Najaarsvergaderlng

.

1'

., .

& '.

De Algemene Ledenvergaderingvan de WN
wordt dit najaar gehouden op 30 november vanaf
16:OO uur in het Stiltecentrum, Godebaldkwartier
in Hoog Catharijnete Utrecht.
Om 16:OO uur begint de huishoudelijkevergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten wordt
het beleidsplanen de begroting voor 1984 behanUeld~Ookwordttijd ingeruimd voor raadpleging
vah"de,leden in verband met de viering van het
10-jarigbestaan van de VHN in 1984. Door de VHN
wademaan de,aanwezlgen broodjes, koffie en
&0nlglaasje wij? verstrekt. Opgave vooraf is dan
o%PciPwbnst. De mogelilkheidtot aanrnelding zal
1he~~iIRdefrdewer6~de&ukken
worden aan-

Reeds in junl 1083 bere~kteons het beericht, dat

de Begele~dingskornmissie
Lager Eeroepsonder
wijs een adv~esmet betrekkingtot verdere harmonisatievan de onderbouw van de verschlllende vormen van het lager beroepsonderwijsheeft
u~tgabracht.Wat daarbij In het oog springt is, dat
Huishoudkunde(algemeen) als Q-vakblijft g a
handhaafd. We zouden dat graag andars nen.
Alsv~~streve
n naar een leergebied 'Verzorwe
ging' In de gehele l e fase van het voortgezet
onderwijs. We w~llen,dat alle leerlingen van 12
tot & 16jaar met huishoudkundew kontakt komen.
Als in het ~eoHuishoudkundeen Gezondheidskunde 0-vakken blijven (vakken dus die met hoeven). dan zal het in de toekomst heel moellijk
worden het Ieergeb~ed'Verzorg~ng'in de eerste
fase van het voortgezet onderwijs in te voeren.
DeStuurgroep heeft inmiddels kontakt gezocht
met de Vereniaina voor Qezondheidsvoorlichting
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Samen delen, samen zorgen
Kongresbundel naar aanleldlng van de studiedag dle de Nederlandse Gezinsrai

i IUIPllvudk~ndG.
c;tzli van apag r
Een brochure voor huishoudku
sies van Ibo-sc '
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10).ISBN9065928316 , bestelkode 831

vervaardlgd ln he1kader
Lesrnaterlaal voor de onderbouw van het voortgezet or
van hat prolekt Hu~shoudkunde
en ernanclpat~e Onderwerpen Wle doel wat ( l e jaar).
'Het hu~shoudeltjkgevaar loert overal (2e jaar) en 'Wonen, jou een zorg (3e jaar) Voor
het eerste en tweede laar IS naast docentenrnater~aal
leerlmgenrnaterlaalvoor tenrnlnste
6 x 100 rnln besch~kbaarVoor he1derde jaar zlln In het docentenmaterlaal suggestlea
voor lesrnaterlaal opgenomen Totaal 5 deeltles 163 pagrna s, leerlrngenmatertaalrrlk
gelllustr---' - is pe- '-eltle t2,75 exkl verzendkosten (aantallen bov-- *n -7 aer
es rnkl verzendkosten 115 50, bestelkode 83X
n5d
vraag).
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