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Bouwstiennen Pû ÛNDERBOU IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grutte opdracht 1: Ferkenning fan de Fryske taal en meartalich taalbewustwêzen 

 De learlingen leare ... Dat leare sy troch: Foarbyldsituaasjes: 
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(1) dat der yn Fryslân meardere 
talen brûkt wurde, lykas Frysk, 
Nederlânsk en oare talen, en dat dy 
talen yn har direkte 
(lear)omjouwing oanwêzich binne. 
Learlingen leare om foar dy talen 
iepen te stean. 

 it útfieren fan deistige rûtinen yn 
ferskate talen; 

 te harkjen nei Frysktalige teksten, 
ferskes en petearen; 

  it ûndersykjen fan Fryske en oare 
talige uteringen yn de direkte 
(lear)omjouwing en de betsjutting 
fan dy uteringen te bepraten of út 
te lizzen 

 De learkrêft fiert deistige rûtinen út yn ferskate talen. Tink oan de fagen fan 
de wike, telferskes, ferske foar it fruititen, in jierdeisliet, op 'e feestmûtse 
de leeftiid skriuwe yn ferskate talen (5 jier/5 jaar/5 years), ensfh. 

 De learkrêft nimt de learlingen mei nei bûten. Under de kuier troch de wyk, 
it winkelsintrum of it doarp wiist er op foarbylden fan Frysktalige en 
meartalige uteringen yn sprutsen en skreaune foarm. De learkrêft kin der ek 
foar kieze om byldmateriaal út de direkte omjouwing oan de groep sjen te 
litten, lykas foto's, posters, filmkes, reklame, ferpakkingen, en de betsjutting 
mei har te bepraten. 

(2) dat sysels en oaren oer in 
meartalich repertoire beskikke en 
dat sy dy talen op ferskate 
mominten ynsette 

 te ûndersykjen watfoar talen as se 
om har hinne hearre en sjogge; 

 te ûndersykjen watfoar talen as 
sysels wannear brûke (thús, op 
skoalle, mei freonen en famylje, 
ensfh.) en wat redenen wêze kinne 
om fan taal te wikseljen. 

 De learkrêft laat in rûntepetear en stelt fragen oer de talen dy't de 
learlingen kenne en mei wa't se Frysk, Nederlânsk of in oare taal prate. Tink 
oan taalsituaasjes lykas thús mei âlden, op de sportclub, mei freonen, op 
skoalle mei de learkrêft, yn de famylje, lykas mei pake en beppe, ensfh.  

 De learkrêft stimulearret learlingen om de minsken yn har omjouwing, lykas 
heit en mem, pake en beppe, de buorlju, in tante, ensfh. te freegjen nei de 
talen dy't sy kenne en brûke. De útkomsten wurde bepraat: watfoar taal of 
talen prate se allegearre? Watfoar taal praat hast net ien? 

(3) dat meartalich wêze foardielen 
hat 

 nei te tinken en te bepraten dat 
alle talige uteringen in betsjutting 
hawwe en dat it kennen fan 
meardere talen derfoar soarget 
datst de wrâld om dy hinne better 
begrypst. 

 De learkrêft wiist de learlingen op Fryske en Ingelske teksten yn de 
(lear)omjouwing, bygelyks op de klean fan learlingen, of nimt foarbylden 
mei. De learkrêft freget oft learlingen witte wat de tekst betsjut en 
ûndersiket de betsjutting derfan yn ynteraksje mei de bern. 

 De learkrêft leart learlingen om yn ferskate talen te groetsjen en lit harren 
dat mei-inoar oefenje. 
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(4) om har frij te fielen it Frysk te 
brûken 

 it útfieren fan deistige rûtinen yn 
ferskate talen; 

 it meisjongen fan ferskes, it 
opsizzen derfan, it neisizzen fan 
wurden en sinnen yn in boartlike 
setting 

 De learkrêft fiert deistige rûtinen út yn ferskate talen. Tink oan de fagen fan 
de wike, telferskes, ferske foar it fruititen, in jierdeisliet, op 'e feestmûtse de 
leeftiid skriuwe yn ferskate talen (5 jier/5 jaar/5 years), ensfh. 

 De learkrêft soarget foar in lege praatdrompel troch geregeld Frysktalige 
ferskes oan te bieden. De learkrêft sjongt sels of brûkt cd's of ynternet. De 
learkrêft moediget de bern oan om mei te sjongen en te bewegen. 

 De learkrêft jout learlingen de romte om yn it Frysk te fertellen, bygelyks oer 
it wykein of nei oanlieding fan in Frysk printeboek en stimulearret har om 
dat yn it Frysk te dwaan. 

(5) dat talen ûnderdiel binne fan  te ûndersykjen watfoar en hoefolle  De learkrêft freget learlingen nei de talen dy't se prate en lit learlingen de 
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wa'tst bist talen as se sels kenne en watfoar 
taal se sels it measte brûke;Frysk te 
praten yn ynteraksje mei oaren.  

flaggen fan de talen kleurje op kaartsjes. Dêrnei stelt er fragen: yn hokker 
taal bisto lilk? Yn hokker taal dreamst? Hokker taal praatsto it leafste? As 
antwurd hâlde sy it kaartsje mei de flagge omheech. 
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(6) oer ferskillen en oerienkomsten 
tusken it Frysk, it Nederlânsk en 
eventuele oare (thús)talen yn hoe't 
se klinke en wat se betsjutte 
(=taalferkenning) 

 it Frysk en it Nederlânsk (en 
eventueel oare talen) op wurdnivo 
mei-inoar te ferlykjen op lûd en 
foarm 

 De learkrêft biedt (tema)wurden sawol skriftlik as mûnling oan yn ferskate 
talen en hinget dy op in sichtber plak yn it lokaal of set de kaartsjes op de 
tematafel. Bygelyks: noas (Frysk), neus (Nederlânsk), nose (Ingelsk). 
Ferskillen en oerienkomsten tusken wurden wurde ûndersocht. Learlingen 
kinne ek lytsere ferskillen ûntdekke, bygelyks dat de iene Fries each seit en 
de oare eech. Der kin ek omtinken wêze foar de oerienkomsten tusken 
Frysk en Nederlânsk. Bygelyks /ik/, /pet/, /bad/, mar ek de letterfoarmen, 
de lêsrjochting, ensfh. 

(7) kontekst (plaatsjes, foarwerpen, 
gebearten, mimyk en yntonaasje), har 
eigen foarkennis en har meartalich 
repertoire ynsette om (koarte) 
petearen, ferhalen of fertellingen yn it 
Frysk en foar har nije talen te begripen 
(metalinguistysk bewustwêzen) 
NB: Dêrby brûke se har algemiene 
taalbewustwêzen. 

 De relaasje tusken foarm en 
betsjutting. 

 It bewustwêzen dat wurden, 
gebearten en bylden mei-inoar 
gearhingje 

 te ûnderfinen en te bepraten dat sy 
sprutsen en skreaune teksten yn it Frysk 
of ore nije talen begripe kinnen troch 
har meartalich repertoire en 
taalbewustwêzen te brûken 

  geregeld te harkjen nei Frysktalige 
teksten, ferskes en petearen.  

 De learkrêft lêst printeboeken foar of toant digitale printeboeken yn it Frysk (en 
eventueel oare talen). De learlingen jouwe antwurd op fragen en der wurdt bepraat 
hoe't it komt dat se in ferhaal begripe, sels al kenne de taal fan it ferhaal net goed. 
Learlingen leare dat se gebrûk meitsje kinne fan de platen, mimyk en yntonaasje, 
gebearten, mar ek fan de talen dy't se wól kenne; 

 De learkrêft lêst itselde ferhaal yn ferskate talen foar en lit learlingen de ferhalen 
mei-inoar ferlykje. De learlingen ûntdekke ferskillen en oerienkomsten yn wurden 
en sinnen. 

 De learkrêft lit geregeld Frysktalige teksten hearre mei in konkrete kontekst. Tink 
oan petearen tusken klassegenoaten of petearen op telefyzje of ynternet. In 
gastdosint kin ek Frysk prate, of in gids, by in ekskurzje.  De learkrêft lit it Frysk 
geregeld hearre troch nei ferskes op cd of petearen op radio, telefyzje en ynternet 
te harkjen mei de learlingen. 
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Bouwstiennen Pû BOPPEBOU IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grutte opdracht 1: Ferkenning fan de Fryske taal en meartalich taalbewustwêzen 
 De learlingen leare ... Dat leare sy (û.o.) troch: Foarbyldsituaasjes: 
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(1) dat it Frysk in taal is dy't sysels, 
klassegenoaten, learkrêften en 
oare folwoeksenen brûke kinne 

 te ûndersykjen watfoar talen 
foarkomme yn har direkte 
omjouwing, yn Fryslân en yn 
Nederlân 

 te ferlykjen yn hoefier ferskate 
talen yn har direkte omjouwing, yn 
Fryslân en yn Nederlân foarkomme 
en brûkt wurde 

 De learkrêft jout learlingen de opdracht om mei help fan in fragelist of 
ynterview te ynventarisearjen watfoar talen as yn har direkte omjouwing 
praat wurde. De resultaten wurde werjûn yn in grafyk en bepraat. De grafyk 
bringt de ferhâlding tusken de talen yn byld en kin oanlieding wêze foar in 
petear oer de posysje en de wearde fan talen. 

 De learkrêft hinget in grutte lân- of wrâldkaart op en learlingen jouwe oan 
wêr't se wenje en/of berne binne. Dat wurdt mei flachjes op de kaart oanjûn. 
Der wurdt bepraat watfoar talen op dat plak of yn dat lân praat wurde en 
hokker as se sels prate. Nei oanlieding fan it oersjoch kin bepraat wurde dat 
der, krekt as yn Fryslân, mear plakken op 'e wrâld binne dêr't meardere talen 
of taalfariëteiten praat wurde en kin ûndersocht wurde hoe't der yn dy 
gebieten mei de ferskate talen omgien wurdt. 

(2) dat sysels en oaren oer in 
meartalich repertoire beskikke en 
dat sy dy talen op ferskate 
mominten ynsette kinne om de 
Frysktalige en meartalige wrâld om 
har hinne (better) te begripen 

 te ûndersykjen watfoar talen as sy 
alle dagen tsjinkomme yn sprutsen 
en skreaune foarm; 

 te ûndersykjen watfoar talen as de 
minsken om har hinne kenne en hoe 
faak as se dy talen brûke;  

 nei te tinken en te bepraten 
watfoar talen as se sels kenne, 
wannear't se dy talen brûke (thús, 
op skoalle, mei freonen en famylje, 
ensfh.) en wat redenen binne om 
fan taal te wikseljen. 

 De learkrêft stimulearret learlingen om op 'e siik te gean nei Frysktalige en 
oarstalige uteringen yn har deistich libben. Bygelyks troch te sjen yn de 
krante, op ferpakkingen, yn de social media, om har hinne ûnderweis nei 
skoalle, ensfh.  De learkrêft nimt ek in tal foarbylden mei, bygelyks 
ferpakkingen, gebrûksoanwizing fan in apparaat, hantlieding fan in spultsje, 
reklameposters, klean mei Ingelske of Frânske tekst, wurden of útspraken 
lykas @Home, foto's fan oanwizingen op strjitte lykas tút en derút. 
Learlingen beprate yn groepkes wat de betsjutting is fan alle foarbylden en 
meitsje gebrûk fan har eigen en inoars taalrepertoire en ûntdekke watfoar 
talen as se al (in bytsje) kenne. 

(3) dat meartalich wêze foardielen 
hat en hokker dat binne 

 te bepraten wat de foardielen fan 
meartaligens wize kinne foar harsels 
en foar oaren; 

 te ûnderfinen datst mei in 
meartalich repertoire nije talen 
begripe en leare kinst. 

 De learkrêft organisearret petearen yn grutte of lytse groepkes dêr't 
learlingen yn beprate wat de foardielen binne ast meardere talen kenst. De 
learkrêft leit in tal situaasjes foar, bygelyks ast mei fakânsje bist, ast 
oansprutsen wurdst troch in toerist of ast nije buorlju krigest dy't gjin Frysk 
of Nederlânsk ferstean kinne. 

 De learkrêft presintearret Fryske en net-Nederlânsktalige útspraken en 
teksten en lit learlingen yn groepkes útfine wat se betsjutte. De groepkes 
binne heterogeen as it giet om taaleftergrûn en learlingen kinne inoars 
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taalkennis brûke.  De learkrêft stimulearret learlingen om de taal te ferlykjen 
op lûd en op foarm mei wurden dy't se al kenne yn oare talen om sa de 
betsjutting te efterheljen. 
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(4) dat it fanselssprekkend is dat it 
Frysk brûkt wurdt op skoalle en yn 
de provinsje en om har frij te fielen 
om it Frysk te brûken 

 it Frysk alle dagen om har hinne te 
hearren en te sjen yn de skoalle; 

 ûndersyk te dwaan nei it brûken fan 
it Frysk op/yn (social) media 

  te sjen en te harkjen nei Frysktalige 
radio, telefyzje, flogs en podcasts, 
ensfh. 

 De learkrêft soarget foar in learomjouwing dy't learlingen as fansels yn 
ferbân bringt mei it Frysk. Bygelyks 'famkes/jonges' op de húskes, Frysktalige 
berjochten yn de nijsbrief, skoalkrante en de webside, Frysktalige posters, 
learkrêften dy't Frysk mei-inoar prate, ensfh.' 

 De learkrêft komt yn it bepraten fan it nijs ek mei Frysktalige nijsberjochten 
of stimulearret learlingen om Frysktalige nijsberjochten mei te nimmen; 

 De learkrêft makket by saakfakken of tematysk ûnderwiis gebrûk fan 
sprutsen en skreaune Fryske boarnen, lykas ynformative filmkes en teksten 
út 'e krante, op de radio, telefyzje en ynternet. Troch ûnder lessen fan 
saakfakken Nederlânske boarnen oan te foljen mei Fryske boarnen dy't nije 
ynformaasje tafoegje, wurdt it harkjen, sjen en lêzen fan Fryske boarnen 
nijsgjirrich, funksjoneel en fanselssprekkender. 

(5) dat talen en taalfariëteiten 
ûnderdiel binne fan dyn identiteit. 

 yn byld te bringen watfoar talen 
en/of taalfariëteiten as se sels brûke 
en watfoar wearde of funksje as dy 
talen foar har hawwe; 

 nei te tinken en te bepraten 
watfoar talen as se wannear brûke 
(thús, op skoalle, mei freonen en 
famylje, ensfh.) en wat redenen 
wêze kinne om fan taal te wikseljen; 

 har miening te foarmjen oer it 
gebrûk fan it Frysk yn en bûten 
Fryslân en oare talen yn en bûten 
Fryslân. 

 De learkrêft jout learlingen de opdracht om in taalportret yn te kleurjen en 
yn twa- of fjouwertallen te fertellen oer har taalportret (idee út it projekt 
Taal fan myn hert). Learlingen sjoggen en hearre watfoar taal as wichtich 
foar ien is en watfoar funksje as in taal foar ien hat ('de taal fan skoalle' en 
'de taal fan it gefoel').  

 De learkrêft makket yn oerlis mei de learlingen ôfspraken oer it brûken fan it 
Frysk, Nederlânsk en oare talen yn de les en it skoft en oer it praten fan 
mienskiplike talen (wannear en wêrom); 

 De learkrêft moediget diskusje oan oer it learen fan Frysk en oare talen, mei 
fragen lykas: moatst altyd en oeral dyn eigen taal prate meie? Wannear wol 
en wannear net? Moat in Fries Nederlânsk prate of moatte 
Nederlânsktaligen yn Fryslân Frysk leare? Dêr komt by oan de oarder hoe't it 
fielt om yn de eigen taal oansprutsen te wurden of om op grûn fan dyn taal 
ôfwiisd te wurden. Yn dy diskusje kinne ek maatskiplike redenen en politike 
redenen foar taalbehâld ynbrocht wurde. 
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(6) dat Frysk, taalfariëteiten yn 
Fryslân en Nederlânsk (en 
eventueel oare talen) 
oerienkomsten en ferskillen hawwe 
yn (ienfâldige) regels, 

 te harkjen nei ynstruksjes en útlis 
oer de ferskillen en oerienkomsten 
tusken Frysk en Nederlânsk (en oare 
talen) yn stavering en útspraak en 
dêrmei te oefenjen; 

 De learkrêft jout lês en staveringsynstruksjes en lit sjen dat in tal lûden fan it 
Frysk itselde is as yn it Nederlânsk, dat guon lûden (hiel) oars binne en dat it 
Frysk kapkes en streekjes brûkt.  De learkrêft lit learlingen patroanen 
ûntdekke lykas vakantie-fakânsje, traditie-tradysje, de telwurden yn it 
Nederlânsk en Frysk binne itselde opboud (wylst Ingelsk oars is), ensfh.  
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grammatikale struktueren en 
konvinsjes, en om dy kennis te 
brûken by it learen fan it Frysk 

- sels oerienkomsten en ferskillen yn 
stavering en útspraak te ûntdekken 
troch it Frysk en Nederlânsk (en 
eventueel oare talen) op wurd-, sin- 
en betsjuttingsnivo mei-inoar te 
ferlykjen. 

 Learlingen dogge ûndersyk nei taalrelaasjes tusken Fryske wurden mei 
wurden yn oare ralen en ûntdekke dat wurden lykje kinne op wurden út har 
eigen taalrepertoire as it giet om lûd en foarm en datst dêr gebrûk fan 
meitsje kinst om nije talen en har brûkers te begripen. Bygelyks: tsiis (Frysk), 
cheese (Ingelsk), kaas (Nederlâns), Käse (Dútsk).  

(7) om gebrûk te meitsjen fan de 
kontekst (plaatsjes, foarwerpen, 
gebearten, mimyk, ensfh.) en it 
eigen talerepertoire om oaren, dy't 
yn it Frysk (of har eigen taal) prate, 
te ferstean  

 te harkjen nei ynstruksjes en útlis 
oer de ferskillen en oerienkomsten 
tusken it Frysk en it Nederlânsk (en 
oare talen) yn de stavering en de 
útspraak en dêrmei te oefenjen; 

 sels oerienkomsten en ferskillen yn 
de stavering en de útspraak te 
ûntdekken troch it Frysk en 
Nederlânsk (en eventueel oare 
talen) op wurd-, sins- en 
betsjuttingsnivo mei-inoar te 
ferlykjen 

 De learkrêft en/of learlingen nimme in foarwerp fan thús mei dat har dierber 
is en fertelle deroer yn har eigen taal/yn it Frysk. De learlingen krije de 
opdracht om gebrûk te meitsjen fan oanwize, útbyldzje en gebearen om 
harren ferhaal te ferdúdlikjen. Dêrnei beprate de taharkers earst yn 
twatallen en dêrnei plenêr wat de ferteller yn grutte halen sein hat. 

 De learkrêftlêst in Frysek tekst foar it lit learlingen nei Fryske fertellingen en 
foarstellingen harkje. De learlingen fertsje gear of fertelle yn in oare taal. Dat 
is ekstra útdaagjend as it om in tekst op rym giet, omdat dy 'frijer' oerset 
wurde moat, foaral as de oersetting ek rymje moat.  
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(8)  dat it Nederlânsk en oare talen it 
Frysk beynfloedzje en oarsom 

 it ferskil tusken lienwurden en 
ynterferinsjes te bestudearjen en te 
sykjen nei foarbylden fan beide yn it 
eigen Frysk en dat fan oaren; 

 te sykjen nei bewizen dat it Frysk 
feroaret. 

 De learkrêft leit it ferskil tusken lienwurden en ynterferinsjes út. Bygelyks: 'kompjûter' 
is in lienwurd. Mar 'sleutel' is in ynterferinsje, omdat dêr it Fryske wurd 'kaai' foar 
bestiet. Learlingen harkje en sjogge nei in Frysktalige telefyzje-útstjoering of flog of 
harkje nei in petear tusken klassegenoaten en skriuwe lienwurden en ynterferinsjes 
op dy't se hearre. 

 Learlingen ferlykje âldere mei nijere teksten en beneame ferskillen yn wurden en 
sinnen en ûntdekke dat it Frysk feroaret. 

(9) dat der Standertfrysk bestiet en dat 
it deistich taalgebrûk dêr fan ôfwike kin 

 it rieplachtsjen fan kwalitatyf goede 
boarnen, basearre op it Standertfrysk, 
dêr't se sprutsen en skreaune 
taalproduksjes fan oaren en harsels mei 
beoardielje kinne 

 De learlingen harkje nei radiopetearen, podcasts en filmkes op bygelyks social media 
en skriuwe alle Nederlânske wurden op dy't se hearre. Dêrnei sykje se yn boarnen 
lykas in (online) wurdboek en oersetwebsiden nei geef Fryske alternativen. 

 De learlingen ferlykje ferskate (mûnlinge en skriftlike) foarbylden fan Fryske dialekten 
mei it Standertfrysk mei help fan boarnen. 
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Boustiennen Fû ÛNDERBOU  IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grutte opdracht 1: Ferkenning fan de Fryske taal en meartalich taalbewustwêzen 
 De learlingen leare ... Dat leare sy troch: Foarbyldsituaasjes: 

M
ea

rt
al

ig
e 

re
al

it
ei

t 

(1) dat der yn Fryslân, Nederlân, 
Europa en de rest fan de wrâld 
meardere talen praat wurde, hoe't 
dy talen har ta inoar ferhâlde en 
dat der yn de wrâld mear situaasjes 
binne lykas dy yn Fryslân 

 kennis te nimmen fan offisjele 
dokuminten oer (it behâld fan) it 
Frysk; 

 op 'e siik te gean en kennis te 
nimmen fan ferlykbere situaasjes 
lykas dy yn Fryslân; 

 ûndersyk te dwaan nei 
taalfariëteiten yn Fryslân 

 De dosint makket learlingen yndachtich op dokuminten lykas it Europeesk 
Hantfest foar regionale talen en minderheidstalen en brûkt dy as oanlieding 
foar in petear oer de ferhâlding tusken Frysk en Nederlânsk yn Nederlân; 

 De dosint lit learlingen in ûndersyk dwaan nei de taalfariëteiten yn Fryslân. 
Dat dogge se bygelyks troch boarnen te besjen en ynterviews ôf te nimmen. 
Se bringe yn kaart watfoar taalfariëteiten as praat wurde. 

(2) dat sysels oer in meartalich 
repertoire beskikke kinne, dat 
repertoire hieltyd fierder 
útwreidzje kinne en dat sy de talen 
op ferskate mominten ynsette 
kinne om sprutsen en skreaune 
teksten yn it Frysk en oare talen te 
ferwurkjen 

 nei te tinken en te bepraten 
watfoar talen as se sels kenne, oan 
it learen binne of wannear't se dy 
talen brûke; 

 te ûnderfinen datst troch in 
groeiend taalrepertoire hieltyd 
better nije talen begripe kinst en 
leare kinst. 

 De dosint biedt learlingen ynformative Fryske teksten oan en lit har 
gearwurkje om de goede ynformaasje út de tekst te heljen. Dêrby meitsje 
learlingen gebrûk fan inoars talerepertoire en metalinguistysk bewustwêzen 
om wurdbetsjuttingen en sinskonstruksjes te begripen en antwurden op 
fragen jaan te kinnen; 

 De dosint leit de learlingen ferskate talen foar, lykas: Frysk, Noarsk, Spaansk, 
Russysk en Sineesk. Se geane op 'e siik nei skaaimerken en wurden dy't se 
kenne út talen út har eigen talerepertoire. Sy ûntdekke dat talen mear of 
minder besibbe oaninoar binne, dat nije talen net grizelich binne, mar 
nijsgjirrich en datst leare kinst om se te begripen troch de talen dy'tst al 
kenst te brûken. 

(3) dat meartalich wêze foardielen 
hat en om oan oaren út te lizzen 
wat dy binne 

 oer de foardielen fan meartaligens 
te hearren en te lêzen en 
meartaligen te freegjen oer de 
foardielen dy't sy sels ûnderfine. 

 De dosint fertelt oer de foardielen fan meartaligens of lit learlingen dêr 
ûndersyk nei dwaan op ynternet of troch teksten oan te bieden. De 
learlingen formulearje de foardielen yn eigen wurden yn it Frysk (en 
eventueel oare talen) en ferwurkje se yn in ynfographic dy't yn de skoalle 
ophongen wurdt. 
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(4) dat it Frysk in sosjaal en 
maatskiplik belang hat foar harsels 
en oaren en om har frij te fielen om 
it Frysk te brûken 

 te bepraten wat de sosjale en 
maatskiplike foardielen fan 
meartaligens wêze kinne foar 
harsels en oaren 

 in miening te foarmjen oer it 
brûken fan it Frysk en oare talen en 
taalfariëteiten yn en bûten Fryslân 

 De dosint lit learlingen yn groepkes of yn in rûntepetear beprate wat it Frysk 
en meartaligens oan foardielen biedt foar in takomstich berop: Yn watfoar 
beroppen is it Frysk fan mearwearde? Yn watfoar sektoaren moatst 'dyn 
talen kenne'? 

 De dosint begjint in petear oer it belang fan it learen fan Frysk nei oanlieding 
fan dokuminten lykas it Europeesk Hantfest foar regionale talen en 
minderheidstalen, de beliedsnota 'Fan geunst nei rjocht' of it minskerjocht 
rjocht op ûnderwiis yn de memmetaal (sûnt 2020).  

 De learlingen besjogge Fryske websiden en beprate wat de wearde fan in 
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Frysktalige webside wêze kin foar bedriuwen. 
 

(5) dat taal ûnderdiel is fan dyn 
identiteit en keppele is oan de 
maatskiplike en sosjale netwurken 
dêr't sysels en oaren diel fan 
útmeitsje 

 te ûnderfinen dat se har yn de iene 
taal better uterje kinne as yn de 
oare; 

  yn byld te bringen watfoar talen 
en taalfariëteiten as se sels brûke 
en watfoar wearde of funksje dy 
talen en taalfariëteiten foar har 
hawwe; 

 nei te tinken en te bepraten  
watfoar talen as se wannear brûke 
en wat redenen foar har binne om 
fan taal te wikseljen. 

 De dosint lit learlingen in koart ferhaaltsje oer harsels skriuwe yn de thústaal 
of in taalfariëteit en sette dy oer, ôfhinklik fan har thústaal, nei it Frysk of 
Nederlânsk of yn in taalfariëteit (bygelyks strjittaal). Dêrnei tinke se nei oer 
de nije tekst: kinne alle skaaimerken ien op ien oerset wurde of binne der 
siswizen of wurden dy't net goed oer te setten binne? Kinst dysels yn alle 
talen like goed útdrukke?  

 De dosint lit learlingen in taalportret meitsje dêr't se de talen én 
taalfariëteiten (dialekt, strjittaal, 'gametaal') dy't se brûke yn byld bringe; 

 De dosint lit learlingen yn twatallen in (útskreaune) dialooch opfiere dêr't de 
iene Frysk yn praat en de oare in oare taal (bygelyks in eigen thústaal). 
Dêrnei beprate se of sy in echt petear hiene. Hawwe sy de oar begrepen en 
reagearre op wat de oar sei, of hawwe se samar wat weromsein? De 
konklúzje is dat it foar de kommunikaasje weardefol is om de oar op syn 
minst ferstean te kinnen. Al praatst de taal fan de oar net, kinst dyjinge wol 
syn eigen taal prate litte. 
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(6) dat Frysk en Nederlânsk (en 
eventueel oare talen) 
oerienkomsten en ferskillen hawwe 
yn ienfâldige en kompleksere 
regels, grammatikale struktueren 
en konvinsjes (=taalferkenning) 

 te ûntdekken wat de 
oerienkomsten en ferskillen yn 
stavering, útspraak en konvinsjes 
binne troch Frysk en Nederlânsk 
(en eventueel oare talen) op wurd-, 
sin- en betsjuttingsnivo mei-inoar 
te ferlykjen. 

 te harkjen nei ynstruksjes en útlis 
oer spelling en grammatika en dy 
te ferlykjen mei de stavering en 
grammatika fan it Nederlânsk (en 
oare talen). 

 De dosint jout learlingen in Fryske en Nederlânske (en eventueel in tredde 
taal of taalfariant) ferzje fan in tekst en lit har sykje nei ferskillen yn wurd- en 
sinsstruktueren en oare opfallende saken. Hoe komt it ferhaal op de 
taharkers oer yn ferskate talen? 

 De dosint lit learlingen in eigen taalfariant fan it Frysk betinke mei eigen 
staveringsregels. Se meitsje in staveringswizer en ûntdekke de funksje fan 
grammatika en staveringsregels. 

 De dosint daget learlingen út om reklameslogans of reklamespots oer te 
setten nei it Frysk en op te nimmen. NB: Slogans en produktnammen freegje 
faak om in frije oersetting. 

 De dosint jout learlingen Frysktalige boarnen (en boarnen yn oare talen). 
Unbekende wurden wurde troch de learlingen ûndersocht op foarm en lûd 
en ferlike mei wurden en lûden yn oare talen om mooglike betsjutting te 
efterheljen. Dêrby kin ek ûntdekt wurde dat guon talen oaninoar besibbe 
binne. 
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(7) dat sy gebrûk meitsje kinne fan 
har talerepertoire en de kontekst 
(plaatsjes, foarwerpen, gebearten, 
mimyk, ensfh.) om sprutsen en 
skreaune Fryske en oare nije talen 
te begripen (=metalinguistysk 
bewustwêzen) 

 te ûnderfinen en te bepraten dat 
sy sprutsen en skreaune teksten yn 
it Frysk of talen oars as it 
Nederlânsk begripe kinne troch har 
meartalich repertoire en 
taalbewustwêzen te brûken; 

 geregeld te harkjen nei Frysktalige 
teksten, songs, poëzy en petearen 
en dy te bepraten op ynhâld en 
betsjutting.  

 De dosint jout Frysktalige ynformative boarnen, lykas ynformative teksten, 
Fryske dokumintêren, ensfh. De learlingen wurkje gear yn groepkes en 
meitsje in gearfetting fan relevante ynformaasje (mûnling of skriftlik). Se 
wurde stimulearre om dat yn it Frysk te dwaan. Om de ynhâld te begripen 
meitsje learlingen gebrûk fan it eigen en inoars talerepertoire. 

 De fakdosint biedt by oare fakken Fryske boarnen oan dy't nije, oanfoljende 
ynformaasje biede. Dêrtroch wurdt it harkjen, sjen en lêzen fan Fryske 
boarnen nijsgjirrich, funksjoneel en fanselssprekkender. 
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(8)  hoe't it Frysk en Nederlânsk en 
oare talen inoar beynfloedzje en 
wat de ynfloed fan de 
globalisearring en technologyske 
en sosjaal-maatskiplike 
ûntjouwingen dêrop is 

 it brûken fan lienwurden, 
ynterferinsjes te bestudearjen en 
te sykjen nei foarbylden yn it eigen 
taalgebrûk en dat fan oaren. 

 te sykjen nei bewizen dat it Frysk 
feroaret troch de komst fan nije 
wurden. 

 De dosint lit learlingen in Frysktalige tekst analysearje op Fryske wurden, 
Nederlânsktalige wurden dy't ek yn it Frysk brûkt wurde en (Ingelske) 
lienwurden. De learlingen sykje yn boarnen oft der geef Fryske alternativen 
binne foar de Nederlânske wurden of lienwurden. 

 De dosint lit learlingen in ûndersyk dwaan nei 'fergetten' Fryske wurden 
troch âldere teksten te lêzen, ynterviews te dwaan of Fryske boarnen te 
besjen.  Se meitsje in kwis mei de wurden dy't se fûn ha of ferwurkje dy yn it 
gedicht. 

 De dosint lit foarbylden sjen fan ynterferinsjes en frisismen yn it Nederlânsk 
en bepraat dy en lit learlingen reflektearje op it eigen gebrûk fan 
ynterferinsjes en frisismen. Learlingen beprate yn groepkes: hoe komt it dat 
talen inoar beynfloedzje, wat kinne oarsaken wêze dat de iene taal de mear 
beynfloedet as de oare en wannear is wat 'goed' Frysk en 'goed' Nederlânsk? 

 De dosint presintearret nije Nederlânske wurden of lienwurden en lit 
learlingen Fryske oersettingen betinke. 
 

(9) dat der Standertfrysk bestiet en 
dat it deistich taalgebrûk dêr fan 
ôfwike kin 

 it rieplachtsjen fan kwalitatyf 
goede boarnen, basearre op it 
Standertfrysk, dêr't se sprutsen en 
skreaune taalproduksjes fan oaren 
en harsels mei beoardielje kinne 

 De dosint lit learlingen de sprektaal op de Fryske radio of telefyzje ferlykje 
mei it Standertfrysk. De learlingen skriuwe in advys foar de dj of presintator 
en lizze har advys út; 

 De dosint lit learlingen Fryske siswizen oersette nei it Nederlânsk (of 
oarsom). Bygelyks: hoe seist ik skuor my de bûsen út yn it Nederlânsk? Hoe 
setst It's raining cats en dogs oer nei it Frysk? Dêr kinne boarnen by brûkt 
wurde. 
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Boustiennen Pû ÛNDERBOU  IT IS AL BEGÛN  Grutte opdracht 2: De Fryske taal leare en brûke 

 De learlingen leare ... Dat leare sy troch: Foarbyldsituaasjes: 
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(1) dat it Frysk in taal is dy't sysels 
en oaren brûke mei 

 it Frysk geregeld om har hinne te 
sjen en te hearren; 

 positive reaksjes te hearren fan 
learkrêften op Frysktalige uteringen 
fan harsels en dy fan oaren. 

 De learkrêft soarget foar in learomjouwing dêr't learlingen it Frysk yn hearre 
en sjogge. Bygelyks: meartalige labels op de tematafel, Fryske ferskes 
keppelje oan rûtinen lykas de dei-iepening, it oprêden en de dei-ôfsluting, 
Fryske printeboeken op de ferteltafel, ensfh.; 

 De learkrêft brûkt in Frysktalige hânpop. Dy praat allinnich Frysk en dêrtroch 
giet alle ynteraksje as fansels yn it Frysk; 

 De learkrêft jout de romte om Frysk te praten, bygelyks yn de fertelrûnte, yn 
1-op-1-petearkes tusken learling en learkrêft, mar ek yn de ynteraksje 
tusken learlingen sels. 

(2) dat it Frysk net foar elkenien de 
thústaal is en dat der dêrtroch 
ferskillen binne tusken learlingen 
yn it brûken fan it Frysk 

 te fertellen oer de eigen thústaal en 
te harkjen nei oaren as dy fertelle 
oer har thústaal 

 De learkrêft soarget foar in passende, konkrete kontekst as it Frysk de 
fiertaal is. Dêrfoar brûkt er (praat)platen, filmkes, foarwerpen, in ynrjochte 
temahoeke, in ferteltafel mei yntermediêrs, boeken mei plaatsjes, ensfh. De 
konkrete kontekst aktivearret foarkennis en wurdskat yn de eigen taal en 
stipet sawol net-Frysktalige as Frysktalige learling by it útwreidzjen fan har 
kennis en Fryske wurdskat. 

(3) dat sy har feardichheid yn it 
Frysk fergrutsje kinne troch te 
besykjen en te eksperimintearjen 
mei de Fryske taal 

 de learkrêft en Frysktalige 
leeftiidsgenoaten nei te praten (nei 
te dwaan); 

 te besykjen en te 
eksperimintearjen mei Fryske 
wurd- en sinskonstruksjes. 

 De learkrêft stimulearret learlingen om har taalmooglikheden te brûken en 
mei te dwaan oan ynteraksjes troch in ferskaat oan fragen en opdrachten. 
De learkrêft slút oan by de ferskate taalnivo's en fazen fan taalûntjouwing, 
bygelyks troch sletten fragen, fragen mei ferskate antwurdopsjes en iepen 
fragen ôf te wikseljen. De klam leit op de ynhâld en it ferleegjen fan de 
praatdrompel en net op de foarm fan de taal; 

 De learkrêft set de rappegaaimetoade (TPR) yn. De learkrêft jout in 
opdracht of 'kommando' en de learlingen sizze sinnen nei of fiere de 
opdracht út. Bygelyks: 'Lekker sliepe!' ropt Bear Boeloe op 'e telefyzje. Us 
mem seit: 'En no op bêd.' Ik sit op 'e grûn. Ik doch de fiter los.  

 De learkrêft soarget foar in posityf pedagogysk klimaat dêr't it foar 
learlingen feilich is om Frysk te praten of te besykjen om it te praten. 
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(4) boartsjendewei (nije) Fryske 
wurden te brûken en it Frysk 
(fersteanber út) te sprekken (prate) 

 (rolle)spul en ynteraksje; 

 te oefenjen mei de útspraak fan 
(drege) Fryske wurden troch se nei 
te sizzen (imitaasje) 

 De learkrêft biedt in rike, talige learomjouwing dêr't learlingen nije wurden 
yn ûntdekke en stimulearre wurde om it Frysk te brûken. Tink oan 
Frysktalige (printe)boeken yn kombinaasje mei in ferteltafel en in 
temahoeke foar rollespul. Om it ûntdekken fan nije wurden en it brûken fan 
it Frysk te stimulearjen, kin de learkrêft it spul begeliede of deroan 
meidwaan; 
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 De learkrêft rjochtet it útnûgjende skriuw-stimpelhoeke yn mei Fryske 
foarbylden (en eventueel oare talen) en jout learlingen de romte om mei it 
Frysk (en oare talen) te eksperimintearjen; 

 De learkrêft moediget learlingen oan om mei te dwaan mei opsisferskes, -
rymkes, en bewegingsferskes lykas 'Hantsjes yn 'e hichte ...' 

(5) eigen gefoelens en gedachten 
yn it Frysk ûnder wurden te 
bringen en Fryskpraters te 
begripen en op har te reagearjen 
(prate en petearen fiere) 

 passende wurden en sinnen te 
learen troch ynstruksjes en troch te 
harkjen en te sjen nei Fryskpraters; 

 Frysk te praten yn ynteraksje mei 
oaren.  

 De learkrêft docht dramaspultsjes mei de learlingen dêr't it Frysk de fiertaal 
yn is en learlingen leare om har yn it Frysk te uterjen; 

 De learkrêft slút by it oplossen fan problemen of spul tusken learlingen oan 
by har thústaal. Yn dy situaasjes kin it foarkomme dat it iene bern 
Nederlânsk praat en it oare Frysk. De learkrêft hâldt yn 'e gaten oft de 
learlingen inoar goed begripe. 

(6) Fryske foarlêzen ferhalen, 
fertellingen en oare sprutsen 
teksten te begripen (lêze en 
harkje) 

 te harkjen nei ferhalen dy't 
foarlêzen wurde of oare sprutsen 
teksten en dy te bepraten 

 ferhalen nei te spyljen. 

 De learkrêft lêst Frysktalige printeboeken foar en giet mei learlingen nei 
Frysktalige foarstellingen. De learkrêft stimulearret learlingen om it ferhaal 
nei te fertellen of nei te spyljen troch bygelyks in bypassende ferteltafel om 
temahoeke yn te rjochtsjen mei yntermediêr of ferklaaiersklean.  

(7) ienfâldige, koarte Fryske 
tekstkes te lêzen en te begripen 
(groep 3/4) (lêze) 

 ienfâldige Frysktalige boekjes te 
kiezen en te lêzen 

 te harkjen nei lêsynstruksjes fan de 
learkrêft en te oefenjen mei typysk 
Fryske lûden 

 De learkrêft biedt learlingen dy't de elemintêre lêshanneling automatisearre 
hawwe of learlingen dy't nijsgjirrich binne nei Fryske lêsboekjes de 
mooglikheid om Frysktalige boekjes te kiezen; 

 De learkrêft jout ynstruksjes oer it lêzen fan in oantal typysk Fryske lûden, 
lykas lange lûden (tiid, bêd, âld) of twalûden (wiet, hjoed). 

(8a) dat teksten en boeken ek yn it 
Frysk skreaun wêze kinne en dat de 
skriuwwize fan it Frysk oars is as dy 
fan bygelyks it Nederlânsk (groep 
1/2) (skriuwe) 

 de skriuwwize (foarm) fan Fryske en 
Nederlânske wurden te ferlykjen; 

 te eksperimintearjen mei Fryske 
letters, lettertekens en lûden; 

 Fryske wurden oer te skriuwen of 
te stimpeljen. 

 De learkrêft skriuwt wurden op yn in wurdspin of mindmap yn sawol it 
Nederlânsk as it Frysk (en eventueel oare talen). Elke taal hat in eigen kleur. 
De learkrêft wiist learlingen op it ferskaat oan skriuwwizen en makket har 
der fan bewust dat beide (of alle) talen skreaun wurde kinne. 

 De learkrêft moediget learlingen oan om op in boartlike manier skreaune 
produkten te meitsjen. Tink oan in meitsjen fan it útnûging, in 
boadskipbriefke, in (fantasij)resept, in ynpaklistje, in fakânsjekaartsje, ensfh. 
As de learling oanjout dat er yn it Frysk skreaun hat, stimulearret de 
learkrêft him om kapkes en streekjes ta te foegjen. De skriuwprodukten 
meie flaters befetsje.  

(8b) wurdsjes, sintsjes en tekstkes 
yn it Frysk te skriuwen (skriuwe) 

 wurden en sinnen op te sykjen en 
oer te skriuwen; 
de skriuwwize (stavering) fan Fryske 
en Nederlânske wurden te 
ferlykjen. 

 De learkrêft moediget learlingen oan om yn de lessen Frysk of by oare 
fakken dêr't it Frysk de fiertaal is, de antwurden op te skriuwen yn it Frysk; 

 De learkrêft jout ienfâldige skriuwopdrachten, lykas koarte gedichtsjes en 
ferhaaltsjes, in persoanlik e-mailtsje, in koart ferslachje fan in anekdoate, 
ekskurzje of skoalreiske, ensfh. De learkrêft kin der ek foar kieze om de 
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skriuwopdrachten yn de reguliere taalmetoade yn it Frysk dwaan te litten. 
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(9) te fertellen watfoar 
(taal)aktiviteiten as sy yn en oer it 
Frysk dien hawwe en hoe't dat gie 

 te fertellen wat se dien hawwe 

 te bepraten wat se derfan fûnen en 
hoe't it gie 

 De learkrêft hâldt refleksjepetearkes yn it Frysk mei learlingen. Dêrby 
stimulearret er har om werom te sjen op in dei of in aktiviteit. De learkrêft 
begelaat de refleksje en stelt fragen lykas: Wat fûnst moai om te dwaan? 
Wat gie goed en wat is goed slagge? Wat fûnst dreech? Wat dochst moarn? 
Dochst it moarn op deselde wize? ensfh.;  

 De learkrêft jout learlingen de opdracht om in aktiviteit of einprodukt te 
wurdearjen mei plakplaatsjes of smileys. De klam leit op wat learlingen leard 
hawwe en al kinne. Frysk is de fiertaal en dêrtroch leare de learlingen Fryske 
wurden dy't se nedich hawwe om har refleksjes yn it Frysk ûnder wurden te 
bringen. 

(10) -   
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Boustiennen Pû ÛNDERBOU  IT IS AL BEGÛN  Grutte opdracht 2: De Fryske taal leare en brûke 

 De learlingen leare  Dat leare sy troch Foarbyldsituaasjes: 
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(1) dat it Frysk in taal is dy't sysels, 
klassegenoaten, learkrêften en 
oare folwoeksenen brûke kinne 

 it Frysk geregeld om har hinne te 
sjen en te hearren; 

 learkrêften ûnderinoar Frysk praten 
te hearren; 

 positive reaksjes te hearren op 
Frysktalige uteringen fan harsels en 
oaren. 

 

 De learkrêft soarget foar in learomjouwing dêr't learlingen it Frysk yn hearre 
en sjogge. Foarbyld: yn it lokaal hingje meartalige labels, Frysktalige posters, 
steane Fryske wurdboeken, Fryske lêsboeken, ensfh. It Frysk wurdt brûkt yn 
de kommunikaasje mei learlingen, âlders en oaren, bygelyks op de webside, 
in nijsbrieven en yn de skoalgids.  

 De learkrêft jout ek bûten de lessen Frysk om de romte om it Frysk te 
brûken. Bygelyks as learlingen foarkennis ophelje moatte of ideeën 
útwikselje moatte, of yn oerlis- of presintaasje-opdrachten. 

 

(2) dat it Frysk net foar elkenien de 
thústaal is en dat der dêrtroch 
ferskillen binne tusken learlingen 
yn it nivo fan it Frysk en it brûken 
derfan 

 Fryske en meartalige opdrachten út 
te fieren yn heterogene groepkes 
dy't it mooglik meitsje om inoars 
taalfeardichheden en taalkennis te 
brûken 

 De learkrêft komt temjitte oan de ferskate taaleftergrûnen troch te soargjen 
foar in dúdlike kontekst as it Frysk de fiertaal is. Dêrfoar makket er gebrûk 
fan: platen, filmkes, foarwerpen, boeken mei ôfbyldingen, ensfh. De 
konkrete kontekst aktivearret foarkennis en wurdskat yn de eigen taal en 
stipet sawol net-Frysktalige as Frysktalige learling by it fierder útwreidzjen 
fan har kennis en Fryske wurdskat. 

 De learkrêft jout opdrachten dy't learlingen de mooglikheid jouwe om 
inoars taalfeardichheden yn te setten, bygelyks by it begripend lêzen fan in 
Fryske tekst. Op dy wize ûntstiet as fansels differinsjaasje tusken 
taalgefoelige learlingen (Frysk- én Nederlânsktalich) en minder taalgefoelige 
learlingen. 

(3) dat sy har Fryske feardichheden 
fergrutsje kinne troch te besykjen, 
fan flaters te learen en nei 
feedback te harkjen 

 te eksperimintearjen mei sprutsen 
en skreaun Frysk; 

 te harkjen nei feedback en dy te 
ferwurkjen. 

 De learkrêft daget learlingen út om it Frysk aktyf te brûken mei 
leechdrompelige petearkes oer deistige ûnderwerpen, lykas: sport, iten en 
drinken, hobbys, muzyk, famylje, ensfh. en en dy te ferwurkjen yn in 
aardige, koarte flog, toanielstikje of in lyts gedichtsje;  

 De learkrêft jout skriuwopdrachten neffens de wurkwize fan de Taalronde 
dy't learlingen útdaagje om yn de ferskate fazen fan it tinkproses har 
thústaal te brûken (ek as dy net Frysk of Nederlânsk is). It ûnderwerp fan de 
skriuwrûnte leit yn dit gefal ticht by de ûnderfining en belibbingswrâld fan 
de learlingen. Tuskenprodukten wurde bepraat en oanpast op opbou, 
sinskonstruksjes en wurdskat (Frysk) en dêrtroch wurde learlingen better yn 
it praten en skriuwen fan it Frysk. 
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(4) om nije Fryske wurden passyf 
en aktyf te brûken en it Frysk goed 
út te sprekken (prate) 

 nije wurden te ûntdekken yn in rike, 
betsjuttingsfolle kontekst; 

 nije wurden aktyf te brûken yn 
betsjuttingsfolle opdrachten; 

 labels yn meardere talen te learen 
by nije konsepten. 

 De learkrêft biedt in rike, talige learomjouwing dêr't learlingen nije wurden 
yn ûntdekke en dy't har oanmoediget om it Frysk te brûken. Tink oan: 
Fryske lês- en ynformative boeken, Fryske wurdboeken, in meartalige 
tematafel mei labels yn meardere tafel, in meartalige wurdmuorre, ensfh. 
Der wurdt fierders geregeld nei Fryske telefyzjeprogramma's en flogs sjoen, 
nei Fryske radio en podcasts harke, yn it Frysk (foar)lêzen en der wurde 
koöperative en ynteraktive wurkfoarmen ynset dy't learlingen aktivearje om 
it Frysk te brûken. 

 De learkrêft  soarget by it learen fan nije konsepten dat sawol it 
Nederlânske as it Fryske wurd (label) leard wurdt. Dat jildt sawol foar lessen 
mei it Frysk as fiertaal, mar ek foar lessen mei it Nederlânsk as fiertaal. 

(5) om eigen gefoelens en 
gedachten yn it Frysk ûnder 
wurden te bringen en adekwaat te 
reagearjen op fragen en reaksjes 
fan Fryskpraters (prate en 
petearen fiere) 

 petearen en diskusjes te fieren yn it 
Frysk; 

 te besykjen de eigen miening ûnder 
wurden te bringen yn it Frysk, oer 
ûnderwerpen yn ynhâld dy't ticht 
stiet by de belibbingswrâld 

  

 De learkrêft jout dramalessen mei it Frysk as fiertaal en de learlingen leare 
om har yn it Frysk te uterjen. Bygelyks: Praat mar toaniel. Dat projekt biedt 
rollen op ferskate (taal)nivo's oan en kin in oanlieding jaan om mei-inoar oer 
gefoelens, taal- en nivoferskillen te praten; 

 De learkrêft laat in petear of diskusje dy't learlingen de romte jout om Frysk 
te praten. Frysktalige learlingen ûntwikkelje dan har thústaal en net-
Frysktalige learlingen krije nije ynput om it Frysk better begripen te learen. 
De learkrêft kin fansels ek net-Frysktalige learlingen stimulearje om har 
miening yn it Frysk te jaan, sadat sy har sprekfeardigens oefenje. 

 

(6) om Fryske foarlêzen ferhalen, 
fertellingen en oare sprutsen 
teksten te begripen en sels 
Frysktalige fiksje en non-fiksje te 
lêzen en te begripen (lêze en 
harkje) 

 te harkjen nei Frysktalige sprutsen 
teksten, oersettingen en petearen; 

 it sels lêzen fan ferskate soarten 
Frysktalige teksten en de ynhâld te 
begripen en te ferwurkjen.  

 De learkrêft biedt teksten oan dy't hieltyd wat lestiger wurde: fan Fryske 
teksten oer ûnderfiningen nei ynformativere teksten en oare sjenres. 

 De learkrêft jout útlis en ynstruksje oer spesifyk Fryske letterkombinaasjes 
en typysk Fryske lûden. 

 De learkrêft brûkt foar it begripend lêzen of close reading rike en nijsgjirrige 
teksten (dy't leafst passe by in tema fan wrâldoriïntaasje). Close reading 
stimulearret learlingen om in tekst meardere kearen te lêzen en hieltyd nije 
ynformaasje en nije (minder frekwinte) wurden te ûntdekken. 

(7) om ynformaasje te ferwurkjen 
út Frysktalige sprutsen en skreaune 
teksten (lêze en harkje) 

 Fryske teksten te lêzen mei in 
tekstnivo dat hieltyd wat lestiger 
wurdt, fan teksten oer 
ûnderfiningen nei ynformative 
teksten en oare sjenres; 

 it begripen fan teksten en de ynhâld 

 De learkrêft brûkt it Frysk as fiertaal by saakfakken en folget de CLIL-
didaktyk en/of brûkt yn de saakfakken Frysktalige boarnen dy't nije 
ynformaasje tafoegje. 

 De learkrêft stimulearret learlingen om in sprekbeurt of boekbesprek yn it 
Frysk te dwaan. 

 De learkrêft biedt teksten oan dy't hieltyd wat lestiger wurde: fan Fryske 
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te ferwurkjen yn wurkstikken en 
sprekbeurten; 

 ferhalen dy't se lêzen hawwe koart 
gear te fetsjen. 

 

teksten oer ûnderfiningen nei ynformativere teksten en oare sjenres. 
Bygelyks: wurkje út in tema wei dat fia CLIL oanbean wurdt. De Taalronde 
kin dêr by brûkt wurde as ferwurking en deselde doeltaal kin hantearre 
wurde as by de CLIL-les (mar ek ôfstimd op de mooglikheden fan de 
yndividuele learling). 

 

(8a) om teksten en presintaasjes yn 
it Frysk te skriuwen en dêr 
ienfâldige Fryske staveringsregels 
yn ta te passen (skriuwe) 

 te harkjen nei de útlis fan ienfâldige 
staveringsregels yn it Frysk; 

 learde staveringsregels ta te passen 
yn skriuwprodukten. 

 

 De learkrêft jout ynspirearjende en oansprekkende skriuwopdrachten, lykas 
it betinken fan in Fryske (of meartalige) rap. Learlingen kinne gebrûk meitsje 
fan inoars talerepertoire, fan (online) wurdboeken, staveringshifkers en 
oersetsoftware. 

 De learkrêft stimulearret learlingen om staveringsregels ta te passen yn 
presintaasjes en wurkstikken. Learlingen kinne dêrby gebrûk meitsje fan 
inoars taalfeardichheden en fan (online) wurdboeken, staveringshifkers en 
oersetsoftware. NB: presintaasjes en wurkstikken kinne ek de foarm hawwe 
fan reklameposters, filmkes, podcasts of wat oars. 

 De learkrêft leart learlingen om skriuwprodukten altyd te kontrolearjen op 
struktuer, sinsbou en stavering en om de tekst op basis fan refleksje en 
feedback te ferbetterjen. Sa ferbetterje learlingen har skriftlike en mûnlinge 
Fryske taalfeardichheid.  
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(9) om te reflektearjen op hoe't sy 
wurke hawwe oan skriftlike en 
mûnlinge taalproduksjes en dy 
produkten te wurdearjen en te 
beoardieljen 

 eigen taalproduksjes te ferlykjen 
mei kritearia 

 eigen taalproduksjes te 
beoardieljen 

 De learkrêft  stimulearret learlingen om op eigen skriuwprodukten en 
mûnlinge taalproduksje te reflektearjen, bygelyks troch de ynhâld te 
ferlykjen mei de beskriuwingen yn it rrF. Learlingen stelle sels it nivo fan har 
tekst fêst en jouwe in wurdearring. Dêrby hâlde se rekken mei har eigen 
taaleftergrûn en algemiene taalfeardigens.  

 De learkrêft lit learlingen de selsevaluaasjeformulieren fan GRIP ynfolje, 
bygelyks nei oanlieding fan har optreden yn Taaldoarp. 

(10) om persoanlike doelen te 
stellen foar har Fryske 
taalûntjouwing op de 5 domeinen 
(prate, petearen fiere, harkje, lêze 
en skriuwe) op basis fan motivaasje 
en taalfeardigens. 

 kennis te nimmen fan 
doelen/kritearia lykas it rrF; 

 it sammeljen fan eigen 
taalproduksjes yn in portfolio; 

 nei te tinken oer de eigen 
ûntjouwing en de eigen 
mooglikheden yn te skatten. 

 De learkrêft lit learlingen geregeld eigen taalproduksjes sammelje en 
selektearje foar yn it Fryske (of meartalige) taalportfolio. Learlingen kinne 
bygelyks Fryske taalprodukten ferlykje mei Nederlânske en op basis dêrfan 
doelen stelle. Learlinge kinne ek doelen stelle troch yn it rrF te sjen of 
selsevaluaasjes út GRIP te brûken. De learkrêft kin helpe by dy refleksje 
troch fragen te stellen en kin learlingen stimulearje om hege(re) ambysjes te 
stellen. 
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Boustiennen Fû ÛNDERBOU  IT IS AL BEGÛN  Grutte opdracht 2: De Fryske taal leare en brûke 
 De learlingen leare ... Dat leare sy troch: Foarbyldsituaasjes: 
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(1) dat it Frysk in taal is dy't sysels, 
klassegenoaten, learkrêften en 
oare folwoeksenen brûke kinne yn 
ynformele en formele 
(lear)situaasjes 

 it Frysk geregeld om har hinne te 
sjen; 

 te hearren dat dosinten en oare 
folwoeksenen yn de skoalle 
ûnderinoar Frysk prate; 

 te ûndersykjen yn watfoar formele 
situaasjes Frysk praat wurdt; 

 positive reaksjes te hearren op 
Frysktalige uteringen fan harsels en 
oaren.  

 

 De dosint soarget foar in learomjouwing dêr't it Frysk in serieus plak yn hat 
en dêr't learlingen it Frysk geregeld yn hearre en sjogge. Bygelyks: yn de 
gongen hingje Frysktalige posters en Frysktalich wurk fan learlingen, yn 
mear as ien lokaal steane Fryske wurdboeken, yn de mediateek steane 
Fryske lêsboeken, ynformative boeken en oare Fryske boarnen. It Frysk 
wurdt brûkt yn de kommunikaasje mei learlingen, âlders en oaren, bygelyks 
op de webside, yn nijsbrieven en yn de skoalgids; 

 Dosinten, liedingjaanden en oare folwoeksenen prate yn de skoalle Frysk 
mei-inoar; 

 De dosint jout yn de les geregeld de romte om it Frysk te brûken, bygelyks 
by oerlis-, brainstorm- en presintaasje-opdrachten.  

 
 

(2) dat it Frysk net foar elkenien de 
thústaal is en dat der dêrtroch 
ferskillen binne tusken learlingen 
yn it nivo fan it Frysk en it doarre te 
praten en skriuwen 

Fryske en meartalige opdrachten út te 
fieren yn heterogene groepkes dy't it 
mooglik meitsje om inoars 
taalfeardichheden en taalkennis te 
brûken 

 De learkrêft komt temjitte oan de ferskate taaleftergrûnen troch te soargjen 
foar in dúdlike kontekst as it Frysk de fiertaal is. Dêrfoar makket er gebrûk 
fan: platen, filmkes, foarwerpen, boeken mei ôfbyldingen, ensfh. De 
konkrete kontekst aktivearret foarkennis en wurdskat yn de eigen taal en 
stipet sawol net-Frysktalige as Frysktalige learling by it fierder útwreidzjen 
fan har kennis en Fryske wurdskat. 

 De learkrêft jout opdrachten dy't learlingen de mooglikheid jouwe om 
inoars taalfeardichheden yn te setten, bygelyks by it begripen fan 
ynformative of literêre teksten. Troch gear te wurkjen ûntstiet natuerlike 
differinsjaasje tusken taalgefoelige bern (Frysk- én Nederlânsktalich) en 
minder taalgefoelige bern; 

 As fakdosinten har fak yn it Frysk jouwe, wurdt de CLIL-didaktyk tapast om 
derfoar te soargjen dat sawol de kennis- as de taaldoelen helle wurde. 

(3) dat sy har Fryske feardichheden 
fergrutsje troch oer de praat- en 
skriuwdrompel te stappen en 
feedback te jaan en te ûntfangen. 

 te eksperimintearjen mei sprutsen 
en skreaun Frysk dat past by har 
taalnivo; 

 gear te wurkjen oan Fryske (en 
meartalige) opdrachten; 

 feedback te jaan en te ûntfangen. 
 

 De dosint brûkt drama om ynspylje te kinnen op nivoferskillen en op te 
stimulearjen dat learlingen oer de praat- en skriuwdrompel stappe, lykas 
mei it projekt Praat mar Toaniel. Dêryn wurde les- en praatopdrachten 
differinsjearre en kinne alle learlingen op eigen nivo meidwaan. Boppedat 
lient it him goed om mei learlingen it petear oan te gean oer taal- en 
nivoferskillen. 

 De dosint lit learlingen yn groepkes in toanielstikje yn it Frysk betinke, 
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oefenje en útfiere. Dêrby komme meardere taaldomeinen oan 'e oarder, 
lykas in ferhaal betinke, in skript skriuwe, harkje en prate. De learlingen 
kinne inoars algemiene en meartalige taalfeardichheden brûke en inoar 
helpe en feedback jaan. 
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(4) om nije Fryske wurden passyf 
en aktyf te brûken, it Frysk korrekt 
út te sprekken en har Fryske 
taalgebrûk hieltyd better ôf te 
stimmen op it doel, it publyk en de 
taalsituaasje (prate) 

 nije wurden te ûntdekken yn in rike, 
betsjuttingsfolle kontekst dy't past 
by de hjoeddeiske en takomstige 
(berops)wrâld; 

 nije wurden aktyf te brûken yn 
ynteraktive en koöperative 
opdrachten; 

 labels yn meardere talen te learen 
by nije konsepten. 

 De (fak)dosint soarget by it learen fan nije konsepten dat sawol it 
Nederlânske as it Fryske wurd (label) leard wurdt. Dat jildt foar lessen mei it 
Frysk as fiertaal, mar ek foar lessen mei it Nederlânsk as fiertaal. 

 De dosint biedt in rike, talige learomjouwing dêr't learlingen nije wurden yn 
ûntdekke en dy't har stimulearret om it Frysk te brûken. Tink oan: Fryske 
lêsboeken en ynformative boeken, Fryske wurdboeken, ferskate 
mediafoarmen, lykas Fryske telefyzjeprogramma's en flogs en Fryske radio 
en podcasts.  

 De dosint set koöperative en ynteraktive wurkfoarmen yn om learlingen oan 
te setten ta it brûken fan de Fryske taal. 

 

(5) om eigen gefoelens, gedachten 
en mieningen yn it Frysk ûnder 
wurden te bringen en adekwaat te 
reagearjen op fragen, reaksjes en 
mieningen fan Fryskpraters (prate 
en petearen fiere) 
 

 petearen en diskusjes te fieren yn it 
Frysk; 

 te besykjen om har eigen miening 
ûnder wurden te bringen yn it Frysk 
oer ûnderwerpen dy't ticht by de 
belibbingswrâld fan de learlingen 
steane 

  

 De dosint brûkt drama om yn te spyljen op nivoferskillen en om learlingen 
oer de skriuw- en sprekdrompel te helpen. Bygelyks mei help fan it projekt 
Praat mar Toaniel. Dêryn wurde les- en praatopdrachten differinsjearre en 
kinne alle learlingen op eigen nivo meidwaan. 

 De dosint lokket diskusjes en petearen út dy't learlingen har miening 
foarmje lit. Yn sokke petearen krije Frysktaligen de romte om Frysk te 
praten en har thústaal fierder te ûntjaan, wylst net-Frysktaligen nije ynput 
krije en leare om it Frysk better nei te kommen. De learkrêft kin fansels ek 
net-Frysktalige learlingen stimulearje om har miening yn it Frysk te jaan, 
sadat sy har sprekfeardichheid oefenje.  

 
 

(6) om Fryske foarlêzen ferhalen, 
fertellingen en oare sprutsen 
teksten te begripen en sels 
Frysktalige fiksje en non-fiksje te 
lêzen en te begripen (lêze en 
harkje) 

 te harkjen nei Frysktalige sprutsen 
teksten lykas ynterviews en 
petearen op 'e telefyzje, radio, 
social media of ynternet en út te 
wikseljen wat se heard hawwe; 

 sels in ferskaat oan Frysktalige 
teksten te lêzen; 

 it gearfetsjen fan ferhalen dy't se 

 De dosint lit learlingen geregeld sjen en harkje nei ynterviews en petearen 
tusken Frysktaligen oer ûnderwerpen dy't te meitsjen hawwe mei it fak of it 
berop; 

 De dosint jout útlis en ynstruksje oer spesifike Fryske letterkombinaasjes en 
lûden. 
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lêzen hawwe. 

(7) om ynformaasje te ferwurkjen 
út Frysktalige sprutsen en skreaune 
teksten (lêze en harkje) 

 ferskate soarten Fryske teksten te 
lêzen dy't hieltyd wat dreger wurde; 

 it begripen fan teksten, dêroer te 
praten en de ynhâld te ferwurkjen 
yn wurkstikken en sprekbeurten. 

 De (fak)dosint biedt in ferskaat oan Frysktalige teksten oan dy't hieltyd wat 
lestiger wurde, as it giet om de lingte, de wurdskat en de hoemannichte 
ynformaasje dy't deryn oerbrocht wurdt. Learlingen lêze dy teksten en gean 
op 'e siik nei de relevante ynformaasje troch gear te wurkjen. De dosint 
stimulearret learlingen mei alderhande fragen om har de tekst meardere 
kearen ûnderyskje te litten om nije ynformaasje, ferbannen en betsjuttingen 
te ûntdekken. 

 De dosint lit learlingen yn 'e kunde komme mei in ferskaat oan Frysktalige 
teksten, lykas krante-artikels, ynformative teksten, fiksje, poëzij, lektuer en 
Frysktalige strips. 

(8) om teksten en presintaasjes yn 
it Frysk te skriuwen en te jaan en 
dêrby te tinken om de Fryske 
stavering en it Standertfrysk 
(skriuwe) 

 te harkjen nei de útlis fan Fryske 
stavering en grammatika; 

 dy staveringregels en 
grammatikaregels ta te passen yn 
skriuwopdrachten. 

 De dosint jout alle groepkes útlis oer in oare staverings- of grammatikaregel. 
De learlingen oefenje mei dy regel en jouwe dêrnei har klassegenoaten 
ynstruksje oer dy regel. 

 De dosint jout learlingen de opdracht om in Fryske blog te skriuwen oer in 
wol of net selsbetocht ûnderwerp. De learlingen moatte staverings- en 
grammatikaregels tapasse dy't se leard hawwe. De dosint foarsjochtt yn 
goede boarnen, dy't learlingen brûke kinne om har skriuwprodukten te 
ferbetterjen en oanpasse te litten neffens it Standertfrysk. 
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    eigen taalproduksjes te ferlykjen 
mei kritearia; 

 eigen taalproduksjes te 
beoardieljen. 

 De dosint lit learlingen oan it begjin en oan de ein fan it skoaljier de Frisia-
toets meitsje en de twa skoares mei-inoar ferlykje. Learlingen kinne sjen oft 
se foarút gien binne; 

 De learlingen geane nei it taaldoarp. Har 'optreden' wurdt opnaam. De 
dosint jout learlingen selsevaluaasje-ynstruminten (út GRIP) of kritearia om 
op de eigen mûnlinge feardichheden te reflektearjen. Alle learlingen 
besjocht syn filmke en beoardielet syn eigen Fryske sprekfeardigens. 
Learlingen kinne ek ûndersykje hoe faak as se ynterferinsjes en lienwurden 
brûke. 
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(10) om in persoanlike ambysje en 
byhearrende tuskendoelen op te 
stellen oer har eigen Fryske 
taalûntjouwing op de fiif domeinen 
op grûn fan selsrefleksje en 
standerdisearre kritearia 

 kennis te nimmen fan 
doelen/kritearia lykas it rrF; 

 it sammeljen fan eigen 
taalproduksjes yn in portfolio; 

 te reflektearjen op de eigen 
ûntjouwing en in ynskatting te 
meitsjen fan de eigen 
mooglikheden.  

 De dosint lit learlingen geregeld eigen taalproduksjes byinoar sette en 
selektearje foar yn har Frysk (of meartalich) taalportfolio. Learlingen kinne 
bygelyks Fryske taalprodukten ferlykje mei dy fan Nederlânsk en op grûn 
dêrfan doelen stelle. Learlingen kinne ek doelen stelle troch yn it rrF te sjen 
of selsevaluaasjes út Grip te brûken. De dosint kin helpe by dy refleksje 
troch fragen te stellen en kin learlingen stimulearje om de latte heger te 
lizzen. 

 


