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Meld dyn skoalle oan
foar Searje 36 en LinKk

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Oanmelde

Untfangstbefêstiging

Oan ’e slach!

Meld dy oan fia de webside

De behearder ûntfangt evt. nije

Gean oan de slach mei de

taalplan.frl/oanmelde en kies

ynlochgegevens foar Searje 36,

metoade en/of it tydskrift.

foar Searje 36, LinKk, of beide!

mei ynstruksjes oer it ynladen
fan learlingen.

Wy helpe graach by fragen

harren net op ‘e nij oan te

De klassesets fan LinKk (mei

planning fan Searje 36.

melden.

ferwurkingskatern) wurde

Besteande brûkers hoege

seis kear yn it jier op skoalle
besoarge.

oer de ynhâld en mooglike

Sjoch ek op:
https://searje36.frl

Searje 36

LinKk

Searje 36 is dé digitale lesmetoade foar it fak

LinKk is in tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt

Fryske taal en kultuer op it fuortset ûnderwiis.

en heart by de lessen Frysk foar klasse 1. It stiet

Yn de earste klasse kin der wurke wurde op twa

fol mei ynterviews, nijs oer stjerren, proaza,

wizen: de lesserige of de modulêre oanpak.

poëzy, games en oare linke saken. Trochdat LinKk

De lesserige bestiet út 30 lessen dêr’tst, oan
de hân fan aktuele tema’s, de Fryske taal en
kultuer mei oanbiede kinst. Der binne artikels

op papier útkomt en in ferskaat oan teksten en
opdrachten hat kin it in oanfolling wêze op Searje
36, mar ek op himsels bestean.

en ferhalen te finen, taaloefeningen en skiednis,

By it tydskrift heart in katern mei opdrachten

mar ek spultsjes.

op it mêd fan taalfeardigens, lêzen, taalhâlding,

Leaver in projektmjittige oanpak? Doch! is it
oanbod oan praktyske projekten dêr’t learlingen
by oan in unyk einprodukt wurkje. Wylst dat

sprekfeardigens en kreative ferwurkingen. By de
opdrachten steane stjerkes (1 oant 3). Dat makket
differinsjearjen maklik.

meastentiids yn groepkes bart, wurdt der oan

In part fan LinKk is te finen yn de tematyske

de yndividuele taalfeardigens wurke mei Lear!

lesserige foar klasse 1 fan Searje 36. Yn elk tema

Yn klasse 2 en heger wurdt dat projektmjittich

stiet in LinKk-les mei in seleksje út it katern.

wurkjen trochset. De kombinaasje fan Doch!

By de projektmjittige oanpak is dat oandiel noch

en Lear! biedt mear as genôch ynfolling oan it

grutter. Yn dat gefal biedst as dosint LinKk oan

eksamenjier ta.

tusken de projekten troch.

Learlingen yn de twadde faze kinne boppedat

Mei de taaloefeningen yn it papieren katern fan

selsstannich oan de slach mei Undersykje!, dêr’t

LinKk en Searje 36 wurdt wurke oan in stevige

learlingen ûndersyk dogge nei in ûnderwerp út

basis Fryske taalfeardigens foar klasse 2 en

de Fryske taal, kultuer en skiednis of literatuer.

fierder.

Oanmelde: taalplan.frl/oanmelde

Oanmelde: taalplan.frl/oanmelde

Kontakt: searje36@afuk.frl

Kontakt: linkk@cedin.nl

Slút oan
by aktuele
tema’s

Opdrachtjouwer:
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en op
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