de aanvang van f 75 . .- f 100.
per maand plus de gebruikelijke emolu
menten als vrije woning, vrije erfkoelie en 
vrije geneeskundig·e behandeling. Goede 
krachten genieten al vrij spoedig behoor
lijke traktementsverhogingen. Door de 
invoering van de ,.Aanvullende planters
regeling" ( Staatsblad 1938 No. 98) zijn 
de arbeidsvoorwaarden voor deze groep 
van werknemers thans ook wettelijk ge
regeld. 

3e. Zij kunnen geplaatst worden als assis
tent-employe bij de Gouvernements
landbouwbedrijven. Het aanvangsalaris 
voor het J ava-personeel bedraagt f 80 . .
voor .het Sumatra-person eel f 100 . .- per 
maand. De topsalarissen voor deze groep 
bedragen resp. f 250 . .- en 270 . .- per 
maand. Bovendien worden kindertoela
gen en duurtetoeslagen toegekend. Zij 
z~jn verzekerd tegen ongevallen en pen
sioengerechtigd, genieten vrije genees
kundige behandeling, hebben een vrije 
woning, terwijl het loon van een erfkoe
lie wordt vergoed. Bovendien kunnen de 
besten onder hen later in aanmerking 
komen voor de benoeming tot stafem
ploye; voor deze enkelingen zijn de ar
beidsvoorwaarden van zelfsprekend gun
stiger. 

4e. Ook de mogelijkheid van benoeming tot 
adspirant-restrictie-ambtenaar bij de Be
volkingsrubberrestrictie op Sumatra en 
Borneo is niet uitgesloten. Zij worden 
aangesteld op een aanvangsalaris van 
f 100.,......, per maand en onder genot van 
standplaats- e.g. ook kindertoelage. 
Aan deze functie zijn voorts twee een
jaarlijkse verhoging van f 10 . .- en een 
tweejaarlijkse van f 20.--- verbonden. 

Bij gebleken geschiktheid zullen zij in 
openvallende vacatures kunnen worden be
vorderd tot restrictie-ambtenaar op een aan
vangsbezoldiging van f 200 . .- Geregeld, en 
in vele gevallen met succes, wordt door den 
Directeur der school bij de plaatsing van de 
oud-leerlingen tussenkomst verleend. 

RE GELEN. 

betreffende de toelating tot de eerste 
klasse van de Gouvernements mid

delbare handelsscholen met 
twee-jarige curs'us in 

N eder lands-In die. 

Artikel 1. 
Tot de eerste klas van de middelbare 

handelsschool worden, zonder daarvoor aan 
de school af te leggen examen, !tls leerling 
toegelaten ; 

a. zij, die in bet bezit zijn van het eind
diploma-A der MuloschoQ,!, mits bij het 
examen voor de vakken N ederlands, 
Engels, Boekhouden en Haridelskennis 
ten minste tweemaal het cijfer 6 ( zes) 
en tweemaal het cijfer 7 (zeven) is 
behaald; 

(DE VERKLARING VAN DE Dl
RECTEUR DER MULO, DAT DE 
BEZITTER VAN HET A-l)!PLOMA 
GESCHIKT IS VOOR VERDERE 
STUDIE, IS VOLGENS DEZE 
REGELING NIET MEER NbDIG). 

b. zij, die in het bezit zijn van het eipd
diploma-B der Mulosc~ool; 

c. zij. die in het bezit zijn van het eind
diploma-C der Muloschool; 

d. zij. die in het bezit zijn van het eind
diploma ener Gouvernements- of daar
mede gelijkgestelde bijzondere H. B. S. 
met drie-jarige cursus; 

e. zij, die in het bezit van een bewijs van 
overgang naar de vierde k)asse ener 
Gouvernements- of daarmede gelijk
gestelde bijzondere H. B. S.o met vijf
jarige cursus, clan wel van een naar het 
oordeel van de Directeur van Onder
wijs en Eredienst daaraan gelijkwaardig 
te achten forichting van middelbaar 
onderwijs. 

Artikel 2. 

Tot de eerste klasse van de midd~lbare 
handelsschool worden toegelaten als toehoor
der in alle vakken zij, die in het bezit zijn 
van. het einddiploma ener H. B. S. met drie
jarige cursus voor meisjes. 

Artikel 3. 
Toelating als leerling of als toehoorder in 

alle vakken wordt slechts verleend op grond 
van een getuigschrif t clan wel bewijs van 
overgang, dat is uitgereikt in hetzelfde jaar 
als waarin om toelating wodt verzocht. 

KORTE MEDEDELINGEN. 

1. De Eerw. Zusters Ursulinen, Postweg 2, 
Batavia-C. openen met 1 Aug. a.s. een 
Middelb. Meisjesschool. Behalve de ge
wone vakken van elke M. M. S. zijn 
in het leerplan nog de volgende vakken 
opgenomen : Godsdienstleer ( waartoe 
ook Liturgie, Bijbelse- en Kerkelijke Ge
schiedenis), Latijn in verband met de 
Liturgie, in lei ding tot de wijsbegee rte, 
sociologi~. Kinderverzorging en verband
leer in verband met hygiene, Kunst
geschiedenis, reliefschilderen en huise
lijke sierkunst in verband met fraaie 
handwerken enz. enz.). 

De Prinses J ulianaschool ( 3-jarige 
H. B. S.) zal na de 1 e klas gesplitst 
worden in een wiskundige en een econo
mische afdeling ten einde de leerlingen 
voor wie in de 1 e klas wiskunde 'n strui
kelblok is gebleken, nog in de gelegen
heid te stellen een Middelbare scnool te 
doorlopen. 

(Meisjes buiten Batavia kunnen in het 
lnternaat worden opgenomen). 
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Op het Instituut St. Louis te Ambarawa 
kunnen geen jongens voor de vijf laagste 
klassen der Eur. Lag. School, wel voor 
de zesde- en zevende aangenomen wor-
den. > 

Deze laatsten vormen in het internaat 
een aparte afdeling. Zij bezoeken de 

~ zesc!e en zevende klasse van de jongens
afdeling der R. K. Eur. Lag. School en 
staan in school en internaat onder lei
ding Vf.ln Broeders. 
Bij het schrijven van het Ministerie van 
Kolqpien d .d. 27 Febr. '40 is bepaald, 
dat het einddiploma van de H. B. S. III 
voor jon~ns van de Carpentier Alting 
Stichti:iag ( C. A. S.) t~ Batavia, van ge
lijke waarde wordt geacht als het eind
diploma van een H. B. S. III in Neder
land. 
De boekhoudexamens van de Vereni
ging van Leraren in het Boekhouden 
zullel;\ bij voldoende deelnemen 17 en 
18 J uniOplaats vinden. 

Het werk wordt alleen in Indie gecor
rigeP-fd en wel door leraren in het bezit 
der akte floekhouden M. 0. De geslaag-

'>den krijgen een voorlopig diploma, dat 
latier tegen esn officieel document wordt 
ingewisseld. . 
Te Sindanglaja (nabij de Poentjak) 
zal onder leiding van Eerw. Zusters 
1 Aug. een lnte~naat voor jongens en 
meisjes worden geopend. Deze kinderen 
bezoeken de Europese Lagere School 
met voorbereidende klas die aan dit 
Internaat is verbonden. 

Leerplan als op Gouv. scholen ; 
schoolyeld volgens Gouv. tarief ; gele
genheid voor extra lessen in Frans, En
gels, handwerken en piano. 

VRAGENRUBRIEK. 

Directeur van 0. en E. dispensatie vragen 
om zonder toelatingsexamen te worden toe
gelaten. Wordt U dit geweigerd, dan moet 
U voor alle vakken toelatingsexamen doen. 

W ordt U dit jaar 17 jaar, clan moet U 
ook nog in datzelfde schrijven dispensatie 
vragen wegens overschrijding der leeftijds
grens. 

Verder worden tot de I e klas toegelaten 
zij, die voor het toelatingsexamen zijn ge
slaagd. 

Zonder toelatingsexamen. worden ( bij wijze 
van proef) tot de 1 e klas toegelaten, leer
lingen van de Voorklas ener Gouv. of gelijk
gestelde Mulo, die met een 6 voor Rekenen 
naar Cie le klas der Mulo zijn overgegaan. 

Zonder toelatingsexamen worden ook toe
gelaten, leerlingen van een Gouv. of gelijk
gestelde Muloschool, die 
a. naar de 2e klas zijn bevorderd, zonder 

de 1 e klas te hebben gedoubleerd ; 
b. op het overgangsrapport voor ·de vakken 

Nederlandse taal, algebra en Meetkunde 
minstens een zes hebben ; 

c. een gemiddeld jaarcijfer voor de in b. 
genoemde vakken van minstens 6 heb
ben. 

R. S. te S. 
vraagt inlichtingen over de opleidings

scholen van Vakonderwijzeressen. 
De opleidingsschool voor Vakonderwijze

ressen en de Middelb. Huishoudschool te 
- Bat?via-<;::. is dezelfde inrichting. Dit is een 

Gouv. instelling. In Soerabaia bestaat een 
particuliere school : de ,,Soerabajase Huis
school"', die gelijkgesteld is met de Middelb. 
Huishoudschool te Batavia. De opleiding 
duurt 4 jaar. Tot die scholen worden toe
gelaten meisjes met Mulo A, B of C diploma; 
diploma H. B. S. III of overgang van 3e 
naar 4e klas der Middelb. Meisjesschool of 
H.B.S. V. 
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A.]. N. te S. 
vraagt inlichtingen voor onderwijzer in 

Indie. 

Tot de kweekschool voor onderwijzers 
worden toegelaten zij, die in het bezit zijn 
van het Mule-diploma C of B; het eind
diploma 3-jarige H. B. S. enz. 

Er· bestaat in Indie geen schriftelijke op
leiding voor de lagere akte ; we! voor de 
Hoofdakte. · 

De opleiding aan de· bezitters Mulo-C 
diploma en diploma 3-j. H.B.S. duurt 3 jaar. 

De bezitters van eindexamen H.B.S. V. of 
A.M.S. duurt -+- 9 a 12 maanden (stoom
cursus). 

Kweekscholen voor onderwijzers te Bata
via: 
l. de Christelijke K weekschool. Oranje 

Boulevard 2. 
2. de Kweekschool van de Carpentier Al

ting Stich ting. 
Te Bandoeng: 

de I. E. V. Kweekschool ; kosten 
f 240.- per jaar. 
Te Moentilan: 

de R. K. K weekschool 

B. te K. 
vraagt inlichtingen over het toehoorder

schap in de 2e klas '2n de Gouv. Techn. 
School te Batavia. 

Als een leerling als toehoorder in de 2e 
klas wordt toegelaten, geschiedt dat tot uiter
lijk het tweede rapport ; is dit ongunstig clan 
wordt hij teruggeplaatst in de 1 e klas. 

• I 

R. S. M. te P. 
vraagt inlichtingen omtrent de toelating 

tot enkele Gouv. onderwijsinrichtingen van 
leerlingen afkomstig van een niet gelijk
gestelde school. 

M. te B. 
De scholen leiden op voor Vakonderwij

zeres met akte A ( huishoudelijke vakken), 
en akte B ( naaldvakken). Deze meisjes kun
nen als onderwijzeres benoemd worden aan 
een Lagere Nijverheidsschool. 

De openbare Ambachtscholen, -leer
gangen en Cultuurscholen nemen zonder toe
latingsexamen geen leerlingen aan van niet
gelijkgestelde scholen. 

wil ?la h~t behalen van het Mulo-C diplo
ma toelating vragen tot de K. W. S. ( Gouv. 
Techn. School) te Batavia. 

Als U naar de K. W. S. wilt gaan, moet U 
met de 1 e klas beginnen. U moet aan den 

Leerlingen met een cijfer voor Nederlandse 
taal lager clan 6 ( zes) komen niet voor toe
lating in aanmerking. 

De particuliere niet gelijkgestelde inrich
tingen van Technisch onderwijs zijn vrij de 
leerlingen aan te nemen, die ze wensen. 

OPLEIDIN&SS~HOOL YOOH YAK~NDERWIJZEHESSEN 
Poed0akstraat - Kembodjastraat ~ Ketapang 

SOERABAIA 
Opleiding. voor Onderwijzeres in de Huishoudelijk Vakken 

(Vakonderwijzeres l\cte A) 

Duur der cursus 4 jaar (3 j a a r pr a kt ij k 

1 jaar Kweekschool) 

Toelatingsefs : Diploma 3-jarige H.B.S. of M.U L.O. 

Lagerc Nijverheidsschool 

Opleiding voor de Gouvernements diploma's: 
a. Staatspraktijk diploma Costuumnaaien, 

Duur der cursus 3 jaar 
b. Hulp in de huishouding, kinderverzorgster 

Duur der cursus 3 jaar 

To'elatingseis1 7e klas Lagere School 

Opleiding voor de acten Nuttige-Fraaie hand
werken uitsluitend in de middaguren 

lnschrijvingen en inlichtingen: Te 1 f. 1269 Z . 

Directrice: M. E. M e w e 

I 

I 

Schriftelijke lessen tot opleiding voor de Indische en 
Europese Hoofdacte - T oetreding ten allen tijde 
mogdijk - V raagt prospectus met volledige inlichtingen 

Administratie S. H. A. C. 
KEBON SIRIH 115a - BATAVIA-C. 

~~ :r= ~IS I A'' 
Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e I 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-Centrum. 

I STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

schriftelijke opleiding 

steno (volledig) 

machineschrijven (alleen theorie) 

11 J.A. SCHNAAR 
stenograaf Volksraad en Leraar G.M.H.S . 

MU L 0 - BEVOEGDHE!D Batavia-C.-Laan Caune 32-Tel. Wl. 4J8 

1 
I 

I 

I 

. 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

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

Stenografie ttGroote", Nederlands en Moderne Talen. 
Machinesch.rijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhouden. I 

Recla me- Te ken en, Boomzaken. 

Z U S T ( D S F D A N C I S C A N ( S S ( N. 
Bodjong 1_59 SEMARANG. 

Frobelschool. 

Gem. Eur. Lagere School 

Eur. K weekschool. 

Bovenbouw H. L C. K. 

Aanmeldingen voor Eur. Kw. en H. I. C. K. v66r 18 Juni. 
I 

T E C H N I S C . H I N S T I T ~J ru T 

. THEORIE EN PRAKJIJK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoer:ig · 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

A 11 e. I e er v a k ken v o or den b o u wk u n dig e. 

Opleiding voor de architect-examens. 
I . 

VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN. 
RIOUWSTRAAT 124 BANIJOENG. 

HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleiding I 
,, CURSUS-B'OS DJOKJA 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M. O. Uitv. Inl. op aanvraag. GROOT KLOOSTER 

~dwijk 29 Batavia-Centrum 

LAGEHE NIJVEHHEIDSSCHOOL VUOH MEISJES 
TE BUITENZORG 

Voor leerliO:gen, die de lagere khool met vrucht 
doorloopen hebben. TWEE-JARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voor 
het Gouvernementsexamen in de huishoudelijke vakken . 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met 
Gouvernementsexamen. Ook leerlingen. die de MULO 
hebben do()rlopen, hebben toegang tot deze cursus . 

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

ELECTRO"TECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

(lnrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E . van 25 Mei 935 

No. 15473B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 ·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 inlicbtingen bij den Directeur. 

AANVANG NIEUWE CURSUS: ~ 1
1 

FEBRUARI 
( AUGUSTUS 

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 Donderd
1
ag van half 

vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers tP. spreken. 

DE OVERSTE ._. _____________________________________________ ... 

INSTITUUT ST. LOUIS-AMBARAWA 

MULO-SCHOOL VOOR JONGENS 

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

EUROPEESINTERNAAT 

Onder leiding der Broeders van Maastrjcht 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunnen warden toegelaten leerlingen der 

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

Pros p e c t us op a an v r a a g. 
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