911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 1921-2001
De stichting PCBO Voorst treedt op als schoolbestuur van de protestants-christelijke scholen in de gemeente
Voorst. In het archief zijn stukken te vinden over de basisscholen De Oase en De Wingerd in Twello, De Zaaier in
Teuge en de vroegere kleuterscholen ’t Rankje en De Kinderkaravaan in Twello en de Korrelkorf in Teuge.
Het archief van de stichting PCBO Voorst is in 2005 opgenomen in het gemeentearchief van Voorst en
geïnventariseerd door Roelien Luis.
De volgende openbaarheidsbeperkende bepalingen zijn van kracht:
De archiefbescheiden jonger dan 25 jaar mogen alleen geraadpleegd worden door de onderzoeker die tevoren
schriftelijk verklaart:
- dat de uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor een bepaald doel zullen worden aangewend;
dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen
onevenredig kunnen worden geschaad;
- dat hij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming
van de eigenaar en/of de beheerder;
- dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis zullen komen en waarvoor geen
toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal
mededelen.
Het archief beslaat ca. 2,5 m.
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1.1

Organisatie van de scholen

1-10
Notulen van de vergadering van het algemeen bestuur en ledenvergaderingen en
overzichtslijsten van leden van de Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
1921-1987, 1992-1996
5 banden en 5 omslagen
(1) 1921-1931 februari 4
1 band
(2) 1931 februari 27-1942 maart
1 band
(3) 1942 september-1954 juli
1 band
(4) 1954 augustus-1966 juni
1 band
(5) 1966 juni 30-1971 november
1 band
(6) 1971 november–1975
1 omslag
(7) 1976-1979 februari 19
1 omslag
(8) 1980 mei 28-1983 november
1 omslag
(9) 1984-1987
1 omslag
(10) 1992 sept-1996 mei 23
1 omslag
11
Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Vereniging voor het
Protestants Christelijk Basisonderwijs
1996 juli 10-2001
1 omslag
12
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Vereniging Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs
1992-1993
1 omslag
13
Notulen van de ledenvergaderingen van de Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
1971-1988, 1993-2001
1 omslag

2

14
Notulen van de vergaderingen van het hoofdenconvent
1985-1995; met hiaten
1 omslag
15
Overzichtskaart over de locatie van de basisscholen in de gemeente en rapport inzake
‘prognose tot het protestants christelijk onderwijs in de gemeente en in de kern van Twello’
1980, 1984
1 omslag

1.2

Fusie van scholen

16
Notulen van de vergaderingen van de Stuurgroep Protestants Christelijk Onderwijs Voorst
1996
1 omslag
17
Notariële akte van de samenvoeging van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Twello,
de Stichting en Instandhouding van Christelijk Scholen Voorst en het Protestants Christelijk
Basisonderwijs Teuge tot het Protestants Christelijk Basisonderwijs Voorst, 1996
1 omslag

1.3

Zorg voor onderwijzend personeel

18-19
Notulen van de team (personeels) vergaderingen van de christelijk school ‘De Wingerd’ en
het kleuterschool ‘ ’t Rankje’
1983-1984, 1990-1996
2 omslagen
(18) 1983-1984, 1990-1992
(19) 1993-1996 januari
20-23
Notulen van de team (personeels)vergaderingen van de christelijke school ‘de Oase’ en de
kleuterschool ‘de Kinderkaravaan’
1982-1985, 1988-1996
4 omslagen
(20) 1982 december-1985 maart
(21) 1988-1990
(22) 1991-1992
(23) 1993-1996
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1.4

Inschakeling van ouders

24
Statuten en reglementen voor de medezeggenschapsraden en de oudercommissies voor de
scholen ‘De Wingerd’, ‘de Oase’ en ‘De Zaaier’
1936, 1985-1986, 1996
1 omslag
25-27
Notulen van de vergaderingen van de oudercommissie van de basisschool ‘de Oase’ en de
‘Karavaan’
1981-1989, 1996-1998
3 omslagen
(25) 1981-1984
(26) 1985-1989
(27) 1996-1998
28
Notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad ‘De Wingerd’
1987, 1989; met hiaten
1 omslag
29
Notulen van de vergaderingen van de oudercommissie van de christelijke nationaal school
‘De Wingerd’
1980-1984
1 omslag
30
Notulen van vergaderingen van de schoolcommissie van de christelijke basisscholen ‘de
Oase’, ‘De Zaaier’ en ‘De Wingerd’, 1996-1999; met hiaten
1 omslag
31
Jaarverslagen van de ouder- en medezeggenschapsraden
1976, 1980-1999; met hiaten
1 omslag
*32
Stukken betreffende overzichten van leden voor de Vereniging voor het Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs te Twello
z.j.
1 omslag

1.5

Financiën

33
Kasboek van de christelijke schoolvereniging Twello

4

1906-1934
1 deel
34-35
Grootboeken van de financiële administratie van de Christelijk Nationale Schoolvereniging
Teuge
1953-1967
2 delen
(34) 1953-1964
(35) 1965-1967
36-37
Kas- en giroboeken van de Christelijk Nationale Schoolvereniging
1949-1959
2 delen
(36) kasboek, 1949-1959; met losse stukken
(37) giroboek, 1949-1959
38–42
Grootboek, bank- kas- en giroboeken van de Christelijk Nationale Schoolvereniging Twello
1958-1964, 1970-1979
1 omslag en 4 delen
(38) grootboek salariëring onderwijzend personeel, 1958-1964
1 deel
(39) giroboek, 1970-1976
1 deel
(40) kasboek, 1970-1979
1 deel
(41) bankboek, 1970-1979
1 deel
(42)
grootboeken, 1971-1973
1 omslag
43-44
Grootboeken, groootboekkaarten, kas-, giro en bankboeken voor de christelijk nationale
lagere scholen alsmede voor de kleuterscholen
1971-1976
2 omslagen
(43) grootboek, kas, giro en bankboeken, 1971-1973
(44) grootboekkaarten en kasboeken, 1974-1976
45
Stukken betreffende exploitatieopzetten voor de school ‘De Zaaier’, Rijksstraatweg 236 te
Teuge
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1973-1979
1 omslag
46
Jaarrekeningen en rapporten van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, het Protestants
Christelijk Onderwijs en van de Vereniging Protestants Basisonderwijs Teuge
1991-1996
1 omslag

1.6

Zorg voor leerlingen

*47–48
Stukken betreffende de absentie- en presentielijsten voor de leerlingen van de christelijke
school ‘de Oase’
1988-1991
2 omslagen
(47) 1988-1989
(48) 1990-1991
*49-50
Stukken betreffende absentie en overige gegevens van leraren en leerlingen van de
basisschool ‘de Oase
1991-2000
2 omslagen
(49) schooljaren 1991-1994 juni
(50) schooljaren 1994 aug.-2000
*51-52
Leerlingenkaarten van de kleuterschool ’t Rankje, geboortejaren 1973-1984
2 omslagen
(51)
A t/m L
(52)
M t/m Z
*53–56
Leerlingenkaarten van de lagere school ‘De Wingerd’, geboortejaren 1952-1972
4 omslagen
(53) A t/m F
(54)G t/m M
(55) N t/m S
(56)T t/m Z
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*57-62
Absentie- en presentielijsten van de christelijke school ‘De Wingerd’, over de schooljaren
1928-1990; met hiaten
6 omslagen
(57) 1928-1934, 1937-1938
(58) 1948-1951, 1968-1969
(59) 1975-1976, 1989-1990
(60) 1969-1970 juni
(61) 1970 augustus-1981 juni
(62)1981 augustus-1989 juni
*63
Stukken betreffende overzichtslijsten van in- en uitschrijvingen van leerlingen
van de christelijke basisschool ‘De Wingerd’
1998-2001
1 omslag
64
Stukken betreffende het voorlopige vaststellen van bijdragen van het kleuteronderwijs, in het
kader van artikel 75 Kleuteronderwijswet, voor de kleuterschool de ‘Korrelkorf’
1962-1974
1 omslag
65
Stukken betreffende het aanvragen van bijdragen, in het kader van artikel 50
Kleuteronderwijswet en in het kader van artikel 72 van de Lageronderwijswet’ voor de
kleuterscholen ‘het Kinderkaravaan’, ‘’t Rankje’ en de ‘Korrelkorf’ alsmede voor de christelijk
lagere school ‘de Oase’
1972-1973, 1976-1979
1 omslag
66
Stukken betreffende het aanvragen voor bijdragen, in het kader van de artikelen 74 Wet
Basisonderwijs en 101 en 103bis Lager onderwijs
1972, 1975-1994
1 omslag
67
Stukken betreffende het vaststellen van de uitgaven en het beschikbaar stellen van een
bedrag per leerling aan de christelijk lagere school ‘De Zaaier’ alsmede voor de
kleuterschool ‘de Korrelkorf’ te Teuge
1953-1971
1 omslag

1.7

Huisvesting

68-69
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Stukken betreffende de bouw van een noodlokaal aan de Groen van Prinstererstraat, voor
de dependance van de christelijk school ‘De Wingerd’
1971-1979.
1 omslag en 1 pak
(68) 1971-1979
1 omslag
(69) tekeningen
1pak
70
Stukken betreffende de bouw van een clubgebouw op het terrein achter de christelijk school
‘De Wingerd’ en de bouw van een nieuwe kleuterschool ‘t Rankje’ en de verbouw van ‘De
Wingerd’ aan de H.W. Iordensweg; met tekeningen
1960-1962, 1979-1980
1 omslag
71
Stukken betreffende het uitbreiden van de 2e christelijk lagere school ‘de Oase’ aan de
Troelstralaan 3; met tekeningen
1974-1977
1 omslag
72
Stukken betreffende het aanpassen van het schoolplein bij de basisschool ‘de Oase’ gelegen
aan de Troelstralaan; met tekeningen
1993
1 omslag
73
Stukken betreffende het overkappen van een patio bij de basisschool ‘de Oase’; met
tekeningen
1997
1 omslag
74
Stukken betreffende de bouw en het inrichten van een noodlokaal en de bouw van een
tweeklassige kleuterschool in Teuge, aan de Rijksstraatweg
1963-1978; met hiaten
1 omslag
75
Stukken betreffende de bouw en het uitbreiden van de school ‘De Zaaier’
1956-1975
1 omslag
76
Stukken betreffende het publiceren van en rondom de bouw van een tweede kleuterschool
aan de Groen van Prinstererstraat
1971-1972
1 omslag

1.8

Overige aangelegenheden
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77
Stukken betreffende het uitwisselen van correspondentie tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog
1939-1954; met hiaten
1 omslag
78
Stukken betreffende de overzichten van toelatingsexamenopdrachten
1936-1962; met hiaten
1 omslag
79
Mededelingenbladen van de Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel
1940-1941, 1947-1948; met hiaten
1 omslag
80-81
Statistieken inzake het gewoon lager onderwijs en onderwijzend personeel van de ‘De
Wingerd’
1943-1985
2 omslagen
(80) 1943-1970/1971
(81) 1971/1972-1984/1985
82
Stukken betreffende het uitwisselen van gegevens met de secretaris van de Unie van de
Schoolraad en de heer L. Renema, hoofd der school, en het vaststellen van een jaarverslag
van de schoolartsen
1953-1955
1 omslag
83
Notariële akten inzake het aankopen van grond aan de H.W. Iordensweg van de
Nederlandse Hervormde Gemeente te Twello en het bekennen van schuld
1953-1973
1 omslag
84
Statistieken inzake de kleuterschool ‘de Korrelkorf’ te Teuge
1967-1985; met hiaten
1 omslag
85
Stukken betreffende het vaststellen van activiteitenplannen van de christelijke school ‘De
Wingerd’
1985-1992
1 omslag
86-87
Mededelingenblad ‘In en Om de school’ van de ‘De Zaaier’
1988-1998; met hiaten
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2 omslagen
(86) 1988 augustus– 993 juni
(87) 1993 augustus–1998 augustus
88
Stukken betreffende het vaststellen van activiteitenplannen voor de school ‘de Oase’
1992-1997
1 omslag
89
Boek over Sinterklaasbezoeken in de school en correspondentie van de partnerschool uit
Hongarije; met losse stukken
1973-1988
1 band
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