Fuortset ûnderwiis
1

materiaal en oanbod

3

De Fryske taal is ûnskiedber fan de Friezen en ús identiteit. In taal om
grutsk op te wêzen én yn te ynvestearjen. As provinsje wolle wy alle
bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen. Dêrom

learline. Sa komme bern fan alle jierren yn oanrekking
mei de Fryske taal, fan berne-opfang oant heger
ûnderwiis. De provinsje set har dêrfoar yn mei taal- en
ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk,
NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko,

mei dosinten, skoallen en skoalbestjoeren. Wy
ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit
fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle
ûnderwiisnivo’s.
Frysk, foar no en letter.

ûnderwiiskundigen fan NHL Stenden Hogeschool. Under de namme Taalplan Frysk
brochten sy yn opdracht fan de provinsje Fryslân yn kaart watfoar kearndoelen de skoalle

moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle

oanbiedt foar it fak Frysk. Op basis fan de besite krige elke skoalle in passend taalprofyl

basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs

takend fan Deputearre Steaten. Skoallen dy’t alle kearndoelen oanbeanen krigen in

op voldoende niveau worden aangeboden. Bij
voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het

A-profyl, oare skoallen in B-, C1-, C2- of D-profyl. It beslút fan it taalprofyl is nei fêststelling

speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van de

troch de provinsje Fryslân dield mei de Underwiisynspeksje. De Ynspeksje hâldt tafersjoch
op de útfiering fan it taalprofyl op de skoalle en stjoert sa nedich by troch it jaan fan

doorgaande leerlijn. Zo komen kinderen op alle leeftijden

herstelopdrachten.

in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger

Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de
Underwiisynspeksje. Mar boppedat wurkje wy

Yn skoaljier 16/17 en 17/18 ha alle skoallen yn Fryslân besite hân fan in team fan

provincie willen we elk kind in Fryslân een
kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom

By foarskoalske edukaasje, mbo, hbo, universiteit en it spesjaal
ûnderwiis kieze wy foar it fuortsterkjen fan de trochgeande

met de Friezen en onze identiteit. Een taal
om trots op te zijn én in te investeren. Als

moat uterlik yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen
foar it fuortset ûnderwiis op foldwaande nivo oanbean wurde.

Wat is Taalplan Frysk 2030?

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden

onderwijs. De provincie zet zich hier samen voor in met taalMei Taalplan Frysk 2030 giet de provinsje Fryslân in stap fierder. It doel is dat alle skoallen

en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL

yn it Fryske taalgebiet* yn 2030 in A-profyl hawwe. Yn skoaljier 20/21 en 21/22 fine der

Stenden, Omrop Fryslân, Semko, Sintrum Frysktalige Berne-

wer besites plak om te sjen oft it groeimodel sa’t de provinsje Fryslân dat foar eagen hat

opfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie. Maar bovenal werken we

realisearre wurdt en fierder fersterke wurde kin. De provinsje Fryslân stipet skoallen troch

samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met

neiskoalling, lesmetoades en ûnderwiisbegelieding te bieden. Dat wurdt fersoarge troch

Taalplan Frysk in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle

ynstellingen lykas Afûk, Cedin en NHL Stenden Hogeschool. Ha jo fragen oer Taalplan Frysk

onderwijsniveaus. Frysk, foar no en letter.

2030? Jo kinne de provinsje Fryslân berikke fia taalplanfrysk@fryslan.frl.
Mear ynformaasje: www.taalplan.frl

Meer informatie: www.taalplan.frl
* Dat binne alle skoallen yn Fryslân, útsein Weststellingwerf + eilannen
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Materiaal & oanbod

-	
By Lear! (klasse 2 o/m 6) wurkje de learlingen oan harren
yndividuele taalfeardigens, lykas stavering en grammatika, mar
hawwe ek taaleigen en eksamentrening in plak.

Searje 36
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, LÊZEN, SPREKKEN, SKRIUWEN, HARKJEN

-	Undersykje! (twadde faze)
	Foar de twadde faze is Undersykje! makke. Learlingen ferdjipje
harren yn de Fryske taal, kultuer en skiednis om harren

HIELE SKOAL JIER 		

ûndersyksfeardichheden te oefenjen.
Searje 36 is dé metoade foar it fak Frysk yn it fuortset ûnderwiis. In komplete metoade mei in trochgeande

www.searje36.frl

learline fan klasse 1 oant en mei de eksamenklassen. Troch de gearwurking mei it tydskrift LinKk altyd up to
date, oandacht foar kulturele eveneminten as SjONG en FeRstival, taalgames en romte foar Fryske skiednis en
kultuer. Hoe’t de metoade opboud is? Sjoch hjirûnder!

klasse 1
Foar klasse 1 bestiet de metoade út 36 lessen, ferdield yn 6 tema’s. De learlingen wurkje op tablet, laptop of

LinKk + katern
A, B, C1, C2

KLASSE 1 en 2

YN PETEAR, SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWEN

6X YN IT JIER

kompjûter oan lêsbegryp, skriuw-, hark- en sjochfeardigens. De tema’s sitte grôtfol ferhalen, gedichten, filmkes
en spultsjes. De lessen binne ynteraktyf en learlingen kinne digitaal toetse. De Lesserige klasse 1 is der yn twa

LinKk is it ienige echte Fryske tydskrift foar jongerein. It stiet fol ynterviews, celeb-roddels, gamenijs,

nivo’s (vmbo en havo/vwo).

muzykberjochten en oare aktuele LinKke saken. LinKk wurdt spesjaal makke foar it fak Frysk. De 6 tema’s fan
LinKk binne deselde tema’s as yn de lesserige fan Searje 36. Yn de metoade binne by alle nije edysjes aktuele
opdrachten te finen. LinKk en Searje 36 binne in gouden duo. It tydskrift is ek te finen op de socials.
By LinKk tydskrift krijst ek in katern mei opdrachten. Dy opdrachten passe fansels foar in grut part by it nijste
nûmer, mar der stean ek opdrachten yn op it mêd fan stavering en taalfeardigens, praatopdrachten, leuke
puzels en in kwis dy’t passe by it tema. Guon skoallen brûke it ferwurkingskatern mei LinKk as lesmateriaal,
oaren brûke it neist Searje 36. Want wat at it ynternet plat leit? It ferwurkingskatern to the rescue!

Ferwurkingen by LinKk 1
septimber 2020
tema:
Minsken en Moetingen

Wolkom by LinKk!
Wolkom by LinKk! Dit is it opdrachtekatern dat by it earste LinKk-tydskrift heart. It magazine komt seis
kear yn it jier út. It tema fan dizze edysje is ‘Minsken en moetingen’. De opdrachten geane foar in grut
part oer dit tema. By de opdrachten steane stjerren. Mei dyn dosint kinsto bepale hokfoar opdrachten asto
meitsje moatst.

Klasse 2 oant en mei it eineksamen
Foar de hegere klassen binne der trije wurkfoarmen te finen yn Searje 36: Doch!, Lear! en Undersykje! Dêryn

Liever in het Nederlands?!
Welkom bij LinKk! Dit is het opdrachtenkatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift hoort. Het
magazine komt zes keer per jaar uit. Het thema van deze editie is ‘Mensen en ontmoetingen’.
De opdrachten gaan grotendeels over dit thema. Bij de opdrachten staan sterren. Samen met je
docent bepaal je welke opdrachten je moet maken.
it ienige echte fryske tydskrift foar jongerein

= Opdracht foar alle learlingen (Nederlânsktalich of ienfâldich Frysk)
Opdracht voor alle leerlingen (Nederlandstalig of eenvoudig Fries)

Minsken & moetingen

stean net allinnich kwalifikaasje, mar ek sosjalisaasje en subjektifikaasje (persoansfoarming) sintraal.

keatsgirl
Anna-dieuwke

Nikkietutorials
oerfallen

gefaarlike
fangst

Frysk aso?
5 brêgeklassedilemma’s
karlijn = berneboargemaster

Ritse rapt
by hiphopformaasje fokke simons

1

= Opdracht foar in learling dy’t mear oan kin (Frysktalich)
Opdracht voor een leerling die meer aan kan (Friestalig)
= Opdracht foar in learling dy’t útdaging nedich hat (Frysktalich)
Opdracht voor een leerling die uitdaging nodig heeft (Friestalig)

Septimber 2020
Jiergong 21

-	Doch! (klasse 2 o/m 6) stiet foar nijsgjirrige projekten dy’t keppele binne oan leardoelen yn alle fiif
taaldomeinen. Dêrneist binne gearwurking en kreativiteit wichtich en wurdt der ta wurke nei in einprodukt.


Opdracht 1 – Eigen kover meitsje
De LinKk hat in flitsende foarkant. No makkesto dyn eigen foarkant. In foarkant dy’t hielendal oer
dy giet! Sa kinne wy dy moetsje!
a. Freegje oan dyn dosint: dik A4-papier en in kopy fan de foarkant fan dizze LinKk. Sa kinst it
LinKk-logo útknippe en brûke. Fansels meist yn plak fan it LinKk-logo ek dyn eigen namme
brûke. Dan krijst echt dyn eigen glossy!
b. Op it plak fan de hiphoppers fan Fokke Simons komt dyn foto en namme.
c. Oan de linkerkant sjochst in foto fan it sportportret. Wat binne dyn sporten en hobby’s? Sykje
in foto (meardere foto’s mei ek) en plak se op dyn kover. Skriuw der ek wat by.
d. Oan de rjochterkant kinst in foto (of meardere foto’s) fan dyn bff en/of leukste famyljelid
plakke. Set harren nammen der ek by.
e. Wat typearret dy noch mear? Favo muzyk? Húsbisten? Games? Skriuw 3 ferskillende dingen
op, bygelyks yn sokke kleurige strepen as op de echte LinKk.
f. Wolsto punten skoare by dyn dosint? Skriuw it dan op yn it Frysk! Op www.taalweb.frl fynst in
online wurdboek (hiel handich foar alle lessen Frysk!).

1

www.LinKk.tv
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Tsjil
A, B, C1, C2 KLASSE 1, 2

40 lessen Frysk
HARKJEN, SKRIUWEN, SPREKKEN

HIELE SKOALJIER

A, B

KLASSE 1,2 VMBO

LÊZEN, SKRIUWEN 	

Tsjil is it nije SkoalTV. Hjir kinst alle programma’s fine foar bern fan 2 oant 15 jier. Of yn it gefal fan it fuortset

Fjirtich kant en kleare lessen foar it VMBO. It pakket 40 lessen Frysk

ûnderwiis fan 12 oant 15. Neist de Tsjil-app yn de App- of Playstore is der ek de webside omropfryslan/tsjil. De

bestiet út in ringbân mei de lessen, bybehearrende antwurden en aparte

kontent fan Tsjil is op alle wichtige socialmedia platfoarmen te finen en slút oan by de belibbingswrâld fan de

learlingeboekjes. De opdrachten yn de lessen fariearje fan teksten mei fragen,

jeugd. Ynteraksje mei de doelgroep stiet sintraal en de Fryske taal en kultuer wurde dêrby as natuerlik gegeven

40 lessen

beskôge. Vlogs, drama, humor mei tiktok, it is hielendal fan no. Grutte kâns dat learlingen ek bûten de lessen

puzels en oare boartlike opdrachten.

Frysk vmbo

om tsjille mei Tsjil.
6

tsjil.omropfryslan.nl
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Lêze foar de List
A

ALLE KLASSEN LÊZEN, YN PETEAR, SKRIUWEN 	

Lêze foar de List is de Fryske fariant van Lezen voor de
Lijst. In superhandige webside foar literatuerûnderwiis
mei 6 lêsnivo’s. Under dizze nivo’s stean ferskate
boektitels mei moaie ferwurkingsopdrachten. Hiel geskikt

LêsNo
A, B

foar de boppebou fan it fuortset ûnderwiis.

KLASSE 1 LÊZEN, YN PETEAR, HARKJEN, SKRIUWEN, SPREKKEN 	

www.lezenvoordelijst.nl
Wa’t seit net fan lêzen te hâlden, hat noch noait in goed boek lêzen. Dêrom soarget LêsNo derfoar dat der
alle jierren in nij, moai, aktueel, spannend en oansprekkend boek skreaun wurdt foar jongerein. LêsNo is it
lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. Doel is it fergrutsjen fan de lêswille. Om
dat doel te berikken wurdt alle jierren socht nei in bysûnder ferhaal yn kombinaasje mei in oar medium. Lykas
in vlog, in game, in dramaseary of in evenemint. Ek wurdt der prachtich lesmateriaal by it boek makke. LêsNo is
in grut sukses, der dogge alle kearen mear as 3000 learlingen mei oan it projekt. Jim skoalle ek?

11&30 de kanon fan de Fryske Skiednis en Gek op Skiednis

A, B, C1 ALLE KLASSEN YN PETEAR, SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWEN, HARKJEN

www.lesno.frl

Alve-en-tritich

Wat binne de hichtepunten fan de Fryske skiednis? Dy fynst
Alve-en-tritich

yn de Fryske Kanon. Binnen it Fryske Kanon-projekt binne
Alve-en-tritich bringt in stikmannich belangrike ûnderwerpen út
de skiednis en de kultuer fan Fryslân foar it ljocht. It is de skiednis
en kultuer fan dy en dyn direkte omjouwing.
Mar dy beide binne ek ûnderdiel fan de skiednis en kultuer fan
Nederlân, fan Europa en sels fan de wrâld. En tagelyk is de Fryske
skiednis en kultuer beynfloede troch wat der nasjonaal en ynternasjonaal barde.
Alve-en-tritich is dus dyn eigen skiednis en kultuer, fan doe en no,
foarme troch de wrâld om dy hinne.

it fuortset ûnderwiis: hân- en wurkboeken, tema-lesbrieven,

teaterfoarstellingen, smartphone-rûtes, in tv-programma en

Diel 1

Finsters op de Fryske skiednis

learmiddels en aktiviteiten ûntwikkele foar de ûnderbou fan

Finsters op de Fryske skiednis

ISBN 978-9062738700 -0

wurkje en it fak Skiednis yn it Frysk jaan.

9 789062 738700

www.afuk.nl

Hânboek 1

muzyk. Mei dizze learmiddels kinst ek goed fakoerstiigjend

Kanon fan de Fryske skiednis

www.11en30.nu

Hânboek_Omslach_FRL1_2eprintinge_FC.indd 1

Hânboek 1
11-07-14 11:24

www.11en30.nu
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Kultuer en eveneminten
SjONG
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN

Grut Frysk Diktee
SKRIUWEN

OM IT JIER 	

A

ALLE KLASSEN SKRIUWEN ALLE JIERREN 	

Hawwe jim muzikaal talint op skoalle? Jou se op foar it ûnferjitlike

Binne jim learlingen net bang foar in útdaging en kinne se staverje

evenemint SjONG, de voice fan Fryslân! SjONG is in twajierliks Frysktalich

as de bêste? Dan is der in superleuke nije mogelikheid by It

sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier. Dielnimmers

Grut Frysk Diktee. Se meitsje nammentlik by It Diktee fan no ôf

skriuwe in Fryske tekst op in besteand popnûmer. Dêrmei dogge se

spesjaal plak foar jeugd tusken de 12 en 18. Ekstra leuk is dat it

audysje. Dat kin as band, duo of solist. De dielnimmers begeliede harsels

útstjoerd wurdt op telefyzje en de learlingen dat dus ek fan tichtby

of sjonge mei in orkestbân. De bêste dielnimmers fan de foarrondes

meimeitsje.

geane troch nei de finale. In eigen fideoklip, muzykworkshops fan grutte
muzikanten en yn de spotlight op in grut poadium stean? SjONG has it all!

www.fryskdiktee.nl

www.sjong.frl

Skoaloptreden dichter fan Fryslân
A, B, C1, C2 TWADDE FAZE YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN ALLE JIERREN 	

Wêrom kin literatuer en poëzij sa moai wêze? De Dichter fan
Fryslân jout dit skoaljier it antwurd yn syn literêre lesprogramma

FeRstival
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN

spesjaal foar middelbere skoallen: ‘Literatuer en poëzy giet oer
dysels, oer dyn eigen libben. Oer minsken fan dyn eigen leeftyd,

LÊZEN, SPREKKEN ALLE JIERREN NOVIMBER

yn deselde stêden en doarpen, mei deselde fragen en ferlangens.’
FeRstival is de grutste foardrachtwedstriid fan ús provinsje. Alle jierren
dogge mear as 100 learlingen út it fuortset ûnderwiis mei en dat al 78 jier!
www.dichterfanfryslan.nl

FeRstival is foar ferskillende Fryske akteurs en sjongers it begjin west fan
harren karriêre. Hawwe jim ek stjerren yn de dop op skoalle? Freegje it
boekje Fersefariaasje oan. Lit de learlingen in gedicht kieze dat it bêste by
harren past en jou jim op. In geweldige erfaring foar learling én dosint!
www.ferstival.frl

Skoaloptreden SjONG
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN

HARKJEN, SKRIUWEN

ALLE JIERREN 	

Muzyk en taal binne ien. Bysûnder hoe eigen Fryske teksten klinke
op muzyk fan no. Muzikanten of âld SjONG-finalisten komme
op skoalle foar in skoaloptreden en in workshop SjONG. Fryske
songteksten skriuwe en mei elkoar muzyk meitsje en sjonge.
www.sjong.nl
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Foar de dosint
Skoaloptreden FeRstival
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN

Nijsbrief

YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN ALLE JIERREN  	

A, B, C1, C2

5X YN IT JIER 	

In gedicht út ’e holle leare is ien ding. Mar hoe bringst in gedicht echt

Bliuw op ’e hichte fan alles dat mei it fak Frysk

oer op in publyk? Hoe boartest mei wurden, mei mimyk, hoe brûkst dyn

te krijen hat. Eveneminten, aktuele saken en

liif sa minimaal datst in maksimaal risseltaat berikst? Lear fan akteurs

nijsberjochten, oankundiging fan nije projekten of

en âld FeRstival winners hoe’tst sa goed mooglik foardraachst.

oanbod? Ynformaasje dy’tst echt net misse wolst! De
nijsbrief foar dosinten Frysk ferskynt ien kear yn ’e twa
moanne.

www.ferstival.nl
Oanmelde? m.deschiffart@cedin.nl

Tryater Edukaasje
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, HARKJEN, SPREKKEN ALLE JIERREN 	

Teaterselskip Tryater hat ek in programma foar skoallen. Sa binne

Kongres Fierder mei Frysk
A, B, C1, C2

1X YN IT JIER 	

der skoalfoarstellingen, workshops oer kreativiteit, taal, ferhaal
en ferbylding, teatraal filosofearje oer taal, workshops op maat en

It jierlikse kongres Fierder mei Frysk wurdt organisearre foar alle dosinten Frysk út

rûnliedingen by Tryater yn Ljouwert.

it fuortset ûnderwiis, it MBÛ en harren direksjes. Tidens dit kongres krije dosinten
ynformaasje en skoalling oer alle (nije) ûntwikkelingen dy’t relevant binne foar it fak
www.tryater.nl (educatief)

Frysk. Der binne sintrale presintaasjes en ynspirearjende wurkwinkels dy’t hânrikkingen,
ynsichten en foarbylden jouwe. Ek is der romte om ynformaasje, tips en trúks út te
wikseljen mei oare dosinten. Dat lêste is hiel wichtich om’t der op de measte skoallen
mar ien dosint Frysk is en it net samar mooglik is om ûnderfiningen te dielen mei oare
seksjeleden.

Proeftún Meartaligens
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN, SPREKKEN ALLE JIERREN 	

Yn de Proeftún Meartaligens ferbynst dyn Fryske ûnderwiis oan
keunst- en kultuerûnderwiis. As dosint ûndersikest mei taal- en
keunstprofs hoe'tst dyn taalûnderwiis ynspirearje en ferdjipje kinst.

Klasse Frysk
A, B, C1, C2 ALLE JIERREN

Sy steane klear om dy te advisearjen en te begelieden. Dêrboppeop giet ien of meardere keunstner(s) mei dyn learlingen oan 'e slach

Wolsto dyn Fryske lessen nei in heger plan tille of wolle jim oan jim ambysjes

(mei in maksimum fan 30 oeren). De Proeftún Meartaligens hat in

wurkje foar 2030? Jou dy dan no op foar Klasse Frysk, de Fryske edysje

tal leuke ûntwerpen dy’t op maat makke wurde foar dyn klasse(n).

fan Classroom English. De kursus is sawol foar juffen en masters fan it

Feardichheden: ûnder oaren kreatyf skriuwen, lêzen/literatuer,

basisûnderwiis as dosinten yn it fuortset ûnderwiis. Yn acht ynspirearjende

filosofearjen en presintearjen. As dosint bepaalst foarôf mei de taal- en

lessen learsto alles om dyn lessen WOW te meitsjen. De byskoalling is

keunstprofs hoe lang it projekt duorret, oan hokker (keunst- en taal)

megapraktysk en direkt ta te passen yn dyn lespraktyk, mar ek tige nijsgjirrich

doelen ast wurkest en watfoar einprodukt der út fuortkomt.

foar dyn persoanlike ûntwikkeling. Boppedat learst yn in betsjuttingsfolle
setting tagelyk Frysk praten en/of skriuwen. Yn it programma komme ûnder

Mear ynformaasje? cultuureducatie@keunstwurk.nl

oare taalsosjology, berne- en jeugdliteratuer en skiednis oan bod. De kursus
fynt plak op NHL Stenden en dosinten Aant Jelle Soepboer en Anna Marije
Bloem fersoargje de lessen.
www.ecno.nl/kursus-klasse-frysk
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Dosinte-oplieding Frysk NHL Stenden

MOOC Introduction to Frisian

en kombinaasjeoplieding Nederlânsk/Frysk

A, B, C1, C2

ÛNDERBOU

A, B, C1, C2 ALLE JIERREN 	

Hawwe jim learlingen op skoalle foar wa’t Frysk en Nederlânsk
Hasto ynteresse om de dosinte-oplieding Frysk te dwaan?

frjemde talen binne, mar dy’t it Ingelsk wol behearskje? Fia

Freegje dan in oriïntearjend petear oan mei Babs Gezelle

MOOC, in digitale kursus makke troch de Ryksuniversiteit yn

Meerburg fan de learare-oplieding Frysk fan NHL Stenden

Grins, kinne sy de basis fan it Frysk leare. De fiertaal fan de

Hegeskoalle en ynformearje nei de mooglikheden. Der

kursus is nammentlik Ingelsk en hy is hielendal fergees te

binne prachtige opsjes, want hasto bygelyks al heard fan

folgjen. Der hawwe al mear as 10.000 minsken fan oer de hiele

de kombinaasjeoplieding Nederlânsk/Frysk of it folgjen

wrâld meidien.

fan losse modules fan de oplieding lykas jeugdliteratuer of
Ynskriuwe en meidwaan kin op

taalfeardigens?

http://futurelearn.com/courses/frisian
Mail nei babs.gezelle.meerburg@nhlstenden.com

Faktaal Formule in didaktyk basearre op CLIL

A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN, SPREKKEN ALLE JIERREN 	

WOW Frysk 2030

Wol jim skoalle it Frysk ynsette by oare fakken of bûten de

A, B, C1, C2 1X YN DE TWA JIER

lessen om? Dat kin mei de Faktaal Formule, in didaktyk basearre
Doch dyn poarsje ynspiraasje op op it brûzjende WOW Frysk

op it CLIL-prinsipe. Want wêrom soest taal gjin fêst ûnderdiel

2030 kongres. Alle partijen dy’t harren dwaande hâlde mei Frysk-

meitsje by oare fakken. Wêrom soest neist fakdoelen net

en meartalich ûnderwiis organisearje mei-inoar in middei dy’t

tagelyk taaldoelen oanbiede? Daagje dysels en de learlingen út

bol stiet fan ynspirearjende sprekkers, praktyske workshops en

om de fak- en de taalformule ta te passen op jim skoalle. Pas it

in moaie merk mei boeken, apps en materialen. It kongres is

ta by alle oare fakken dy’t gjin taalfakken binne, by projekten, by

fergees. Dat wolst net misse!

fieringen, by sportdagen. Lear mear yn deselde tiid!
Mear ynformaasje?

www.taalplan.frl

a.soepboer@cedin.nl

Dêrom Frysk
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, HARKJEN ALLE JIERREN 	

Dêrom Frysk is in kampanje dy’t learlingen entûsjasmearret om

Afûk kursussen Frysk ferstean, sprekken, skriuwen

Frysk te kiezen as eksamenfak. Wêrom is it sa leuk en handich
om it Frysk as eksamenfak te kiezen? Wat kinst der mei foar dyn

A, B, C1, C2 1X YN IT JIER 	

takomst? Lit dy ynspirearje troch ferneamde Friezen dy’t wol
Wolsto dy folslein rjochtsje op it learen fan de Fryske taal? Dan

witte wêrom sy it keazen hawwe, of wolle soenen dat se it kieze

binne de Afûk kursussen ferstean, sprekken en skriuwen wat

koenen!

foar dy. Yn dy kursussen kinsto op dyn eigen nivo wurkje oan de
feardigens dêr’tsto ferlet fan hast.

Mear ynformaasje?
l.boersma@afuk.nl
www.afuk.frl

15

Projekten

Taal yn Byld

Taal fan it Hert

‘Witte jim wol dat der yn ús klasse, yn ús wyk in hiel soad taalskatten ferburgen lizze?’ De learlingen sjogge de

A, B, C1, C2

A, B, C2, C1 ÛNDERBOU YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN, SPREKKEN

ALLE JIERREN 	

ÛNDERBOU YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN ALLE JIERREN 	

dosint ferwûndere oan. ‘Jaseker, want wa praat der yn ús klasse in oare taal as de taal dy’t wy op skoalle prate?’
Dat is it begjin fan it projekt Taal yn Byld, in boeiende ûntdekkingstocht foar sawol learkrêften, learlingen

Taal fan it Hert is in moai ynstapprojekt foar skoallen fan alle profilen, mar

as âlders. It is fijn om dyn memmetaal hearre en sjen te litten yn dyn klasse. Dat kin Frysk, Nederlânsk,

benammen ûntwikkele foar C1 en C2 skoallen. It projekt is nammentlik

Arabysk, Hebriuwsk of in oare taal wêze. Mei Taal yn Byld ûntdekke learlingen ferskillen en oerienkomsten

rjochte op Fryske kultuer, meartalige hâlding, attitude en belang en

fan ferskillende talen. Learlingen freegje âlders nei in moaie sin of spreuk yn harren memmetaal, dy wurkje se

Frysk yn perspektyf. Learlingen tinke nei, wikselje út, wurkje mei elkoar

dêrnei út yn byld.

oan kreative en betsjuttingsfolle taalopdrachten. De aktiviteiten binne

www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl

leechdrompelich en lit learlingen neitinke oer wat taal foar harren betsjut.
Der wurdt oandacht jûn oan de ‘taal fan it hert’ fan de learlingen, fan Syrysk
oant Papiamentû. Mar hieltyd wurdt de link lein nei it Frysk. Sa leare de learlingen oer it Frysk, oer oare talen
en minsken én oer harren sels. Geskikt foar alle bern, en hiel geskikt foar klassen mei foaral Nederlânsktalige

Filosofyske dialooch
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, HARKJEN, SPREKKEN ALLE JIERREN 	

learlingen. It projekt is moai foarmjûn en sawol digitaal as fysyk te brûken.
Mear ynformaasje? a.bloem@cedin.nl

De filosofyske dialooch is foar learkrêften dy’t wurkje wolle oan kennis, persoansfoarming, boargerskip en
21-iuwske feardichheden sûnder dat der in ekstra metoade of fak by komt. It is in pedagogysk en didaktysk
ynstrumint. In middel om te wurkjen oan aktyf boargerskip trochdat it ynklusyf is en elkenien mei docht. Meiinoar wurkje oan demokratyske feardichheden lykas kritysk harkje en tinke, dyn eigen miening foarmje en

Skriuw dy Ryk
A ALLE KLASSEN

respekt hawwe foar de miening fan in oar. Filosofearje kin yn en oer ferskillende talen, wêryn’t romte is foar
elkoars memmetaal. De ‘tinkmat’ helpt de learlingen by it filosofearjen.

SKRIUWEN 	

www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl
Kreatyf skriuwen is oantoanber in effektive manier om it learen te befoarderjen. It
bringt ferdivedaasje, mar is ek ‘nuttich’, bygelyks as tarieding op oare learstof (ek
fan saakfakken) en as ferwurkingsopdracht. It helpt bûten de box tinken en om oare
perspektiven yn te nimmen. Skriuw dy Ryk binne filmkes dy’t oansette ta kreatyf

Taaltreast
A, B, C1, C2

ÛNDERBOU YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN ALLE JIERREN 	

skriuwen, makke troch studinten fan de twaddegraads learare-oplieding Frysk fan
NHL Stenden Hegeskoalle. Der wurdt op it stuit wurke oan in twadde ferzy. It is

Yn de ferwarrende en frjemde tiid wêryn’t it koroanafirus ús deistich libben bepaalt komt it online ûnderwiis

foar dosinten beskikber op dvd (op oanfraach), yn de lesmetoade Searje 36 en op

yn streamfersnelling. Taaltreast is in online projekt rjochte op de ferbining tusken learkrêft, learling, âlders

YouTube.

en de omjouwing. Yn it projekt sykje learlingen nei taalskatten yn harren omjouwing om de buert te ferriken,
te ferrassen en te treasten. Yn it projekt is romte foar elkenien. Learlingen freegje famyljeleden, freonen of
Materiaal brûke? Mail babs.gezelle.meerburg@nhlstenden.com

bekenden nei in moaie sin om der dêrnei tegearre mei de âlders in taalposter fan te meitsjen.
www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl

Praat mar Toaniel
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN

SPREKKEN, YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN ALLE JIERREN 	

By Praat mar Toaniel gean learlingen op in entûsjasmearjende wize

Holi-Frysk
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN YN PETEAR, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN, SPREKKEN ALLE JIERREN 	

mei Fryske toanielteksten oan’e slach. It lêzen en útspyljen fan teater
yn it Frysk prikkelet harren om fertroud te reitsjen mei it Frysk en sels

It Holi-Frysk projekt hat ta doel om in yntervinsje te ûntwikkeljen om de attitudes fan learlingen en dosinten

mear Frysk te lêzen en te praten. De seary tekstboekjes binne bekende

fan de Fryske taal en meartaligens positiver te meitsjen. De yntervinsje bestiet út it ûntwikkeljen fan aktiviteiten

titels as Peter Pan, Junglebook en Oz. De stikken binne troch BIS (Berne

rjochte op fraachstikken fan de dielnimmende skoalle sels. It oare doel is ûndersyk dwaan nei de effekten

Iepenloftspul) yn Easterwierrum opfierd. Se binne dêrnei bewurke en ree

fan dizze yntervinsje op de attitudes fan learlingen en dosinten, de Fryske taalfeardigens fan learlingen en de

makke om op skoalle te brûken.

meartalige didaktyk fan dosinten. Under it Holi-Frysk projekt falle 18 meartalige aktiviteiten dy’t te finen binne
yn in ‘toolbox’ dy’t foar alle dosinten tagonklik is.
www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl

www.holi-frysk.nl
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Trochgeande line meartaligens

Sport en útstapkes

Ferbynt!

Fryske sport yn dyn klasse

A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN 	

A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN HARKJEN, LÊZEN ALLE JIERREN 	

Wolle jim wurkje oan in trochgeande line
meartaligens, fan pjut oant puber? Dan is
Ferbynt! Wat foar jim. Tidens dit projekt wurkje
pjutteboartersplakken, basisskoallen en middelbere
skoallen gear, lykas by de Berneboekewike, de
krystfiering, sportdagen of projektwiken. Hjiryn stiet it
Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, mar ek oare talen sintraal.
Teamleden fan ferskillende skoallen wurkje mei elkoar
gear en âldere learlingen fan it fuortset ûnderwiis

Wolle jim op skoalle in sportdei of sportclinics organisearje?

helpe de jongere bern. In gearwurking dy’t soarget

Dan is Fryske sport yn dyn klasse wat foar jim. It oanbod is hiel ôfwikseljend:

foar wille, betsjutting en ynspiraasje!

• Skûtsjesilen + museum
• Fierljeppen (farianten)
• Frysk damjen

Nijsgjirrich? a.bloem@cedin.nl

• Keatsen
• Hynstesport (farianten)
• Scheepvaartmuseum
• Reedride
• Skeelerje
• Wallball

MFÛ
A

www.fryskesportyndynklasse.frl

ALLE KLASSEN 	

MFÛ stiet foar Meartalich Fuortset Underwiis. Ut
ûndersyk docht bliken: meartalich ûnderwiis is fan
grutte mearwearde! Eksplisyt oandacht foar de
memmetaal en it fersterkt oanbieden fan in twadde

Utstapkes
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN 	

en tredde taal hat in posityf effekt op de kognitive
ûntwikkeling fan learlingen. Dêrom biede ferskate

Wolle jim as skoalle graach in útstapke dwaan om sa mear te learen oer

skoalmienskippen yn Fryslân MFÛ oan, wêrby’t fakken

de Fryske skiednis en kultuer? Sjoch dan op www.erfgoed-onderwijs.frl,

lykas skiednis en lichaamlike opfieding yn it Frysk jûn

dêr steane leuke suggestjes, bygelyks útstapkes nei it Fries Museum, it Eise

wurde en ierdrykskunde en wiskunde yn it Ingelsk.

Eisinga Planetarium, it Gysbert Japicxhûs, de Blokhuispoort of in Street Art

Meartalich ûnderwiis stipet de gedachte dat de

toer troch Ljouwert. Op de website is ek te finen hoe’t soks te regeljen is.

learlingen as takomstige wrâldboargers klear binne
foar harren takomst.
www.meertaligvoortgezetonderwijs.nl
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Algemien
Sichtberens
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN  	
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3. Royal Friesian postersearje: 12 posters ferneamde Friezen
Snits

4. Poster Taalkaart Fryslân, alle Fryske dialekten
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fan

5. Meartalige quoteposters (Frysk, Dútsk, Ingelsk, Frânsk, ensfh.)

Starum

TAALPoster.indd 1

meartalige produkten.

2. Quoteposters LinKk
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by helpe. Hjirûnder in oersjoch fan de posters, flyers en oare moaie Fryske of

1. Poëzyposters

Kollum

Ljouwert

Frjentsjer

Harns

Dokkum

Wolle jim it Frysk better sichtber meitsje by jim op skoalle? Dêr kinne wy jim
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6. Praatsjemakker! Pot mei fragen/stellingen oer taal
7. Dêrom Frysk: kampanjemateriaal om Frysk as eksamenfak te kiezen
8. Einprodukten projekten Searje 36
9. Ynformaasjefolder MFÛ
10. Kaartsjes en posters Taalskets (oer de Fryske staveringsregels)
#tegearre
Einlings tegearre, myn skat.
De doar doch ik gau op it slot.
Sjocht de dosint ús, dan bin ik de klos.
Mar hjir kin ik hielendal los:
In appke nei Eef…
In gifke foar Dave…
In selfy op Insta…
In hertsje oan Hanna…
Dan tsjek ik noch gau myn likes en myn mail,
want ik bin graach profesjoneel.
Myn Facebookaccount sis ik op.
(foar minsken as my al lang net mear top)

Aa

Foar it kommend kertier bin ik wer by,
dus gau wer werom nei dy lessen fan my.
Hooplik kin ik, nei ôfrin fan de les CKV,
wer eventsjes nei de wc.

Elbrich Vreeling

Sorry,
ik bin
net
perfekt

lfie

#se

Apps & taalhelp
A, B, C1, C2 ALLE KLASSEN 	

1. Twastriid (sawol fysyk as online) searje36@afuk.frl
2. Taalweb.frl
3. Frysk hânwurdboek en www.fryske-akademy.nl
4., Microsoft Office Frysk
5. GameFrysk
6. Word Tango
7. US: Lân fan Taal
8. Gboard, Swiftkey, Google Translate, Fryske Firefox
9. Praat mar Frysk-app
10. Tsjil-app, content ek te finen op YouTube, Instagram en TikTok

Opdrachtjouwer:

Partners:

