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De leerkracht ...
• hee�  een posi� eve houding ten opzichte van het Fries en 

meertaligheid en draagt die ook uit naar de leerlingen en 
in contacten met bijvoorbeeld ouders;

• beschikt over voldoende achtergrondkennis ten aanzien 
van meertaligheid, didac� sche vaardigheden en 
bevoegdheden;

• creëert een rijke en s� mulerende meertalige 
leeromgeving in het eigen lokaal en in de gehele 
school waarin leerlingen het Fries hoorbaar en 
zichtbaar tegenkomen. Bijvoorbeeld door Friese 
boeken in het lokaal of de schoolbibliotheek, affi  ches 
en posters met Friese teksten, Friestalige opschri� en 
in de bewegwijzering van school, exposi� e van Friese 
taalproduc� es van leerlingen, een twee (of meer-) talige 
thema- of boekentafel, Friestalige cd’s, taal-apps en 
vertaalsites, etc.;

• gebruikt posi� eve, eigen� jdse en aansprekende 
voorbeelden van Friessprekenden uit de realis� sche en 
herkenbare belevingswereld van de leerlingen;

• zet interac� eve werkvormen in om alle leerlingen te 
ac� veren het Fries te gebruiken 

• zorgt voor een posi� ef pedagogisch klimaat waarin 
leerlingen zich vrij en veilig voelen om het Fries te 
gebruiken en te proberen;

• gebruikt zelf het Fries (de doeltaal) en is zich bewust van 
zijn/haar modelfunc� e;

• Is een goed Fries spreekvoorbeeld (beheerst het 
Fries op minimaal B2-niveau) of zorgt voor een goed 
spreekvoorbeeld (bijvoorbeeld een memmetaalsprekker);

• biedt taalopdrachten waarbij leerlingen de ruimte krijgen 
om gebruik te maken van hun gehele talenrepertoire, 
inclusief hun thuistaal; 

• creëert betekenisvolle situa� es waarin kinderen 
nieuwsgierig worden en worden uitgedaagd om het 
gesproken Fries te verstaan en zelf Fries te spreken.

Dit is een eerste concept BOUWSTENEN voor de grote opdrachten Identi teit & taal in beweging en De Friese taal leren en gebruiken.

Dit concept is tot stand gekomen met hulp van de veldgroep. Ook is gekeken naar de bouwstenen van Curriculum.nu en de feedback 
daarop. 
De leergebieden van Curriculum.nu hebben de bouwstenen op verschillende manieren uitgewerkt.
Na input en advies van de veldgroep hebben de BOUWSTENEN voor het leergebied Friese taal & cultuur de volgende structuur 
gekregen:

1. doelen (bouwstenen: De leerlingen leren ...)
2. leerac� viteiten (bouwstenen: Dit leren zij o.a. door...)  
3. didac� sch handelen en aanbod (bouwstenen: Voorbeeldsitua� es)

Bouwstenen:
Dit leren zij door...

(Leerac� viteiten uitgevoerd door 
leerlingen)

Bouwstenen:
De leerlingen leren ....

(Doelen: kennis en vaardigheden)

Bouwstenen:
Voorbeeldsitua� es

(Didac� sch handelen en aanbod door 
leerkrachten/docenten)

Benodigde vaardigheden, kennis en houding leerkrachten voor een succesvol kurrikulum.frl

De bouwstenen dit leren zij door en 

voorbeeldsituaties zijn bedoeld ter verduidelijking 

en inspiratie. Er kan gekozen worden uit de 

aangereikte punten, maar men kan ook eigen 

ideeën uitvoeren als daarmee de bouwstenen 

onder De leerling leren beter uit de verf 

komen!

Leeswijzer Bouwstenen
Fase 2



Bouwstenen Fase 2 | juni 2020 | © Cedin

Bouwstenen PO ONDERBOUW IDENTITEIT &TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeeldsitua� es:
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• (1) dat er binnen Fryslân meerdere talen worden 
gebruikt zoals Fries, Nederlands en andere talen, en 
dat deze talen in hun directe leef- en leeromgeving 
aanwezig zijn. Leerlingen leren open te staan voor 
deze talen

• het uitvoeren van dagelijkse rou� nes in verschillende 
talen;

• te luisteren naar Friestalige teksten, liedjes en 
gesprekken; 

• het onderzoeken van Friese en andere talige ui� ngen in 
de directe leef- en leeromgeving en de betekenis van deze 
ui� ngen te bespreken of uit te leggen.

• De leerkracht voert dagelijkse rou� nes uit in verschillende talen. Denk aan de dagen van de week, telversjes, 
liedje voor het fruiteten, het verjaardagslied, op de feestmuts de lee� ijd noteren in meerdere talen (5 jier | 5 
jaar), etc. 

• De leerkracht neemt de leerlingen mee naar buiten. Tijdens de wandeling door de wijk, het winkelcentrum 
of het dorp wijst zij op voorbeelden van Friestalige en meertalige ui� ngen in gesproken en geschreven vorm. 
De leerkracht kan ook kiezen om beeldmateriaal a� oms� g uit de herkenbare omgeving in de groep te tonen, 
zoals: foto’s, fi lmpjes, posters, reclame en verpakkingen, en de betekenis te bespreken.

• (2) dat zijzelf en anderen over een meertalig 
repertoire beschikken en dat zij deze talen op 
verschillende momenten inze� en

• te onderzoeken welke talen ze om zich heen horen en 
zien;

• te onderzoeken welke talen zij zelf en familieleden 
spreken of kennen;

• na te denken en te bespreken welke talen ze wanneer 
gebruiken (thuis, op school, met vriendjes en familie, etc.) 
en wat redenen kunnen zijn om van taal te veranderen.

• De leerkracht leidt een kringgesprek en stelt vragen over de talen die leerlingen kennen en met wie ze Fries, 
Nederlands of een andere taal spreken. Denk aan taalsitua� es als: thuis met ouders, op de sportclub, met 
vriendjes, op school met de leerkracht, binnen de familie, zoals met pake en beppe, etc. 

• De leerkracht s� muleert leerlingen om de mensen in hun omgeving, zoals papa en mama, pake en beppe, 
de buurman en -vrouw, een tante, etc. te vragen naar de talen die zij kennen en gebruiken. De uitkomsten 
worden besproken: Welke taal of talen spreekt iedereen? Welke taal of talen spreekt bijna niemand?

• (3) dat meertalig zijn voordelen hee� • na te denken en te bespreken dat alle talige ui� ngen een 
betekenis hebben en dat het kennen van meerdere talen 
er voor zorgt dat ze de wereld om hen heen beter kunnen 
begrijpen;

• het Fries te gebruiken in sociale contacten.

• De leerkracht a� endeert de leerlingen op Friese en Engelse teksten in de (leer)omgeving, bijvoorbeeld op de 
kleding van de leerlingen of neemt voorbeelden mee. De leerkracht vraagt of leerlingen weten wat de tekst 
betekent en gaat op interac� eve wijze samen met de leerlingen de betekenis onderzoeken. . 

• De leerkracht leert leerlingen in verschillende talen te groeten en laat hen dat interac� ef oefenen.
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• (4) zich vrij voelen om het Fries te gebruiken • het uitvoeren van dagelijkse rou� nes in verschillende 
talen; 

• het meezingen van liedjes, het opzeggen van versjes, het 
herhalen en imiteren van woorden en zinnen in speelse 
se�  ngen.

• De leerkracht voert dagelijkse rou� nes uit in verschillende talen. Denk aan de dagen van de week, telversjes, 
liedje voor het fruiteten, het verjaardagslied, op de feestmuts de lee� ijd noteren in meerdere talen (5 jier | 5 
jaar), etc. 

• De leerkracht zorgt voor een lage spreekdrempel door regelma� g Friestalige liedjes en versjes aan te bieden. 
De leerkracht zingt zelf of gebruikt cd’s of internet. De leerkracht s� muleert de leerlingen mee te zingen en te 
bewegen.

• De leerkracht gee�  leerlingen de ruimte om in het Fries te vertellen, bijvoorbeeld over het weekend of n.a.v. 
een Fries prentenboek en s� muleert leerlingen om dit in het Fries te doen. 

• (5) dat talen een onderdeel zijn van wie je bent • te onderzoeken welke en hoeveel talen ze zelf kennen en 
welke taal ze het meest gebruiken;

• De leerkracht vraagt leerlingen naar de talen die ze spreken en laat leerlingen de vlaggen van de talen kleuren 
op kaartjes. Daarna stelt zij vragen: In welke taal ben je boos? In welke taal droom je? Welke taal spreek je het 
liefste? Als antwoord houden ze het kaartje met de vlag omhoog. 
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• (6) over verschillen en overeenkomsten tussen het 
Fries, het Nederlands en eventueel andere (thuis)
talen in klank en vorm (= taalverkenning)

• het Fries en Nederlands (en eventueel andere talen) op 
woordniveau met elkaar te vergelijken t.a.v. klank en 
vorm;

• De leerkracht biedt (thema)woorden zowel schri� elijk als mondeling in verschillende talen aan en hangt deze 
zichtbaar in het lokaal of zet de kaartjes op de thematafel. Bijvoorbeeld: noas (Fries) - neus (Nederlands) - 
nose (Engels). Verschillen en overeenkomsten tussen woorden worden onderzocht. De leerlingen kunnen 
ook kleinere verschillen ontdekken, bijvoorbeeld dat de ene Fries each zegt en een andere eech. Ook kan er 
aandacht zijn voor de overeenkomsten tussen Fries en Nederlands. Bijvoorbeeld: /ik/, /pet/, /bad/, maar ook 
de le� ervormen, leesrich� ng, etc.
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Bouwstenen PO ONDERBOUW IDENTITEIT &TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeeldsitua� es:
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• (7) context (plaatjes, voorwerpen, gebaren, 
mimiek en intona� e), hun eigen voorkennis en 
hun meertalige repertoire in te ze� en om (korte) 
gesprekken, verhalen of vertellingen in het 
Fries en voor hen nieuwe talen te begrijpen (= 
metalinguïs� sch bewustzijn).
NB: Hierbij maken ze gebruik van hun algemene 
taalbewustzijn. 
- De relati e tussen vorm en betekenis
- Het bewustzijn dat woorden, gebaren en beelden 
samenhangen

• te ervaren en te bespreken dat zij gesproken en 
geschreven teksten in het Fries of andere nieuwe talen 
kunnen begrijpen door gebruik te maken van hun 
meertalige repertoire en taalbewustzijn;

• regelma� g te luisteren naar Friestalige teksten, liedjes en 
gesprekken. 

• De leerkracht leest prentenboeken voor of toont digitale prentenboeken in het Fries (en andere talen). De 
leerlingen geven antwoord op vragen en er wordt besproken hoe het komt dat ze het verhaal begrijpen ook 
als ze het Fries (of de andere taal) niet (goed) kennen. Leerlingen leren dat ze gebruik kunnen maken van de 
platen, mimiek en intona� e, gebaren, maar ook van de talen die ze wel kennen;

• De leerkracht leest eenzelfde verhaal in meerdere talen voor en laat leerlingen de verhalen met elkaar 
vergelijken. De leerlingen ontdekken verschillen en overeenkomsten in woorden en zinnen;

• De leerkracht laat regelma� g Friestalige teksten horen waarbij sprake is van een concrete context. Denk aan 
gesprekken tussen klasgenoten of gesprekken op TV of internet. Ook een gastdocent kan Fries spreken of de 
gids � jdens een excursie. De leerkracht laat het Fries regelma� g klinken door naar liedjes en versjes op cd of 
naar gesprekken op radio, tv, internet te luisteren met de leerlingen.
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• n.v.t.

• n.v.t.
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Bouwstenen PO BOVENBOUW IDENTITEIT &TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeeldsitua� es:
M

ee
rt

al
ig

e 
re

al
ite

it

• (1) dat er binnen Fryslân, Nederland en daarbuiten 
meerdere talen en taalvariëteiten worden gespro-
ken en hoe die talen zich tot elkaar verhouden

• te onderzoeken welke talen voorkomen in hun directe 
omgeving, binnen Fryslân en binnen Nederland

• te vergelijken in welke mate verschillende talen in hun 
directe omgeving, binnen Fryslân en binnen Nederland 
voorkomen en worden gebruikt

• De leerkracht gee�  leerlingen de opdracht om met behulp van een vragenlijst of interview te inventariseren 
welke talen in hun directe omgeving worden gesproken. De resultaten worden weergegeven in een grafi ek en 
besproken. De grafi ek brengt de verhouding tussen de talen in beeld en kan aanleiding zijn voor een gesprek 
over de posi� e en waarde van talen; 

• De leerkracht hangt een grote land- of wereldkaart op en leerlingen geven aan waar ze wonen en/of geboren 
zijn. Dit wordt met vlaggetjes op de kaart aangegeven. Er wordt besproken welke talen op die plaatsen of in 
die landen worden gesproken en welke daarvan ze zelf spreken. Naar aanleiding van het overzicht kan worden 
besproken dat er, net als in Fryslân, meer gebieden in de wereld zijn waar meerdere talen of taalvariëteiten 
worden gesproken en kan worden onderzocht hoe er in die gebieden met de verschillende talen wordt 
omgegaan.

• (2) dat zijzelf en anderen over een meertalig reper-
toire beschikken en dat zij de talen op verschillende 
momenten kunnen inze� en om de Friestalige en 
meertalige wereld om hen heen (beter) te begrijpen

• te onderzoeken welke talen zij dagelijks tegenkomen in 
gesproken en geschreven vorm; 

• te onderzoeken welke talen de mensen om hen heen 
kennen en hoe vaak ze die talen gebruiken;

• na te denken en te bespreken welke talen ze zelf kennen, 
wanneer ze die talen gebruiken (thuis, op school, met 
vriendjes en familie, etc.) en wat redenen zijn om van taal 
te veranderen.

• De leerkracht s� muleert leerlingen om op zoek te gaan naar Friestalige en anderstalige ui� ngen in hun 
dagelijkse leven. Bijvoorbeeld door te kijken in de krant, op verpakkingen, in de social media, om hen heen 
op weg naar school, etc. De leerkracht neemt ook een aantal voorbeelden mee, bijvooorbeeld verpakkingen, 
gebruiksaanwijzing van een apparaat, handleiding van een spelletje, reclameposters, kleding met Engelse of 
Franse tekst, woorden of uitspraken zoals @Home, foto’s van aanwijzingen op straat zoals tút en derút, etc. 
De leerlingen bespreken in groepjes de betekenis van alle verzamelde voorbeelden en maken daarbij gebruik 
van het eigen en elkaars talenrepertoire en ontdekken welke talen ze al (een beetje) kennen.

• (3) dat meertalig zijn voordelen hee�  en welke dat 
zijn

• te bespreken wat de voordelen van meertaligheid kunnen 
zijn voor henzelf en anderen;

• te ervaren dat je met een meertalig repertoire nieuwe 
talen kunt begrijpen en kunt leren.

• De leerkracht organiseert gesprekken in grote of kleine groepjes waarin leerlingen bespreken wat de 
voordelen zijn als je beschikt over meerdere talen. De leerkracht legt daarbij een anatal situa� es voor, 
bijvoorbeeld als je op vakan� e bent, als je wordt aangesproken door een toerist of er komen nieuwe buren 
die het Fries of het Nederlans niet verstaan; 

• De leerkracht presenteert Friese en andere niet-Nederandstalige uitspraken en teksten en laat leerlingen 
in groepjes de betekenis ontrafelen. De groepjes zijn heterogeen wat betre�  hun talenrepertoire zodat 
leerlingen gebruik kunnen maken van elkaars talenkennis. De leerkracht s� muleert leerlingen de taal te 
vergelijken op klank en vorm met woorden die ze kennen in andere talen om de betekenis te achterhalen.
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• (4) dat het vanzelfsprekend is dat het Fries gebruikt 
wordt op school en in de Friese maatschappij en 
zich vrij te voelen om het Fries te gebruiken

• het Fries dagelijks om zich heen te horen en te zien in de 
school

• onderzoek te doen naar het gebruik van het Fries in de 
(social) media. 

• te kijken en te luisteren naar Friestalige radio, TV, vlogs 
en podcasts, etc. 

• De leerkracht zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen het Fries op een natuurlijke manier tegenkomen. 
Bijvoorbeeld: famkes/jongens op de wc, Friestalige berichten in de nieuwsbrief, schoolkrant en op de website, 
Friestalige posters, leerkrachten die Fries spreken met elkaar, et cetera;

• De leerkracht brengt � jdens de bespreking van het nieuws ook Friestalige krantenar� kelen in of s� muleert 
leerlingen om Friestalige nieuwsberichten in te brengen;

• De leerkracht maakt bij zaakvakken of thema� sch onderwijs gebruik van gesproken en geschreven Friese 
bronnen, zoals: informa� eve fi lmpjes en teksten uit de krant, op de radio, TV en internet.  Door � jdens 
zaakvaklessen Nederlandse bronnen aan te vullen met Friese bronnen waarin nieuwe informa� e aan de orde 
komt, wordt het luisteren, kijken en lezen van Friese bronnen interessant, func� oneel en vanzelfsprekender.
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Bouwstenen PO BOVENBOUW IDENTITEIT &TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeeldsitua� es:
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• (5) dat talen en taalvariëteiten een onderdeel zijn 
van wie je bent

• in beeld te brengen welke talen en/of taalvariëteiten ze 
zelf gebruiken en welke waarde of func� e de talen hebben 
voor hen;

• na te denken en te bespreken welke talen ze wanneer 
gebruiken (thuis, op school, met vriendjes en familie, etc.) 
en wat redenen kunnen zijn om van taal te veranderen;

• mening te vormen over het gebruik van Fries binnen en 
buiten Fryslân en het gebruik van andere talen binnen en 
buiten Fryslân.

• De leerkracht gee�  leerlingen de opdacht om een taalportret in te kleuren en in twee- of viertallen te 
vertellen over hun taalportret (idee uit het project Taal fan myn hert). Leerlingen zien en horen welke taal 
voor iemand belangrijk is en welke func� e een taal voor iemand hee�  (‘de taal van school’ of de ‘taal van de 
emo� e’);

• De leerkracht maakt in overleg met de leerlingen afspraken over het gebruik van Fries, Nederlands en andere 
talen � jdens de les en de pauzes en over het spreken van gemeenschappelijke talen (wanneer en waarom);

• De leerkracht s� muleert discussie over het leren van Fries en andere talen naar aanleiding van de vragen als: 
Moet je al� jd je eigen taal mogen spreken? Wanneer wel en wanneer niet? Moet een Fries Nederlands gaan 
spreken of moeten Nederlanders/Nederlandse Friezen Fries leren? Hierbij komt aan de orde hoe het voor hen 
voelt om in de eigen taal te worden aangesproken of om er op worden afgewezen. In deze discussie kunnen 
ook maatschappelijke redenen en redenen voor taalbehoud worden ingebracht.  
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• (6) dat Fries, taalvariëteiten binnen Fryslân 
en Nederlands (en eventueel andere talen) 
overeenkomsten en verschillen hebben in 
(eenvoudige) regels, gramma� cale structuren en 
conven� es en deze kennis bij het leren van het Fries 
gebruiken

• te luisteren naar instruc� es en uitleg over de verschillen 
en overeenkomsten tussen Fries en Nederlands (en 
andere talen) in spelling en uitspraak en hiermee te 
oefenen;

• zelf overeenkomsten en verschillen in spelling en uitspraak 
te ontdekken door het Fries en Ned. (en eventueel 
andere talen) op woord-, zin- en betekenisniveau met 
elkaar te vergelijken.

• De leerkracht gee�  lees- en spellinginstruc� es waarbij leerlingen leren dat een aantal klanken van het Fries 
hetzelfde zijn als in het Nedrlands, dat sommige klanken (heel) anders zijn en dat het Fries dakjes en streepjes 
gebruikt. De leerkracht laat leerlingen patronen ontdekken zoals vakan� e - fakânsje| tradi� e - tradysje, de 
telwoorden worden in het Nederlands en Fries hetzelfde opgebouwd (in tegenstelling tot het Engels), et 
cetera;

• Leerlingen doen onderzoek naar taalrela� es tussen Friese woorden met woorden in andere talen en 
ontdekken dat woorden kunnen lijken op woorden in hun eigen talenrepertoire t.a.v. klank en vorm en dat 
je hiervan gebruik kunt maken om nieuwe talen, en hun gebruikers, te begrijpen. Bijvoorbeeld: tsiis (Fries ) - 
cheese (Engels) - kaas (Ned.) - Käse (Duits).

• (7) gebruik te maken van context (uitbeelden, 
voorwerpen, plaatjes) en het eigen talenrepertoire 
om anderen, die in het Fries (of hun eigen taal) 
spreken, te begrijpen

• te ervaren en te bespreken dat zij gesproken en 
geschreven teksten in het Fries of talen anders dan 
Nederlands kunnen begrijpen door gebruik te maken van 
hun meertalige repertoire en taalbewustzijn;

• regelma� g te luisteren naar Friestalige teksten, liedjes en 
gesprekken en deze te bespreken op inhoud en betekenis.

• De leerkracht en/of leerlingen nemen een voorwerp van thuis mee dat hen dierbaar is en vertellen er over in 
hun eigen taal/in het Fries. De leerlingen krijgen de opdracht om gebruik te maken van aanwijzen, uitbeelden 
en gebaren om hun verhaal te verduidelijken. Daarna bespreken de luisteraars eerst in tweetallen en daarna 
plenair wat de verteller in grote lijnen hee�  gezegd;

• De leerkracht leest een Friese tekst voor of laat leerlingen naar Friese vertellingen en voorstellingen luisteren. 
De leerlingen va� en samen of vertalen in een andere taal. Dit is extra uitdagend bij rijm, omdat dit ‘vrijer’ ver-
taald moet worden, vooral als de vertaling ook moet rijmen.

Ta
al

 in
 b

ew
eg

in
g

• (8) dat het Nederlands en andere talen het Fries 
beïnvloeden en andersom

• het verschil tussen leenwoorden en interferen� es te be-
studeren en op zoek te gaan naar voorbeelden van beide 
in het eigen Fries taalgebruik en dat van anderen;

• op zoek te gaan naar bewijzen dat het Fries verandert.

• De leerkracht legt het verschil tussen leenwoorden en interferenti es uit. Bijvoorbeeld: Kompjûter is een leen-
woord. Maar sleutel is een interferen� e, omdat hiervoor het Friese woord kaai bestaat. Leerlingen luisteren 
en kijken naar een Friestalige tv-uitzending of vlog of luisteren naar een gesprek tussen klasgenoten en schrij-
ven leenwoorden en interferen� es op die ze horen;

• Leerlingen vergelijken oudere met nieuwere teksten en benoemen verschillen in woorden en zinnen en ont-
dekken dat het Fries verandert. 

• (9) dat er Standaardfries bestaat en dat het 
dagelijkse taalgebruik hier van af kan wijken. 

• het raadplegen van kwalita� ef goede bronnen gebaseerd 
op het Standaardfries waarmee ze gesproken en 
geschreven taalproduc� es van anderen en henzelf kunnen 
beoordelen.

• De leerlingen luisteren naar radiogesprekken, podcasts en fi lmpjes op bijvoorbeeld social media en schrijven 
alle Nederlandse woorden op die ze horen � jdens het luisteren. Daarna gaan ze in bronnen zoals een (online) 
woordenboek en vertaalsites, op zoek naar correcte Friese alterna� even;

• De leerlingen vergelijken verschillende (mondelinge en schri� elijke) voorbeelden van Friese dialecten met het 
Standaardfries m.b.v. bronnen. 
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• (1) dat er binnen Fryslân, Nederland, Europa en 
de rest van de wereld meerdere talen worden 
gesproken, hoe die talen zich tot elkaar verhouden 
en dat er in de wereld vergelijkbare taalsitua� es zijn 
zoals in Fryslân

• kennis te nemen van offi  ciële documenten over (het 
(behoud van) het Fries;

• op zoek te gaan en kennis te nemen van vergelijkbare 
taalsitua� es zoals in Fryslân;

• onderzoek te doen naar taalvariëteiten binnen Fryslân.

• De docent brengt documenten zoals het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden 
onder de aandacht van de leerlingen en gebruikt dit als aanleiding voor een gesprek over de verhouding tus-
sen Fries en Nederlands binnen Fryslân en binnen Nederland;

• De docent laat leerlingen een onderzoek doen naar de taalvariëteiten binnen Fryslân. Dit doen zij bijvoor-
beeld door bronnenonderzoek en het houden van interviews. Ze brengen in kaart waar welke taalvariëteiten 
gesproken worden.

• (2) dat zij over een meertalig repertoire beschikken, 
dit repertoire steeds verder kunnen uitbreiden en 
dat zij de talen op verschillende momenten kunnen 
inze� en om gesproken en schri� elijke teksten in 
het Fries en andere talen te verwerken

• na te denken en te bespreken welke talen ze zelf kennen,  
ze bezig zijn te leren en wanneer ze die talen gebruiken; 

• te ervaren dat je door een steeds groter talenrepertoire 
steeds beter en meer nieuwe talen kunt begrijpen en kunt 
leren.

• De docent biedt leerlingen rijke informa� eve tekst in het Fries aan en laat leelringen samenwerken om 
de juiste informa� e uit de tekst tehalen. Hierbij maken leerlingen gebruik van elkaars talenrepertoire en 
metalinguïs� sche bewustzijn om woordbetekenissen en zinsonstruc� es te begrijpen en antwoorden op de 
vragen te kunnen geven;

• De docent legt de leerlingen verschillende talen voor, zoals: Fries, Noors, Spaans, Russisch en Chinees. Ze 
gaan op zoek naar kenmerken en woorden die ze herkennen van talen uit hun eigen talenrepertoire. Ze 
ontdekken dat talen meer of minder verwant zijn, dat nieuwe talen niet ’eng’ zijn, maar interessant en dat je 
ze kan leren begrijpen met behulp van je talenrepertoire.

• (3) dat meertaligheid voordelen hee�  en aan 
anderen gefundeerd uitleggen welke dat zijn

• over de voordelen van meertaligheid te horen en te lezen
en meertaligen te bevragen welke voordelen zij ervaren. 

• De docent vertelt over de voordelen van meertaligheid of laat leerlingen daar onderzoek naar doen op 
internet of door teksten aan te bieden. De leerlingen formuleren de voordelen in eigen woorden in het Fries 
(en eventueel andere talen) en verwerken ze in een infographic die in de school worden opgehangen.
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• (4) dat het Fries een sociaal en maatschappelijk 
belang hee�  voor henzelf en anderen en zich vrij 
voelen om het Fries te gebruiken

• te bespreken wat de sociale en maatschappelijke 
voordelen van meertaligheid kunnen zijn voor henzelf en 
anderen;

• een mening te vormen over het gebruik van Fries en  
andere talen en taalvariëteiten binnen en buiten Fryslân.

• De docent laat leerlingen in groepjes of een kringgesprek bespreken wat het Fries en/of meertaligheid aan 
voordelen biedt voor een toekoms� ge baan: In welke beroepen is het Fries een meerwaarde? In welke 
branches moet je ‘je talen kennen’?; 

• De docent ini� eert een gesprek over het belang van het leren van Fries naar aanleiding van documenten als 
het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden, de beleidsnota ‘Fan geunst nei rjocht’ 
of het mensenrecht recht op onderwijs in de moedertaal (sinds 2020);

• De leerlingen bekijken Friese websites en bespreken wat de waarde is van een Friestalige website voor 
bedrijven. 

• (5) dat taal onderdeel is van iden� teit en gekoppeld 
is aan de maatschappelijke en sociale netwerken 
waarin zijzelf en anderen zich begeven

• te ervaren dat ze zich in de ene taal beter kunnen 
uitdrukken dan in de andere taal;

• in beeld te brengen welke talen en taalvariëteiten ze 
zelf gebruiken en welke waarde of func� e die talen en 
taalvariëteiten hebben voor hen;

• na te denken en te bespreken welke talen ze wanneer 
gebruiken en wat redenen voor hen zijn om van taal te 
veranderen.

• De docent laat leerlingen een kort verhaaltje over henzelf schrijven in de thuistaal of een taalvariëteit en 
vertalen die, a� ankelijk van hun thuistaal naar het Fries of Nederlands of in een taalvariëteit (bijvoorbeeld 
straa� aal). Daarna refl ecteren ze op de herschreven tekst: Kunnen alle karakteris� eken één op één worden 
vertaald of zijn er zegswijzen of woorden die heel taalgebonden zijn? Kun je jezelf in elke taal even goed 
uitdrukken of beschrijven?;

• De docent laat leerlingen een taalportret maken waarin ze de talen én taalvariëteiten (dialecten, straa� aal, 
‘gametaal’) die ze gebruiken in beeld brengen;

• De docent laat leerlingen in tweetallen een (uitgeschreven) dialoog voeren waarbij de ene Fries spreekt en 
de ander een andere taal (bijvoorbeeld een eigen thuistaal). Daarna bespreken ze of zij een echt gesprek 
hadden. Hebben ze de ander begrepen en gereageerd op wat de ander zei of hebben ze zomaar wat 
teruggezegd. De conclusie is dat het voor communica� e waardevol is om de ander op zijn minst te kunnen 
verstaan. Ook al spreek je de ander zijn taal niet, je kan de ander wel zijn eigen taal laten spreken.
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• (6) dat Fries en Nederlands (en eventueel andere 
talen) overeenkomsten en verschillen hebben in 
eenvoudige en complexere regels, gramma� cale 
structuren en conven� es 
(= taalverkenning)

• te ontdekken wat de overeenkomsten en verschillen 
in spelling, uitspraak en conven� es zijn door Fries en 
Nederlands (en eventueel andere talen) op woord-, zin- 
en betekenisniveau met elkaar te vergelijken;

• te luisteren naar uitleg en instruc� es t.a.v. de Friese 
spelling en gramma� ca en deze te vergelijken met de 
spelling en gramma� ca van het Nederlands (en andere 
talen).

• De docent gee�  leerlingen een Friese en Nederlandse (en eventueel een derde taal of taalvariant) versie van 
een tekst en laat hen op zoek gaan naar verschillen in woord- en zinsstructuren en andere opvallende zaken. 
Hoe komt het verhaal op toehoorders over in de verschillende talen?;

• De docent laat leerlingen een eigen taalvariant op het Fries verzinnen met eigen spellingsregels. Ze maken 
een spellingswijzer en ontdekken de func� e van gramma� ca en spellingsregels;

• De docent daagt leerlingen uit om bepaalde reclameslogans of reclamespots in het Fries te vertalen en op te 
nemen. NB: Slogans en wellicht productnamen vragen om een vrijere vertaling om de kern te raken;

• De docent biedt leerlingen Friestalige bronnen (en bronnen in andere talen) aan. Onbekende woorden 
worden door de leerlingen onderzocht op vorm en klank en vergeleken met woorden en klanken in andere 
talen om mogelijke betekenissen te achterhalen. Hierbij kan ook verwantschap tussen talen worden ontdekt.

• (7) dat zij gebruik kunnen maken van hun 
talenrepertoire en de context (plaatjes, voorwerpen, 
gebaren, mimiek, etc.) om gesproken en geschreven 
teksten in het Fries en andere nieuwe talen te 
begrijpen (= metalinguïs� sch bewustzijn)

• te ervaren en te bespreken dat zij gesproken en 
geschreven teksten in het Fries of talen anders dan 
Nederlands kunnen begrijpen door gebruik te maken van 
hun meertalige repertoire en taalbewustzijn;

• regelma� g te luisteren naar Friestalige teksten, songs, 
poëzie en gesprekken en deze te bespreken op inhoud en 
betekenis.

• De docent biedt Friestalige informa� eve bronnen aan, zoals: informa� eve teksten, Friese documentaires, etc. 
De leerlingen werken samen in groepjes en va� en relevante informa� e samen (mondeling en/of schri� elijk) 
en worden daarbij ges� muleerd dit in het Fries te doen. Om de inhoud te begrijpen maken leerlingen gebruik 
van de eigen en elkaars talenrepertoire;

• De vakdocent biedt bij andere vakken Friese bronnen aan waarin nieuwe, aanvullende informa� e aan de 
orde komt. Hierdoor wordt het luisteren, kijken en lezen van Friese bronnen interessant, func� oneel en 
vanzelfsprekender.
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• (8) hoe Fries en Nederlands en andere talen 
elkaar beïnvloeden en welk rol de globalisering 
en technologische en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen hierbij spelen

• het gebruik van leenwoorden, interferen� es te bestude-
ren en op zoek te gaan naar voorbeelden van alledrie in 
het eigen Fries taalgebruik en dat van anderen;

• op zoek te gaan naar bewijzen dat het Fries verandert 
door de komst van nieuwe woorden.

• De docent laat leerlingen een Friestalige tekst analyseren op Friese woorden, Nederlandse woorden die ook 
in het Fries worden gebruikt en (Engelse) leenwoorden. De leerlingen gaan in bronnen op zoek of er correcte 
Friese vertalingen bestaan voor de Nederlandse woorden en leenwoorden;

• De docent laat leerlingen een onderzoek doen naar ‘vergeten’ Friese woorden door oudere teksten te 
lezen, interviews te doen of Friese bronnen na te pluizen. Ze maken een quiz met de gevonden woorden of 
verwerken die in een gedicht;

• De docent toont interferen� evoorbeelden en frissismen in het Nederlands en bespreekt deze en laat 
leerlingen refl ecteren op eigen gebruik van interferen� es en frissismen. Leerlingen bespreken in groepjes: 
Hoe komt het dat talen elkaar beïnvloeden, wat kunnen oorzaken zijn dat de ene taal de andere meer 
beïnvloedt dan andersom en wanneer is iets ‘goed’ Fries en ‘goed’ Nederlands?;

• De docent presenteert nieuwe Nederlandse woorden of leenwoorden en laat leerlingen Friese vertalingen 
bedenken. 

• (9) dat er Standaardfries bestaat en dat het 
dagelijkse taalgebruik hier van af kan wijken. 

• het raadplegen van kwalita� ef goede bronnen gebaseerd 
op het Standaardfries waarmee ze gesproken en 
geschreven taalproduc� es van anderen en henzelf kunnen 
beoordelen.

• De docent laat leerlingen de spreektaal op de Friese radio of tv vergelijken met het Standaardfries. De 
leerlingen schrijven een advies voor de dj of presentator en leggen hun advies ook uit;

• De docent laat leerlingen Friese zegswijzen naar het Nederlands (of andere talen) vertalen en andersom. 
Bijvoorbeeld: Hoe zeg je Ik skuor my de bûsen út in het Nederlands? Hoe vertaal je It’s raining cats and dogs 
naar het Fries? Hierbij kunnen bronnen worden ingezet.
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• (1) dat het Fries een taal is die zijzelf en anderen 
mogen gebruiken

• Fries regelma� g om hen heen te zien en te horen;
• posi� eve reac� es te horen van leerkrachten op Friestalige 

ui� ngen van henzelf en anderen.

• De leerkracht zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen het Fries hoorbaar en zichtbaar tegenkomen. 
Bijvoorbeeld: meertalige labels op de thematafel, Friese liedjes gekoppeld aan rou� nes zoals dagopening, 
opruimen of dagafslui� ng, Friese prentenboeken op de verteltafel, et cetera;

• De leerkracht gebruikt een Friestalige handpop. Deze handpop praat alleen Fries waardoor interac� es natuur-
lijkerwijs in het Fries gaan;

• De leerkracht gee�  � jdens vrije vertelsitua� es, zoals: de vertelkring, 1-op-1 gesprekjes tussen leerling en leer-
kracht, maar ook tussen leerlingen onderling, de ruimte om Fries te spreken.

• (2) dat het Fries niet voor iedereen de thuistaal is 
waardoor er verschillen zijn tussen leerlingen in het 
gebruik van het Fries

• te vertellen over hun eigen thuistaal en te luisteren naar 
anderen als die vertellen over hun thuistaal.

• De leerkracht zorgt voor een passende, concrete context als de voertaal Fries is. Hiervoor maakt zij gebruik 
van: (praat)platen, fi lmpjes, voorwerpen, een ingerichte themahoek, een verteltafel met intermediairs, 
boeken met a� eeldingen, etc. De concrete context opent aanwezige kennis en woordenschat in de eigen 
taal en ondersteunt zowel niet-Friestalige als Friestalige leerlingen bij het verder uitbreiden van hun kennis en 
Friese woordenschat.

•  (3) dat zij hun vaardigheid in het Fries kunnen ver-
groten door te proberen en te experimenteren met 
de Friese taal 

• de leerkracht en Friestalige lee� ijdgenoten na te praten 
en te herhalen (imiteren);

• te proberen en te experimenteren met Friese woord- en 
zinsconstruc� es.

• De leerkracht s� muleert leerlingen gebruik te maken van hun taalmogelijkheden en deel te nemen aan 
interac� es middels verschillende soorten vragen en opdrachten. De leerkracht sluit aan bij de verschillende 
taalniveaus en taalontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door gesloten vragen, vragen met antwoordop� es en open 
vragen af te wisselen. De nadruk ligt op de inhoud en s� muleren van spreekdurf en niet op de vorm van de 
taal;

• De leerkracht zet de rappegaaimetoade (TPR) in. De leerkracht gee�  een opdracht of ‘commando’ en de 
leerlingen zeggen de zinnen na of voeren de opdracht uit. Bijvoorbeeld: ‘Lekker sliepe!’ ropt Bear Boeloe op 
‘e telefi zje. Us mem seit: ‘En no op bêd.’ Ik sit op ‘e grûn. Ik doch de fi ter los;

• De leerkracht zorgt voor een posi� ef pedagogisch klimaat waarin het voor leerlingen veilig is om Fries te 
spreken of ges� muleerd worden te proberen het Fries te spreken.
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• (4) spelenderwijs (nieuwe) Friese woorden te 
gebruiken en het Fries (verstaanbaar uit) te spreken 
(Spreken)

• (rollen)spel en interac� e;
• te oefenen met de uitspraak van (moeilijke) Friese woor-

den door ze na te zeggen en te herhalen 
(imiteren) 

• De leerkracht biedt een rijke, talige leeromgeving waarin leerlingen nieuwe woorden ontdekken en hen 
s� muleert het Fries te gebruiken. Denk aan: Friestalige (prenten)boeken in combina� e met een verteltafel en 
een themahoek voor rollenspel. Om het ontdekken van nieuwe woorden en het gebruiken van de Friese taal 
te s� muleren, kan de leerkracht het spel begeleiden of meespelen;

• De leerkracht richt een uitnodigende schrijf-stempelhoek in met Friese voorbeelden (en eventueel andere 
talen) en gee�  leerlingen de ruimte om met Fries (en andere talen) te experimenteren;

• De leerkracht s� muleert leerlingen om mee te doen met opzegversjes, -rijmpjes en bewegingsliedjes zoals: 
Hantsjes yn’e hichte...‘

• (5) eigen gevoelens en gedachten in het Fries te 
verwoorden en Friessprekenden te begrijpen en op 
hen te reageren (Spreken en geprekken)

• passende woorden en zinnen te leren door instruc� es en 
door te luisteren en te kijken naar Friessprekenden;

• Fries te spreken in interac� e met anderen.

• De leerkracht doet dramaspelletjes met de leerlingen waarbij de voertaal Fries is en leerlingen zich leren 
uiten in het Fries;

• De leerkracht sluit bij het oplossen van problemen of ruzies aan bij de thuistaal van leerlingen. In deze 
situa� es kan het voorkomen dat het ene kind Nederlands spreekt en de andere Fries. De leerkracht houdt in 
de gaten of de leerlingen elkaar goed begrijpen.

• (6) Friese voorgelezen verhalen, vertellingen en 
andere gesproken teksten te begrijpen. 
(Lezen en luisteren)

• te luisteren naar voorgelezen verhalen en andere gespro-
ken teksten en deze te bespreken;

• verhalen na te spelen.

• De leerkracht leest Friestalige prentenboeken voor en gaat met leerlingen naar Friestalige voorstellingen. De 
leerkracht s� muleert leerlingen om het verhaal na te vertellen of na te spelen door bijvoorbeeld een bijpas-
sende verteltafel of themahoek in te richten met intermediairs of verkleedkleren. 
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• (7) eenvoudige, korte Friese tekstjes te lezen en te 
begrijpen (Groep 3/4) (Lezen)

• eenvoudige Friestalige boekjes te kiezen en te lezen;
• te luisteren naar leesinstruc� es van de leerkracht en te 

oefenen met de typische Friese klinkers en klanken.

• De leerkracht biedt leerlingen die de elementaire leeshandeling geautoma� seerd hebben of leerlingen die 
nieuwsgierig zijn naar Friese leesboekjes de mogelijkheid om Friestalige boekjes te kiezen;

• De leerkracht gee�  instruc� es ten aanzien van het lezen van enkele, eenvoudige Friese klanken, zoalslange 
klinkers (� id, bêd) en tweetekenklanken (wied, hjoed).

• (8a) dat teksten en boeken ook in het Fries geschre-
ven kunnen zijn en dat de schrijfwijze van het Fries 
anders is dan bijvoorbeeld het Nederlands (Groep 
1/2) (Schrijven)

• de schrijfwijze (vorm) van Friese en Nederlandse woorden 
te vergelijken;

• te experimenteren met Friese le� ers, le� ertekens en 
klanken;

• Friese woorden na te schrijven of te stempelen.

• De leerkracht noteert woorden in de woordspin of mindmap in zowel het Nederlands als het Fries (en even-
tueel andere talen). Elke taal hee�  een eigen kleur. De leerkracht a� endeert leerlingen op de verschillen in 
schrijfwijze en maakt leerlingen tegelijker� jd bewust dat beide (of alle) talen geschreven kunnen worden;

• De leerkracht s� muleert leerlingen om binnen spelsitua� es schrijfproducten te maken (schrij� rabbels). Denk 
aan het maken van een uitnodiging, een boodschappenbrie� e, een (fantasie)recept, een inpaklijstje, een va-
kan� ebericht, etc. Als de leerling aangee�  dat hij of zij in het Fries hee�  geschreven, s� muleert de leerkracht 
om ook dakje en streepjes toe te voegen. De schrijfproducten mogen fouten beva� en.

• (8b) woordjes, zinnetjes en tekstjes in het Fries te 
schrijven (Schrijven)

• te experimenteren met Friese le� ers en le� ertekens;
• woordenen zinnen op te zoeken en over te schrijven;
• de schrijfwijze (spelling) van Friese en Nederlandse 

woorden te vergelijken.

• De leerkracht s� muleert leerlingen om � jdens lessen Fries of � jdens andere vakken waarbij de voertaal Fries 
is, de antwoorden in het Fries op te schrijven;

• De leerkracht gee�  eenvoudige schrijfopdrachten zoals: korte gedichtjes en verhaaltjes, een persoonlijk 
e-mailtje, een kort verslagje van een persoonlijke gebeurtenis, excursie of schoolreisje, etc. De leerkracht kan 
er ook voor kiezen om de schrijfopdrachten in de reguliere taalmethode in het Fries te laten doen.
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• (9) terug te vertellen welke (taal)ac� viteiten zij in 
en over het Fries hebben gedaan en hoe dat ging

• te vertellen wat ze hebben gedaan;
• te bespreken wat ze er van vonden en hoe het ging.

• De leerkracht voert refl ec� egesprekjes in het Fries met leerlingen, waarbij de leerlingen terugkijken op de 
dag of een ac� viteit. De leerkracht begeleidt de refl ec� e en stel vragen zoals: Wat vond je leuk om te doen? 
Wat is goed gegaan of goed gelukt? Wat vond je moeilijk? Wat ga je morgen doen? Ga je morgen iets op een 
andere manier doen? etc.;

• De leerkracht laat leerlingen een ac� viteit of eindproduct waarderen met s� ckers of smileys waarbij de 
nadruk ligt op wat leerlingen geleerd hebben en al kunnen. Fries wordt als voertaal gehanteerd waardoor 
leerlingen de Friese woorden leren waarmee zij hun refl ec� es in het Fries kunnen verwoorden .

• (10)  - 
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• (1) dat het Fries een taal is die zijzelf, medeleerlingen, 
leerkrachten en andere volwassenen kunnen 
gebruiken

• Fries regelma� g om hen heen te zien en te horen;
• leerkrachten onderling Fries te horen spreken;
• posi� eve reac� es te horen op Friestalige ui� ngen van 

henzelf en anderen.

• De leerkracht zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen het Fries hoorbaar en zichtbaar tegenkomen. 
Bijvoorbeeld: in het lokaal hangen meertalige labels, Friestalige posters, staan Friese woordenboeken, Friese 
leesboeken, etc. Het Fries wordt gebruikt in communica� e met leerlingen, ouders en anderen, bijvoorbeeld 
op de website, in nieuwsbrieven en in de schoolgids;

• De leerkracht gee�  ook buiten de lessen Fries of lessen waarin de voertaal Fries is, ruimte om het Fries te 
gebruiken. Bijvoorbeeld als leerlingen voorkennis ophalen, ideeën uitwisselen, overleggen of iets presenteren. 

• (2) dat het Fries niet voor iedereen de thuistaal is 
waardoor er verschillen zijn tussen leerlingen in het 
vaardigheidsniveau en het gebruik van het Fries

• Friese en meertalige opdrachten uit te voeren in 
heterogene groepjes waarbij ze gebruik kunnen maken 
van elkaars taalvaardigheden en talenkennis.

• De leerkracht komt tegemoet aan de verschillende taalachtergronden door te zorgen voor een duidelijke 
context wanneer de voertaal Fries is. Hiervoor maakt zij gebruik van: platen, fi lmpjes, voorwerpen, boeken 
met a� eeldingen, etc. De concrete context opent aanwezige kennis en woordenschat in de eigen taal en 
ondersteunt zowel niet-Friestalige als Friestalige leerlingen bij het verder uitbreiden van hun kennis en Friese 
woordenschat;

• De leerkracht gee�  opdrachten waarbij leerlingen gebruik moeten maken van elkaars taalvaardigheden, 
bijvoorbeeld bij begrijpend lezen van een Friese tekst. Op deze manier ontstaat natuurlijke diff eren� a� e 
tussen taalgevoelige leerlingen (Fries- én Nederlandstalig) en minder taalgevoelige leerlingen.

• (3) dat zij hun vaardigheid in het Fries kunnen ver-
groten door te proberen, van fouten te leren en naar 
feedback te luisteren 

• te experimenteren met gesproken en geschreven Fries;
• te luisteren naar feedback en deze te verwerken.

• De leerkracht daagt leerlingen uit om het Fries ac� ef te gebruiken door laagdrempelige gesprekjes over 
alledaagse zaken, zoals: sport, eten en drinken, hobby’s, muziek, familie, etc. en dit te verwerken in een leuke, 
korte vlog, toneelstukje of klein gedichtje;

• De leerkracht gee�  schrijfopdrachten volgens de werkwijze van de taalronde waarbij leerlingen worden 
uitgedaagd om in de verschillende fase van het denkproces hun thuistaal te gebruiken (ook anders dan Fries 
of Nederlands). Het onderwerp van de schrijfronde ligt in dit geval dicht bij de ervaring en belevingswereld 
van de leerlingen. Tussenproducten worden besproken en herzien t.a.v. opbouw, zinsconstruc� e en 
woordenschat (Fries), waardoor leerlingen hun vaardigheid in het spreken en schrijven van het Fries kunnen 
doorontwikkelen.

Ta
al

 le
re

n 
en

 g
eb

ru
ik

en

• (4) nieuwe Friese woorden passief en ac� ef te 
gebruiken en het Fries correct uit te spreken 
(Spreken)

• nieuwe woorden te ontdekken in een rijke, betekenisvolle 
context;

• nieuwe woorden ac� ef te gebruiken in betekenisvolle 
opdrachten;

• labels in meerdere talen te leren bij nieuwe concepten. 

• De leerkracht biedt een rijke, talige leeromgeving waarin leerlingen nieuwe woorden ontdekken en die hen 
s� muleert het Fries te gebruiken. Denk aan: Friese lees- en informa� eve boeken, woordenboek Fries, een 
meertalige thematafel met labels in meerdere talen, een meertalige woordmuur, etc. Ook wordt er regelma� g 
naar Friese tv-programma’s en vlogs gekeken, naar Friese radio en podcasts geluisterd, in het Fries (voor)
gelezen en er worden coöpera� eve en interac� eve werkvormen ingezet waardoor leerlingen geac� veerd 
worden het Fries te gebruiken;

• De leerkracht zorgt bij het leren van nieuwe concepten, zowel het Nederlandse als Friese woord (label) wordt 
geleerd. Dit geldt zowel voor lessen waarin de voertaal Fries is, maar ook als de voertaal Nederlands is.

• (5) eigen gevoelens en gedachten in het Fries te 
verwoorden en adequaat te reageren op vragen en 
reac� es van Friessprekenden (Spreken en geprekken)

• gesprekken en discussies te voeren in het Fries;
• te proberen hun eigen mening onder woorden te brengen 

in het Fries waarbij onderwerp en inhoud nog dicht bij de 
belevingswereld van de leerlingen staat.

• De leerkracht gee�  dramalessen waarbij de voertaal Fries is en leerlingen zich leren uiten in het Fries. Bijvoor-
beeld: Praat mar toaniel. Dit project biedt rollen op verschillende (taal)niveaus aan en kan een aanleiding zijn 
om over gevoelens, taal- en niveauverschillen te praten;

• De leerkracht leidt een gesprek of discussie waarin leerlingen de ruimte krijgen om Fries te spreken waarbij 
Friestalige leerlingen hun thuistaal verder ontwikkelen en niet-Friestalige leerlingen nieuwe input krijgen en 
het Fries beter leren begrijpen. De leerkracht kan natuurlijk ook niet-Friestaligen s� muleren om hun mening 
in het Fries te formuleren, zodat zij hun spreekvaardigheid oefenen. 
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De leerlingen leren Dit leren zij door Voorbeeldsitua� es:

• (6) Friese voorgelezen verhalen, vertellingen en an-
dere gesproken teksten te begrijpen en zelf Friestalige 
fi c� e en non-fi c� e te lezen en te begrijpen (Lezen en 
luist.)

• te luisteren naar Friestalige gesproken teksten, vertellin-
gen en gesprekken;

• het zelf lezen van versch. soorten Friestalige teksten en de 
inhoud te begrijpen en te verwerken.

• De leerkracht biedt teksten aan die oplopen in moeilijkheid: van ervaringsteksten in het Fries naar meer infor-
ma� eve teksten en andere genres;

• De leerkracht gee�  uitleg en instruc� es over specifi eke Friese le� ercombina� es en klanken;
• De leerkracht gebruikt voor een les begrijpend lezen of Close reading rijke en interessante Friese teksten 

(liefst passend bij een thema van wereldoriënta� e). Close reading s� muleert leerlingen een tekst meerdere 
keren te lezen waarbij steeds nieuwe informa� e en nieuwe (minder frequente) woorden worden ontdekt. 

• (7) informa� e te verwerken uit Friestalige, gesproken 
en geschreven teksten 
(Lezen en luisteren)

• Friese teksten te lezen waarbij tekstniveau opklimt van er-
varingstekst naar informa� eve teksten en andere genres;

• het begrijpen van teksten en de inhoud te verwerken in 
werkstukken en spreekbeurten;

• gelezen verhalen kort samen te va� en.

• De leerkracht hanteert Fries als voertaal bij zaakvakken en volgt de didac� ek van CLIL en/of gebruikt binnen 
de zaakvakken Friestalige bronnen;

• De leerkracht s� muleert leerlingen om een spreekbeurt of boekbespreking in het Fries te doen;
• De leerkracht biedt teksten aan die oplopen in moeilijkheid: van ervaringsteksten in het Fries naar meer infor-

ma� eve teksten en andere genres. Bijv: werken vanuit een thema dat via CLIL wordt aangeboden. Hierin de 
taalronde volgen ter verwerking waarbij dezelfde doeltaal wordt gehanteerd als bij de CLIL les (maar ook weer 
afgestemd op de mogelijkheden van de individuele leerling).

• (8) teksten en presenta� es in het Fries te schrijven 
waarbij eenvoudige Friese spellingsregels worden 
toegepast  (Schrijven)

• te luisteren naar de uitleg van eenvoudige spellingsregels 
van het Fries;

• geleerde spellingsregels toe te passen in schrijfproducten.

• De leerkracht gee�  inspirerende en aansprekende schrijfopdrachten, zoals het verzinnen van een Friese (of 
meertalige) rap. Leerlingen kunnen gebruik maken van elkaars talenrepertoire, van (online) woordenboeken, 
spellingscheckers en vertaalso� ware;

• De leerkracht s� muleert leerlingen om spellingsregels toe te passen in presenta� es en werkstukken. Hierbij 
kunnen leerlingen gebruik maken van elkaars taalvaardigheid en van (online) woordenboeken, spellingschec-
kers en vertaalso� ware. NB: presenta� es en werkstukken kunnen ook de vorm hebben van reclameposters, 
fi lmpjes, podcasts of anderzins;

• De leerkracht leert leerlingen om schrijfproducten al� jd te controleren op structuur, zinsconstruc� es en spel-
ling en op basis van refl ec� e en feedback de tekst te verbeteren om op die manier hun schri� elijke en mon-
delinge vaardigheid Fries te verbeteren. 
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• (9) te refl ecteren op hoe zij gewerkt hebben aan 
schri� elijke en mondelinge taalproduc� es en deze 
producten te waarderen en te beoordelen

• eigen taalproduc� es te vergelijken met criteria;
• eigen taalproduc� es te beoordelen.

• De leerkracht s� muleert leerlingen om op eigen schrijf- en mondelinge taalproduc� e te refl ecteren, bijvoor-
beeld door de inhoud te vergelijken met de beschrijvingen in het rrF. Leerlingen bepalen zelf het niveau van 
hun tekst en geven een waardering. Hierbij houden ze rekening met hun eigen taalachtergrond en algemene 
taalvaardigheid;

• De leerkracht laat leerlingen de zelfevalua� eformulieren van GRIP invullen bijvoorbeeld n.a.v. hun optreden in 
it Taaldoarp.

• (10) persoonlijke doelen te stellen voor hun Friese 
taalontwikkeling op de 5 domeinen op basis van 
mo� va� e en taalvaardigheid

• kennis te nemen van doelen/criteria zoals het rrF;
• het verzamelen van eigen taalproduc� es in een por� olio;
• te refl ecteren op de eigen ontwikkeling en de eigen 

mogelijkheden in te scha� en.

• De leerkracht laat leerlingen regelma� g Friese taalproduc� es verzamelen en selecteren voor in het Friese 
(of meertalige) taalpor� olio. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld taalproducten Fries vergelijken met die van 
Nederlands en op basis daarvan doelen stellen. Ook kunnen leerlingen doelen stellen door in het rrF te kijken 
of zelfevalua� es uit GRIP te gebruiken. De leerkracht kan deze refl ec� e ondersteunen m.b.v. vragen en kan 
leerlingen s� muleren om hoge(re) ambi� es te kiezen.
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De leerlingen leren Dit leren zij onder andere door Voorbeeldsitua� es:
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• (1) dat het Fries een taal is die zijzelf, medeleerlingen, 
docenten en andere volwassenen kunnen gebruiken 
in informele en formele (leer)situa� es

• Fries regelma� g om hen heen te zien;
• te horen dat docenten en andere volwassenen binnen de 

school onderling Fries spreken;
• te onderzoeken in welke formele situa� es zoal Fries 

wordt gesproken;
• posi� eve reac� es te horen op Friestalige ui� ngen.

• De docent zorgt voor een leeromgeving waarin Fries een serieuze plaats hee�  en leerlingen het Fries 
regelma� g hoorbaar en zichtbaar tegenkomen. Bijvoorbeeld: in de gangen hangen Friestalige posters 
en Friestalig leerlingenwerk, in meerdere lokalen staan Friese woordenboeken, in de mediatheek staan 
Friese leesboeken, informa� eve boeken en Friese bronnen. Het Fries wordt gebruikt in communica� e met 
leerlingen, ouders en anderen, bijvoorbeeld op de website, in nieuwsbrieven en in de schoolgids;

• Docenten, leidinggevenden en andere volwassenen binnen de school spreken Fries met elkaar;
• De docent gee�  op meerdere momenten in de les ruimte om gebruik te maken van het Fries, bijvoorbeeld bij 

overleg-, brainstorm- en presenta� eopdr. 

• (2) dat het Fries niet voor iedereen de thuistaal is 
waardoor er verschillen zijn in het beheersingsniveau 
en spreek- en schrijfdurf

• Friese en meertalige opdrachten uit te voeren in 
heterogene groepjes waarbij ze gebruik kunnen maken 
van elkaars taalvaardigheden en talenkennis.

• De docent houdt rekening met de verschillende taalachtergronden door te zorgen voor een duidelijke 
context wanneer de voertaal Fries is. Hiervoor maakt zij gebruik van: platen, fi lmpjes, voorwerpen, boeken 
met a� eeldingen, etc. De concrete context opent aanwezige kennis en woordenschat in de eigen taal en 
ondersteunt zowel niet-Friestalige als Friestalige leerlingen bij het verder uitbreiden van hun kennis en (Friese) 
woordenschat;

• De docent gee�  opdrachten waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van elkaars taalvaardigheden, 
bijvoorbeeld bij het begrijpen van informa� eve of literaire teksten. Door samen te werken ontstaat natuurlijke 
diff eren� a� e tussen taalgevoelige leerlingen (Fries- én Nederlandstalig) en minder taalgevoelige kinderen;

• Vakdocenten die hun vak in het Fries geven, gebruiken de didac� ek CLIL om er voor te zorgen dat zowel de 
kennis- als taaldoelen worden behaald.

• (3) dat zij hun vaardigheid in het Fries kunnen vergro-
ten door over de spreek- en schrijfdrempel heen te 
stappen en feedback te geven en aan te nemen 

• te experimenteren met gesproken en geschreven Fries 
passend bij hun taalniveau;

• samen te werken aan Friese (en meertalige) opdrachten;
• feedback te geven en aan te nemen.

• De docent maakt gebruik van drama om in te kunnen spelen op niveauverschillen en spreek- en schrijfdurf 
te s� muleren. Bijvoorbeeld met behulp van het project Praat mar Toaniel. Hierin worden lees- en 
spreekopdrachten gediff eren� eerd, waardoor alle leerlingen op eigen niveau mee kunnen doen. Bovendien 
leent het zich goed om met leerlingen in gesprek te gaan over zaken als taal- en niveauverschillen;

• De docent laat leerlingen in groepjes een toneelstukje in het Fries bedenken, oefenen en uitvoeren. Hierbij 
komen meerdere taaldomeinen aan de orde. De leerlingen kunnen gebruik maken van elkaars algemene en 
meertalige taalvaardigheden en elkaar helpen en feedback geven. 
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• (4) nieuwe Friese woorden passief en ac� ef te ge-
bruiken, het Fries correct uit te spreken en hun Friese 
taalgebruik steeds beter af te stemmen op het doel, 
het publiek en de taalsitua� e (Spreken)

• nieuwe woorden te ontdekken in een rijke, betekenisvolle 
context passend bij de huidige en toekoms� ge 
(beroepsgerelateerde) leefwereld;

• nieuwe woorden ac� ef te gebruiken;
• labels in meerdere talen te leren bij nieuwe concepten. 

• De (vak)docent zorgt bij het leren van nieuwe concepten zowel het Nederlandse als Friese woord (label) 
wordt geleerd. Dit geldt zowel voor lessen waarin de voertaal Fries is, maar ook als de voertaal Nederlands is;

• De docent biedt een rijke, talige leeromgeving waarin leerlingen nieuwe woorden ontdekken en die hen 
s� muleert het Fries te gebruiken. Denk aan: Friese lees- en informa� eve boeken, Friese woordenboeken, 
verschillende mediavormen, zoals: Friese tv-programma’s, vlogs, radio en podcasts;

• De docent zet coöpera� eve en interac� eve werkvormen in om leerlingen te ac� veren het Fries te gebruiken.

• (5) eigen gevoelens, gedachten en meningen in het 
Fries te verwoorden en adequaat te reageren op 
vragen, reac� es en meningen van Friessprekenden 
(Spreken en geprekken)

• gesprekken en discussies te voeren in het Fries;
• te proberen hun eigen mening onder woorden te bren-

gen in het Fries waarbij onderwerp en inhoud nog dicht 
bij de belevingswereld van de leerlingen staat.

• De docent maakt gebruik van drama om in te kunnen spelen op niveauverschillen en spreek- en schrijfdurf 
te s� muleren. Bijvoorbeeld met behulp van het project Praat mar Toaniel. Hierin worden lees- en spreekop-
drachten gediff eren� eerd, waardoor alle leerlingen op eigen niveau mee kunnen;

• De docent lokt discussie en meningsvormende geprekken uit waarin leerlingen de ruimte krijgen om Fries te 
spreken waarbij Friestalige leerlingen hun thuistaal verder ontwikkelen en niet-Friestalige leerlingen nieuwe 
input krijgen en het Fries beter leren begrijpen. De leerkracht kan natuurlijk ook niet-Friestaligen s� muleren 
om hun mening in het Fries te formuleren, zodat zij hun spreekvaardigheid oefenen.
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De leerlingen leren Dit leren zij onder andere door Voorbeeldsitua� es:
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• (6) Friese voorgelezen verhalen, vertellingen en an-
dere gesproken teksten te begrijpen en zelf Friestali-
ge fi c� e en non-fi c� e te lezen en te begrijpen (Lezen 
en luisteren)

• te luisteren naar Friestalige gesproken teksten zoals inter-
views en gesprekken op tv, radio, social media of internet 
en uit te wisselen wat ze hebben gehoord;

• het zelf lezen van versch. soorten Friestalige teksten;
• gelezen verhalen kort samen te va� en.

• De docent laat leerlingen regelma� g kijken en luisteren naar interviews en gesprekken tussen Friessprekenden 
over vak- of beroepsgerelateerde onderwerpen; 

• De docent gee�  uitleg en instruc� es over specifi eke Friese le� ercombina� es en klanken.

• (7) informa� e te verwerken uit Friestalige, gesproken 
en geschreven teksten (Lezen en luisteren)

• verschillende soorten Friese teksten te lezen waarbij het 
tekstniveau opklimt;

• het begrijpen van teksten, hierover te praten en de in-
houd te verwerken in werkstukken en spreekbeurten.

• De (vak)docent biedt verschillende soorten Friestalige teksten aan die oplopen in moeilijkheid t.a.v. lengte, 
woordenschat en informa� edichtheid. Leerlingen lezen deze teksten en gaan op zoek naar de relevante in-
forma� e door samen te werken. De docent s� muleert leerlingenmiddels verschillende soorten vragen om de 
tekst meerder malen te onderzoeken op nieuwe informa� e, verbanden en betekenis; 

• De (vak)docent laat leerlingen kennismaken met verschillende soorten Friestalige teksten, zoals: krantenar� -
kelen, informa� eve teksten, fi c� e, poëzie, lectuur en Friestalige strips. 

• (8) teksten en presenta� es in het Fries te schrijven 
waarbij aandacht besteed wordt aan de Friese spel-
ling en het Standaardfries (Schrijven)

• te luisteren naar de uitleg van Friese spelling en gram-
ma� ca

• Geleerde spellingsregels en gramma� ca toe te passen in 
schrijfproducten.

• De (vak)docent gee�  elk groepje uitleg over een andere Friese spelling- of gramma� caregel. De leerlingen 
oefenen met de regel en gaan dan hun mede leerlingen instruc� e geven;

• De docent gee�  leerlingen de opdracht een Friese blog te schrijven. De leerlingen moeten spelling - en gram-
ma� caregels toepassen. De docent biedt bronnen aan, waarmee leerlingen schrijfproducten verbeteren en 
aanpassen aan het Standaarfries. 
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• (9) kri� sch te refl ecteren op hun beheersing van het 
Fries op de 5 domeinen en hun taalproducten te 
waarderen en beoordelen op basis van gestandaardi-
seerde criteria

• eigen taalproduc� es te vergelijken met criteria;
• eigen taalproduc� es te beoordelen.

• De docent laat leerlingen aan het begin en aan het einde van het schooljaar de Frisia-toets maken en de twee 
scores met elkaar vergelijken. Leerlingen kunnen zien of ze vooruit zijn gegaan; 

• De leerlingen bezoeken het taaldoarp. hun ‘optreden’wordt opgenomen. De docent gee�  leerlingen zelfevalu-
a� e-instrumenten (uit GRIP) of criteria waarmee zij op hun eigen mondelinge vaardigheden kunnen refl ecte-
ren. Elke leerling bekijkt zijn fi lmpje en beoordeeld zijn eigen Friese spreekvaardigheid. Leerlingen kunnen ook 
onderzoeken in welke mate ze gebruik maken van interferen� es en leenwoorden. 

• (10) een pers. ambi� e en bijpassende tussendoelen 
op te stellen ten aanzien van hun Friese 
taalontwikkeling op de 5 domeinen op basis van 
zelfrefl ec� e en gestandaardiseerde criteria

• kennis te nemen van doelen/criteria zoals het rrF;
• het verzamelen van eigen taalproduc� es in een por� olio;
• te refl ecteren op de eigen ontwikkeling en de eigen 

mogelijkheden in te scha� en.

• De docent laat leerlingen regelma� g eigen taalproduc� es verzamelen en selecteren voor in het Friese (of 
meertalige) taalpor� olio. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld Friese taalproducten vergelijken met die van 
Nederlands en op basis daarvan doelen stellen. Ook kunnen leerlingen doelen stellen door in het rrF te kijken 
of zelfevalua� es uit GRIP te gebruiken. De docen�  kan deze refl ec� e ondersteunen m.b.v. vragen en kan 
leerlingen s� muleren om hoge(re) ambi� es te kiezen.


