Wat verkoop je me now
In nauwe samenwerking met de hdurn'&tenbond heeft uitgeverlj Wokers-Noordhoff
een geheel herziene ultgave van 'Wat Wrkoop je me n o d op de markt gebracht. 'MI
verkoop je me nou' brengt de leerlingen op
een heel praktische en onderhowdende wyze
de grondbeginselen van het conswmentz~jn
bij. Het is bestemd voor de leerlrngen In LBO
en MAVO en kan gebruikt worden binnen het
vak Huishoudkunde. 'Wat verkoop je me nou'
bestaat uit een leerlingenboek, een handlee
ding voor de leerkracht en een begeleidende
videofilm. Hoewel de verschillende leermiddelen uitstekend op elkaar aanslu~ten,bieden
zij ook de gelegenheid om 10s van elkaar gebruikt te worden.
Het leerlingenboek beslaat 7 duidelijke afgeronde thema's: over reclame, smaakvoorkeuren, verkooptechnieken, consumentenvoorlichting, rechten en plichten, met geld
omgaan en als laatste de schaduwzijde van
het consumeren: het afval. De handleiding
voor de leerkracht geeft op compacte wijze
informatie over de onderwerpen en toelichting bij de opdrachten.
De professioneel gemaakte videofilm (+ 25
minuten) vormt een aanschouwelijke introductie tot het lesmateriaal. Bovendien kan de
band ook binnen elke les afzonderlijk als leermiddel gebruikt worden. Aan de hand van
kijkopdrachten in de handleiding biedt de videofilm concrete mogelijkheden tot onderwijskundig verantwoorde behandeling van de
leerstof.
Overigens is het leerlingenboek zo samengesteld dat het ook zonder de videofllm bruikbaar is. Datzelfde geldt voor de videoband:
deze kan uok voor andere groepen (MDGO,
volwassenen-educatie) gebruikt wprden ter
introductie van consumenten-onderwerpen.
M v e r k m p je me nou. Leerlingenboek, ISBN
90 01 19490 7, 40 blz., f 12.50. Docentenhandleiding, ISBN 90 01 19492 3, 32 blz.,
f 12,50. Beilde te bestejlen bij: WoltersNoordhoff, Postbus 567, 9700 AN Groninoen. tel. (0501226922.
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soc~atie Werwrdding Bef
taalde Arbeid, en MIVIB. Plaats. Amsterdam
Info: 070-42T 777.
25 d t o b e r
Voeding van de oudere mens. Gongras gmorganlseerd door de Stichtlng Voeding Mederland, de Nlederlandse Veren~gmgvan Diatisten en de Nederlandse Verenlging vaor
Voedmgsleer en Leven~m~dsEelentechnolt~gle. Plaats De Reehorst ta Ede. Info: 0590816043.
9 november
VHN-najaarsvergadering: o.a mabeschouwingen IFHE-congresMinneapolis. Zie VHNpagina's i n dit tljdschrift en VHM-lnformatief
oktober 1988.
1 2 november
Econornischezelfstmdigheidrneisjas, v w s w
zorgzelfstandigheid voor jongens. Studisdag
ge&ganiseerd door Vrouwenbdangen Info:
071 -120603.
25 november
Tewerkstelling in hoteldiensten. 6de jaarcongres Belgische Vereniging Hosfden civiele
Hoteldienst ~erzorgingsinstellingen.Plaats:
Antwerpen. Info. 03-2193838 of 024775550.
Idecember
Welzijn en Verzorging. Studiedag Vereniging
voor Hulshoudkunde in Nederland (VHN). Zle
VHN-pagina's in dit tijdschrift en folder.
7 t / m 1 2 m e i 1989
The challenge of quality for the nongovernmental, public andcommercialhomehelp services. 8e congres International Council of Homehelp Services (ICHS). Plaats: Leeuwenhorst Congres Center, Noordwijkerhout. Info:
ICHS, P.O.Box 106,3970 AC Driebergen-Rijsenburg.
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