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Meld dyn skoalle oan
foar Spoar 8 en Tsjil
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Oanmelde

Untfangstbefêstiging

Oan ’e slach!

Meld dy oan fia de website

Untfang de ynlochgegevens

Gean yn de klas oan de slach

www.taalplan.frl/oanmelde

foar Spoar 8 en/of dyn earste

mei de metoade en/of it

en selektearje Spoar 8, Tsjil of

klasseset fan Tsjil.

tydskrift.

beide!

Wy helpe graach mei

Besteande brûkers hoege

hânliedingen en worksjops

harren net op ‘e nij oan te

foar Spoar 8.

melden.

Sjoch ek op: https://spoar8.frl

SPOAR8
Doch mear mei it Frysk
Stap yn op Spoar 8

It Frysktalige tydskrift
foar groep (6), 7 en 8!

Spoar 8 is de lesmetoade foar de Fryske taal

Tsjil is in folslein Frysktalich tydskrift foar de

foar groep 1 - 8 fan it basisûnderwiis. Yn de

boppebou fan it basisûnderwiis. It magazine

digitale learomjouwing wurkje learlingen oan

wurdt acht kear yn it jier útjûn en befettet û.o.

brede tema’s. Se leare Frysk ferstean, praten,

aktuele nijtsjes, in koart ferhaal, in gedicht,

lêzen en skriuwen yn funksjonele taalsituaasjes:

ynterviews, puzels en in strip. In moaie kâns

Frysk om te brûken! Sa slagget it aanst alle

om te brûken by û.o. keunst en kultuer, muzyk,

learlingen om Frysk mei de fytsmakker te

skiednis, geakunde en boargerskip op jim skoalle.

praten, in útstjoering fan Omrop Fryslân te
begripen of mei harren freonen te appen yn it

Mei de ynformative teksten en de byhearrende

Frysk.

fragen út Tsjil, kinne de learlingen op effektive

Mei Spoar 8 dochst ienfâldich mear mei it Frysk.

doelmjittich taalûnderwiis, mar dan yn in Frysk

Do kinst oanslute by tema’s yn ’e klasse, wurkest

jaske.

wize oan ‘e slach mei lêsbegryp. Poer geskikt foar

oan Fryske taaldoelen en helpst dyn learlingen
om it Frysk te brûken. Mei de fiif metoadeûnderdielen – Temateek, Taalaktiviteiten,
Lêsline, Projekten en Meunstertún – hat de
metoade oanbod foar alle taalprofilen en wurket
Spoar 8 mei dy oan dyn Taalplan-ambysjes.

De tema’s fan Tsjil hawwe in keppeling mei de
temateek fan Spoar 8 en slúte oan op de nije
ynteraktive programma-searje Tsjil tsjekt fan
Omrop Fryslân dat nei de simmer start.
Oanmelde: taalplan.frl/oanmelde
Kontakt: tsjil@cedin.nl

Oanmelde: taalplan.frl/oanmelde
Kontakt: spoar8@afuk.frl

Slút oan by
tema’s yn de
klasse

Opdrachtjouwer:

Wurkje
doelfêst

Partners:

Fanút
funksjonele
taalsituaasjes

Alle bern in
eigen boekje

Slút oan by
ferskate tema’s
en fakken

Foar alle
skoallen te
brûken

