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Meer dan helft scholen wil deelontheffing voor Fries
LEEUWARDEN Veel Friese basisscholen vragen gedeputeerde staten om
een gedeeltelijke ontheffing van de
wettelijke leerdoelen voor het
Fries.

Taalplan voor het
Fries mag zich
over een reeks van
jaren bewijzen

Van de eerste 110 basisscholen die
tot dusverre hun positie hebben bepaald, willen er 63 (57 procent) enigerlei ontheffing. Het Fries leren
schrijven lijkt 20 procent van de
scholen te hoog gegrepen, nog eens
19 procent vindt ook het leren lezen
buiten de orde.
De resterende 22 scholen (18 procent) wil de kinderen alleen bekwamen in het Fries kunnen verstaan en
hen een positieve houding jegens de
taal bijbrengen.

Deze momentopname is nog zonder de scholen in gemeenten waar
Friestalige kinderen in de minderheid zijn (Het Bildt, Kollumerland en
de Stellingwerven).
Volgens het Taalplan, waarmee de
provincie het Fries onderwijs met de
zegen van de minister over een
nieuwe boeg gooit, moet elke school
in het primair en voortgezet onderwijs vóór 2018 zijn Fries onderwijs
voor de komende vier jaar plannen.

WILLEM BOSMA

Elke basisschool moet aan de hand
van een een vragenlijst met de billen
bloot.
Een ‘schoolbezoeker’ van de NHL
Hogeschool ondersteunt de school
bij het maken van het Taalplan Fries
en helpt bij de formulering van een
beredeneerd onderwijsaanbod. Als
dit niet strookt met alle wettelijke
kerndoelen is er partiële ontheffing
vereist. Die is in vijf gradaties voorhanden.
Albert Walsweer, de Taalplancoördinator: ,,Op grûn fan in realistysk
byld fan hoe’t it der hinne leit lizze
wy de ambysje fan de skoalle fêst
foar de kommende fjouwer jier. De
skoalbesites wurde ek brûkt om learmiddels sjen te litten. Skoallen ûnderskatte soms harren mooglikheden.’’

De provincie hoopt en verwacht
dat basisscholen zich in vier jaar opwerken en dan zonder of met een
minder zware ontheffing willen
doorgaan. Ze krijgen een hogere
rijksbijdrage naarmate zij meer
kerndoelen in hun plan opnemen.
Walsweer : ,,Oft de groei der wier
yn komt, sil ek fan de ûnderwiisynspeksje ôfhingje. Dy wurket noch
oan syn beoardielingsramt.’’
Het Fries in het basisonderwijs
schoot vele jaren zodanig tekort dat
de inspectie in 2010 het bijltje erbij
neer wilde gooien. Er viel niks te
toetsen omdat veel scholen er met
de pet naar gooiden of zichzelf informeel van hun taak onthieven.
Walsweer: ,,Dat wurdt mei it Taalplan yn alle gefallen trochbrutsen.
Der wurdt wol sein - op skoallen en

troch tsjinstanners - dat âlden fan
Frysktalige bern benaud binne foar
mear Frysk yn de klasse, mar dat is
lang net altyd it gefal. Likemin is it sa
dat skoallen no sjoppe kinne yn ûntheffingsfarianten.’’
De coördinator heeft wel algemene een zorg: ,,Der wurdt krekt dien
as soe in profyl ôfhingje moatte fan
it persintaazje memmetaalsprekkers yn de gemeente. Dat is net logysk. Foar it Ingelsk of it Hollânsk
wurdt ek net sa redenearre.’’
Onder de scholen die tot nu toe
geen ontheffing vroegen (43 procent), zijn er die de kerndoelen en
een uurtje Fries per week te mager
vinden. Zij bepleiten een A+-profiel.
waar dan ook een hogere toelage tegenover zou moeten staan.
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