SOL-SYMPOSIUM 1980: Hoe nu verder,
huishoudkunde?

-

nen houden (lesmatenaal ontwerpen, rollensp
opzetten enz ) of zlch In achtergronden verd~e
(e~genervarmgen u~tw~sselen,
d~skuss~&ren
o
qchtendlezingen).
De kosten hedragen (inklusief lunch en kongresboek) f 25,OO. Inlichtingen en inschrijvingen
(schriftelijk of telefonisch) bij mw S. J. Hendrikx,
S.O.L., Archimedeslaan 16, Utrecht, tel. 030525111 tst. 233

Hu~shoudkundeIS e~genlljkeen heel wat helangrgker vak dan de meeste mensen denken Door velen
worden vrouwen en hu~shoudehjkearbe~dnog
steeds genen als onlosmakel~jkmet elkaar verbonden. vrouwen, d ~ nu
e eenmaal met zo erg ln tel
zgn, moeten omdat ze vrouw zOn werk doen dat
laag ID aanzlen staat, dat wil zeggen huzshoudelyke
arbeid. Maar elgenlljk spreekt dat allemaal met
vanzelf. Vrouwen zljn met voorbestemd voor hu~s- Filmkatalogus Cinemieu
houdelijke arbe~d,huishoudeh~kearbe~d1s meer
Het feministischfilmkoNektief Cinemien heeft haar
waard dan men denkt. Hu~shoudkundekan een
eerste volledige filmkatalogus uitgegeven van alle
belangriJkeroi spelen by het doorbreken van dat
door haar gedistribueerde films. In de katalogus
pdachtenpatroon.
Op zaterdag 1maart 1980 organlseert de St~ch- zijn onder meer uitgebreide beschrijvingen van de
films opgenomen. Informatie is te verkrijgep bij
tmg Ople~d~ng
Leraren te Utrecht een symposium
Stichting Cinemien, Nieuwe Herengracht 95, Amover dat laatste onderwerp: de funktie van hu~ssterdam (op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30
houdkunde ~nroldoorbrekend onderw~jsHet
uur). De katalogus kost f 19,00, en kan besteld
t
sympomum is opgezet voor docenten u ~het
L . H N 0 . enM.H N ~ . / ~ . ~ . ~ . ~ L m a a r ~ s oworden
o k door dit bedrag over te maken op giro
4609600 van Stichting Cinemien.
toegankehjk voor andere geinteresseerden.Hef
ochtendgedeeltezal bestaan ud een dr~etallezmgen, gevolgd door diskuss~es:
- drs Paul Jungbluth (onderw~jskundlgonderzoe- Verslag symposium
ker Kathoheke Un~versite~t
Nymegen): t r a d ~ t ~ o De vakgroep huishoudkunde van de Landhouwnele meisjespedagoaek en hu~shoudkundehogeschool te Wageningen 0rganlseet.de op 4 en 5
onderwijs
- Annehes de Vr~es(emanc~pat~emedewerkster
oktober 1979 een symposium met a1 titel Interne en
externe determinanten van structuurverander~ngen
Stichtmg Hu~shoudelijkeVoorlichtmg ten Platin het huishouden: de plaats van de huishoudvoering
telande): hu~shoudkundeen emanc~patce
- Bob van der Velde (hoofddocent vakgroep'hu~s- tussen individu en samenlevmng Het verslag van dit
symposium (waarin opgenomen de teksten van de
houdkunde S O.L.): hu~shoudkundeals algeinleidingen)
meen vormend vak
- zal in januari 1980 verschijnen. De
deelnemers krijgen het toegezonden; overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het CenTijdens hef middaggedeelfe~ j er
n v~jfthemagroetraal Ma azijn van de Landbouwhogeschool, De
pen, waann de deelnemers al naar gelang hun
DreiJen 4, Wageningen, tel. 08370-82301.
voorkeur zich met konkrete problemen bez~gkun-
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