Archief van het gymnasium en het lyceum I.C. te Venray

1.

Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs, 1948-1961.

2.

Boekenlijsten, 1954/1955-1961/1962.

3.

Inzet van zusters voor de huishoudelijke verzorging van de paters, 1957-1960.

4.

Bijlagen (incompleet) bij Facta Memoranda II, 1939-1944 (archivalia periode Tweede
Wereldoorlog).

5.

Uitbreiding van de fratersopleiding, 1959-1960.

6.

Toekomst priesterseminarie en openstelling van het internaat voor niet-priesterstudenten,
1955-1961.

7.

Correspondentie met pater provinciaal, 1948-1961.

8.

Correspondentie over leraren, 1958-1960.

9.

Leerlingenlijsten, 1923-1961.

10.

Lesroosters, 1931-1961.

11.

Cijferlijsten eindexamenklassen gymnasium, 1925-1974.

12.

Beoordeling kandidaten die willen toetreden tot de orde van de Franciscanen
Minderbroeders, 1939-1961.

13.
14.

Stukken afkomstig van de Stichting Het Schoolconcert, 1955-1961.
Nota inzake de levensvatbaarheid van de HBS-afdelingen A en B aan het R.K. Lyceum voor
jongens in Venray, z.d. (1961).

15.

Programma’s van rectorfeesten en andere schoolfeesten, 1908, 1919-1964.

16.

Programma’s van klooster- en priesterfeesten en overige feestelijkheden, z.d., 1919-1961.

17.

Uitslagen van de composities en repetities en bevordering van leerlingen, 1919-1935.

18.

Register met aantekeningen over leraren, ca. 1950-1960.

19.

Akten van benoeming van leraren, 1924-1956.

20.

Ingekomen brieven betreffende externe leerlingen, 1959-1961.

21.

Correspondentie betreffende leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college,
1961-1962.

22.

Aanwijzing van het gymnasium ‘Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis te
Venray als een bevoegde onderwijsinstelling, overeenkomstig art. 157 van de Wet op het
hoger onderwijs, 1920-1961.

23.

Correspondentie met de Inspecteur der gymnasia, 1924-1950.

24.

Correspondentie over leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college, 19621963.

25.

Eindrapporten van leerlingen van lagere scholen, ingestuurd in verband met toelating tot
het gymnasium/lyceum, 1952-1953.

26.

Reglementen voor de leerlingen van het gymnasium, z.d., 1920.

27.

Stukken betreffende het rectoraat van pater Burchard van Summeren, 1949-1950 (map
III, IV en V).

28.

Stukken betreffende het juvenaat, 1951-1961.

29.

Uitslagen overgangsexamens en bevorderingen, 1956-1960.

30.

Correspondentie over leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college, 19551957.

30.

Correspondentie over leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college, 19571958.

31.

Viering van het rectorsfeest, 1956-1961.

32.

Correspondentie betreffende de aanmelding van interne leerlingen, 1958-1961.

33.

Correspondentie over leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college, 19571958.

34.
35.

Correspondentie over leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college, 1955.
Correspondentie over leerlingen en de aanmelding van leerlingen voor het college, 19561957.

36.

Brandverzekering klooster, internaat en schoolgebouwen, 1923-1955.

37.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1945-1949 (rectoraat pater Burchard van Summeren, map I).

38.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1952-1955 (rectoraat pater Silvanus van der Meer).

39.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1956-1958 (rectoraat pater Sybrand Galama).

40.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1958-1959 (rectoraat pater Sybrand Galama).

41.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1959-1960.

42.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1960-1961.

43.

Briefwisseling met pater R. Rats inzake de vervaardiging van stenen reliëfs, 1959.

44.

Verbouwing van ‘Huize Bertha’, bijgebouw van het Gymnasium aan de Leunseweg, 19481949.

45.

Lijsten van de interne en externe leerlingen van het gymnasium en lyceum, 1950-1961.

46.

Correspondentie binnen en buiten de orde; circulaires aan ouders, 1901-1951.

47.

Verslagen van vergaderingen (lerarencongres; lectorenconferentie; uitgave Collectanea
Franciscana Neerlandica, bespreking onderwijsvraagstukken en kwestie seminarie), 19271948.

48.

Aanvraag uitstel oproep leerlingen en geestelijken voor de Nederlandse Arbeidsdienst,
1943.

49.

Verstrekking van jaarverslagen en andere gegevens over de onderwijsinstelling aan het rijk
en de gemeente, 1899-1956.

50.

Verstrekking van gegevens aan het Centraal Bureau van de Statistiek, 1940-1953.

51.

Correspondentie over leerlingen, 1950-1961.

52.

Correspondentie met het bisdom Roermond, 1869, 1900-1925, 1941-1942.

53.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1945-1947 (rectoraat pater Burchard van Summeren, map I).

54.

Aantekeningen en bijlagen bij de vergaderingen van het Consilium scholae, 1959-1961.

55.

Oprichting van een afdeling A aan het HBS van het lyceum, 1955-1960.

56.

Leerplannen van het gymnasium, 1918, 1920, 1928.

57.

Cijferlijsten eindexamenklassen HBS-A, 1961-1972.

58.

Cijferlijsten eindexamenklassen HBS-B, 1961-1973.

59.

Verslagen van vergaderingen van hoofden van franciscaanse scholen voor middelbaar
onderwijs, 1954-1961.

60.

Onderzoek toestand sportveld van het lyceum, 1957-1959.

61.

Bouw van een woning voor de tuinman, 1954.

62.

Bijlagen bij de Huiskroniek, 1955-1956 (rectoraat pater Sybrand Galama).

63.

Programma’s eindexamen van het gymnasium en HBS, 1925-1964.

64.

Programma’s van leerlingenfeesten en activiteiten van sociëteiten, 1923, 1937-1961.

65.

Stukken afkomstig en betreffende pater Anscharius van der Veer (overl. 1958).

66.

Stukken afkomstig en betreffende pater T. Plekker.

67.

Stukken betreffende overleden paters, 1936, 1951-1961.

68.

Afschriften van stukken betreffende de kwestie ‘Gijs Groenewegen’, in 1956 vervaardigd
door pater Sybrand Galama.

69.

Feestmars, gecomponeerd door H. Welting bij gelegenheid van het zilveren kloosterfeest
van pater Regalatus Hazebroek, 1923.

70.

Stukken betreffende de viering van het gouden jubileum van pater Gijsbertus Maas, 1899.

71.

Leerlingenkaart van Cees Nooteboom (schooljaar 1947-1949).

72.

Statuten en afschriften van statuten van de St. Antoniusinrichting (inrichting van bijzonder
hoger onderwijs) en de St. Franciscusstichting, 1894, 1915 en z.d.

73.
74.

Stukken betreffende het Oudercomité van het lyceum, 1959-1961.
Diversen:
- oorkonde oplevering gymnasium aan de Leunseweg, 1923.
- prospectus gymnasiuim, ca. 1948.
- tekstboekje roversoperette Schinderhannes, z.j.
- wervingsfolder juvenaat, ca. 1950.
- prijstoekenning aan M. van Opbergen, 1870.
- distributiestamkaarten.
- brief van de kunstenaar Adrianus van der Plas met bijlage, 1960.
- verklaringen afgegeven door de Militaire Commissaris in de provincie Limburg en de
gemeente Deurne, 1945.

- Programma van de liturgische week in het Minderbroedersklooster, 1933.
- brochures over godsdienstonderwijs
- viering derde eeuwfeest van de paters Minderbroeders in Venray, 1948.
- foto excursie naar Eelde, 1957.
- Nationale eindexamenkrant, 1964.
75.

Register van rectores en leraren van het gymnasium/lyceum; register van leerlingen die
het eindexamen behaald hebben, (1904) 1920-1961.

76.

Huistelefoon. Viermaandelijks tijdschrift voor studenten en oud-studenten van het
Gymnasium Immaculatae Conceptionis, 1951-1953, 1963-1964.

77.

Huistelefoon, 1954-1958

78.

Register van uitslagen van de composities, 1914-1935.

79.

Register met uitslagen van examens (gymnasium), 1935 december-1942 augustus.

80.

Register met uitslagen van examens (gymnasium), 1942 december-1950 augustus.

81.

Register met uitslagen van examens (gymnasium), 1950-1957.

82.

Rapportenboek (gymnasium), 1957-1968.

83.

Rapportenboek (HBS), 1962-1969.

84.

Rapportenboek (M.T.), 1962-1969.

85.

Rapportenboek (1), 1962-1969.

