Een kommentaar op de derdc nota andemu
'Een stukje wijzer'
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werd gehouden over de verschillen in begaafdheden tussen LHNO-leerlingen onderling, namen aan deze konferentie 445 direktrices en ttn direkteur deel. Deze getalsverhouding springt des te meer in het oog wanneer we bedenken dater in 1978 nog maar
275 direktrices in het LHNO werkzaam waren en in 1982zelfs maar 163. Er is dus sprake
van een dramatische achtemitgang.'
Het spanningsveld tussen de hierboven genoemde maatregel en de geschetste werkelijk@@ heid in het citaat, maakt het moeilijk zo'n
maatregel serieus te nemen. Natuurlijk, het is
goed bedoeld, maar we1 onzin. Ik hoor de direkteur van de LTS waarmee gefuseerd gaat
worden a1 zeggen tegen de direktrice van de
LHNO-school:'Zeg Nel, ga jij nou maar die
nascholingskursus volgen, dan regel ik de zaken op school wel'. En Nel wordt vast en zeker toegelaten op de kursus, want ze heeft
voorrang.
Roldoorbreking

kreet inhoudt in Leeuwarden, Stadskanaal,
Sittard of Pijnacker? In de buurt van Rotterdam betekent dat op een scholengemeenschap LTO/LHNO voor het vak algemene
technieken: Techniek 8 uur, en Huishoudkunde 1 uur per week. U mag raden wie de
lessen Techniek en wie de les Huishoudkunde
geeft.
Uit cijfers blijkt dat het aantal vrouwelijke
docenten in het basis- en voortgezet onder-,
wijs aan het teruglopen
is, relatief m&r dan
- het aantal mannelijke docenten.
Het is niet doenlijk alle maatregelen van kommentaar te voorzien. U kunt ze beter zelf le
Zen in de nota, die u bij hetministefievan .I
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De laatste tijd doen de bewindslieden bp,pOsnW steeds meer uitspraken, dieerop duideh '
dat wiskundeverplichtgesteiteidmoet
word&.
evenals t t n vande vakken scheikunde, ni+ .
tuurkunde of biologic. R e Emancip&ieraatE.c.
adviseertindeze om dan-ap&te meisjdgmd
,.-.
+.,,% =:<
pen te vonnen.
Ik heb de bewindslieden nerg,ensboreme&+~
kondigen;dat h u i s h o u d l c u i i d e , w W ~ ~ ~ ~
wordeti voor iedereenruomal;in-~m&-ij.:e

De roldoorbreking zal sterk gestimuleerd
worden. Het is goed dat daarbij beleden
wordt, dater awe1 aandacht moet njn voor
het inhalen van achterstanden bij meisjes, als
voor het ontwikkelen van emancipatorische
opvattingen bij meisjes en jongens. Tevens
wordt erop gewezen dat uit opgedaneewaringen blijktdatjongens en mannenmeer tradi~
tionele opvattingen en verwachtingen hebben
dan meisjes en vrouwen en daar ook lang aan
blijven vasthouden. Hoekomen ze erop ..en
worden ze ookmg,deLmas+injeigen)&ni$g&
.
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dan maar zoeken naar al d e maatregelen, d e
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