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*Adviezen en tips: om een positieve houding bij leerlingen 
te bevorderen...
• is de leerkracht zelf positief t.o.v. de Friese taal en 

meertaligheid en draagt dat uit naar leerlingen, ouders 
en collega’s;

• zou de leerkracht zelf Fries moeten kunnen spreken 
om een goed voorbeeld te zijn en om het Fries als 
voertaal in te kunnen zetten tijdens de les. Om een goed 
taalvoorbeeld te kunnen zijn, zou de leerkracht in het PO 
het Fries op minimaal B2-niveau moeten beheersen en 
de docent in het VO op C1-niveau;

• creëert de leerkracht een rijke en stimulerende 
meertalige leeromgeving in het eigen lokaal en in de 
gehele school waarin leerlingen het Fries hoorbaar en 
zichtbaar tegenkomen (Friese boeken in het lokaal of de 
schoolbibliotheek, affiches en posters met Friese teksten, 
Friestalige opschriften in de bewegwijzering van school, 
expositie van Friese taalproducties van leerlingen, een 
twee (of meer-) talige thema- of boekentafel, Friestalige 
cd’s, taal-apps en vertaalsites, etc.);

• gebruikt de leerkracht positieve, eigentijdse en 
aansprekende voorbeelden van Friessprekenden uit 
de realistische en herkenbare belevingswereld van de 
leerlingen;

• zorgt de leerkracht voor een positief pedagogisch klimaat 
waarin leerlingen zich vrij en veilig voelen om het Fries te 
gebruiken en te proberen;

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

• creëert de leerkracht betekenisvolle situaties waarin 
kinderen nieuwsgierig worden en worden uitgedaagd om 
het gesproken Fries te verstaan en zelf Fries te spreken.

NB1: Waar leerkracht staat, kan ook docent worden gelezen.
NB2: Om de waarde van Fries onderwijs en meertaligheid te 
begrijpen en onderwijs te geven waarin meerdere talen een 
plek kunnen krijgen en geleerd worden, hebben leerkrachten 
achtergrondkennis nodig ten aanzien van meertaligheid, en 
bijbehorende didactische vaardigheden en bevoegdheden.

Deze bouwstenen zijn tot stand gekomen met hulp van de veldgroep en feedback van stakeholders. 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 (De leerlingen leren ...)
2. leeractiviteiten (Dit leren zij o.a. door ...)  
3. didactisch handelen en aanbod (Voorbeelden, ideeën didactisch handelen en aanbod)

Bouwstenen:
2. Dit leren zij door...

Bouwstenen: 
1. De leerlingen leren ....

Bouwstenen:
3. Voorbeeldsituaties

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

De geformuleerde doelen betreffen kennis en vaardigheden 
die leerlingen minimaal aangeboden moeten krijgen. 

Leerkrachten en docenten 
zijn verantwoordelijk voor het 
aanbieden en organiseren van 

het juiste onderwijsaanbod en het 
activeren van leerlingen.

Leeractiviteiten worden uitgevoerd 
door leerlingen. 

Middels de leeractiviteiten 
ontwikkelen leerlingen de kennis en 
vaardigheden zoals genoemd bij 1.
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GO1: Identiteit & Taal yn beweging
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Bouwstenen PO ONDERBOUW | GROEP 1-4 | IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
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• (1) dat Fryslân een tweetalige provincie is en dat 
behalve Fries en Nederlands ook nog andere 
talen in hun directe leef- en leeromgeving 
aanwezig zijn.

• het uitvoeren van dagelijkse routines in het Fries en 
eventueel andere talen;

• te luisteren naar Friestalige teksten, liedjes en 
gesprekken; 

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

• De leerkracht voert dagelijkse routines uit in verschillende talen. Denk aan de dagen van de week, telversjes, 
liedje voor het fruiteten, het verjaardagslied, et cetera. De leerkracht stimuleert leerlingen om mee te zingen. 
Op de feestmuts wordt de leeftijd genoteerd in meerdere talen: 5 jier | 5 jaar.

• 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 uitingen in gesproken en geschreven 
vorm en laat de leerkracht leerlingen op zoek gaan naar meertaligheid. De leerkracht kan ook kiezen om 
beeldmateriaal afkomstig uit de herkenbare omgeving in de groep te tonen, zoals: foto’s, filmpjes, posters, 
reclame en verpakkingen en de betekenis te bespreken.

• (2) dat zijzelf en anderen over een meertalig 
repertoire beschikken (Fries, Nederlands en/
of andere thuistalen)  en dat zij deze talen op 
verschillende momenten inzetten.  

• te onderzoeken wie van hen wanneer Fries spreekt, wie 
er andere talen gebruikt en wat redenen kunnen zijn om 
een andere taal dan het Fries te gebruiken;

• 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 laat de leerlingen nadenken over de talen die zij kennen en met wie ze Fries, Nederlands of een 
andere taal spreken. Denk aan taalsituaties als: thuis met ouders, op de sportclub, met vriendjes, op school 
met de leerkracht, binnen de familie, zoals met pake en beppe, et cetera; 

• De leerkracht geeft leerlingen de opdracht om de mensen in hun omgeving, zoals papa en mama, pake en 
beppe, de buurman en  -vrouw, een tante, 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 heeft. • na te denken en te bespreken dat alle talige uitingen een 
betekenis hebben en dat het kennen van meerdere talen 
er voor zorgt dat ze de wereld om hen heen beter kunnen 
begrijpen;

• te ervaren dat ze veel talen om zich heen hebben en 
kunnen begrijpen;

• het Fries te gebruiken in interactie met anderen.

• De leerkracht attendeert de leerlingen op Friese en Engelse teksten in de (leer)omgeving of neemt foto’s en 
voorbeelden mee. De leerkracht vraagt of leerlingen weten wat de teksten betekenen en gaat op interactieve 
wijze samen met de leerlingen de betekenis onderzoeken;

• De leerkracht leert leerlingen te groeten in verschillende talen en laat dit interactief oefenen. Hiervoor 
worden de (thuis)talen van de leerlingen gebruikt.
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• (4) zich vrij voelen om het Fries te gebruiken. • het uitvoeren van dagelijkse routines in het Fries; 
• het meezingen van Friese liedjes, het opzeggen van 

versjes, het herhalen en imiteren van woorden en zinnen 
in speelse settingen;

• het meespelen in Friese toneelvoorstellingen en naspelen 
van Friestalige verhalen;

• Fries te spreken met elkaar en de leerkracht tijdens (vrij) 
spel.

• De leerkracht zorgt voor een lage spreekdrempel door regelmatig Friestalige liedjes en versjes aan te bieden 
die leerlingen gezamenlijk kunnen meezingen. De leerkracht stimuleert de leerlingen actief mee te zingen en 
te bewegen;

• De leerkracht geeft leerlingen de ruimte om in het Fries te vertellen over het weekend of n.a.v. een Fries 
prentenboek.

• (5) dat talen een onderdeel zijn van wie je bent. • te onderzoeken of ze evenveel Friese als Nederlandse 
woorden kennen;

• 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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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 schriftelijk als mondeling in verschillende talen aan en hangt deze 
zichtbaar in het lokaal of zet de kaartjes op de thematafel: noas (Fries) - neus (Nederlands) - nose (Engels). 
Elke taal heeft een eigen vaste kleur. Verschillen en overeenkomsten tussen woorden worden onderzocht. De 
leerlingen kunnen ook verschillen in de uitspraak ontdekken: de ene Fries zegt /each/ en een andere /eech/. 
Ook kan er aandacht zijn voor de overeenkomsten tussen Fries en Nederlands. Bijvoorbeeld: /ik/, /pet/,  
/bad/, maar ook de lettervormen, leesrichting, etc.
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Bouwstenen PO ONDERBOUW | GROEP 1-4 | IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
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• (7) context (zoals plaatjes, voorwerpen, 
gebaren, mimiek en intonatie), hun eigen 
voorkennis en hun meertalige repertoire 
in te zetten om het Fries te begrijpen (= 
metalinguïstisch bewustzijn). 
 
NB: Hierbij maken ze gebruik van hun algemene 
taalbewustzijn.  
- De relatie 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;

• regelmatig te luisteren naar en mee te zingen|praten 
met Friestalige teksten, liedjes en gesprekken. 

• De leerkracht leest (prenten)boeken voor of toont digitale prentenboeken in het Fries. De leerkracht zorgt 
voor een duidelijke context, wijst tijdens het lezen naar elementen op de platen, gebruikt mimiek en gebaren, 
et cetera. De leerlingen geven vervolgens antwoord op vragen en er wordt besproken hoe het komt dat ze het 
verhaal tóch hebben begrijpen ook als ze het Fries niet (goed) kennen;

• De leerkracht laat regelmatig Friestalige teksten horen waarbij sprake is van een concrete context. Denk aan 
gesprekken tussen klasgenoten of gesprekken op TV of internet en door naar liedjes en versjes te luisteren. 
Ook een gastdocent of de gids tijdens een excursie kan Fries spreken.
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• n.v.t.

• n.v.t.
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Bouwstenen PO BOVENBOUW | GROEP 5-8 | IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
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• (1) dat er binnen Fryslân, Nederland en 
daarbuiten meerdere talen en taalvariëteiten 
worden gesproken waaronder Fries en 
Nederlands en hoe die talen zich tot elkaar 
verhouden. 

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

• te vergelijken in welke mate het Fries, het Nederlands en 
andere talen in hun directe omgeving, binnen de provincie 
Fryslân en binnen Nederland voorkomen en wanneer ze 
worden gebruikt.

• De leerkracht geeft leerlingen de opdracht om met behulp van een vragenlijst of interview te inventariseren 
welke talen in hun directe omgeving worden gesproken. De verhouding tussen de talen kan aanleiding zijn 
voor een gesprek over de positie en waarde van talen; 

• De leerkracht hangt een grote land- of wereldkaart op en leerlingen geven aan waar ze wonen, geboren zijn 
en/of wel eens geweest zijn. Dit wordt met vlaggetjes op de kaart aangegeven. De leerlingen vertellen 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. Leerlingen onderzoeken hoe er in die gebieden met de 
verschillende talen wordt omgegaan en presenteren dat aan elkaar.

• (2) dat zijzelf en anderen over een meertalig 
repertoire beschikken en dat zij de talen op 
verschillende momenten kunnen inzetten om de 
Friestalige en meertalige wereld om hen heen 
(beter) te begrijpen.

• te onderzoeken hoe vaak zij het Fries en andere talen 
dagelijks tegenkomen in gesproken en geschreven vorm; 

• te onderzoeken hoeveel mensen om hen heen Fries 
spreken, welke andere talen deze mensen kennen en hoe 
vaak ze die talen gebruiken;

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

• De leerkracht stimuleert leerlingen om op zoek te gaan naar Friestalige en anderstalige uitingen 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 heeft 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 aantal situaties voor, 
bijvoorbeeld als je op vakantie bent, als je wordt aangesproken door een toerist of er komen nieuwe buren 
die het Fries of het Nederlands niet verstaan; 

• De leerkracht presenteert Friese uitspraken en teksten en laat leerlingen in groepjes de betekenis bespreken. 
De groepjes zijn heterogeen wat betreft talenrepertoire zodat leerlingen gebruik kunnen maken van elkaars 
talenkennis. De leerkracht stimuleert leerlingen het Fries 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. 

• respect te ontwikkelen voor anderen die Fries of een 
andere taal spreken.

• De leerkracht zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen het Fries op een natuurlijke manier tegenkomen. 
Bijvoorbeeld: famkes/jonges 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 laat leerlingen bij zaakvakken of thematisch onderwijs gebruik maken van gesproken en ge-
schreven Friese bronnen, zoals: informatieve filmpjes en teksten uit de krant, op de radio, TV en internet.  
Door tijdens zaakvaklessen Nederlandse bronnen aan te vullen met Friese bronnen waarin nieuwe informatie 
aan de orde komt, wordt het luisteren, kijken en lezen van Friese bronnen interessant, functioneel en vanzelf-
sprekender.
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Bouwstenen PO BOVENBOUW | GROEP 5-8 | IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING Grote opdracht 1: Verkenning van de Friese taal en meertalig bewustzijn

De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
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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 functie 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 geeft leerlingen de opdracht om een taalportret in te kleuren en in twee- of viertallen te 
vertellen over hun taalportret. Leerlingen zien en horen welke taal voor iemand belangrijk is en welke functie 
een taal voor iemand heeft (‘de taal van school’ of de ‘taal van de emotie’);

• De leerkracht laat leerlingen nadenken over het leren van Fries en andere talen naar aanleiding van de vragen 
als: Moet je altijd 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, grammaticale structuren en 
conventies en deze kennis bij het leren van het 
Fries gebruiken.

• te luisteren naar instructies 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 geeft lees- en spellinginstructies waarbij leerlingen leren dat een aantal klanken van het 
Fries hetzelfde zijn als in het Nederlands, dat sommige klanken (heel) anders zijn en dat het Fries dakjes 
en streepjes gebruikt. De leerkracht laat leerlingen patronen ontdekken zoals vakantie  - fakânsje | traditie 
- tradysje, de telwoorden worden in het Nederlands en Fries hetzelfde opgebouwd (in tegenstelling tot het 
Engels), et cetera;

• De leerkracht laat leerlingen onderzoek doen naar taalrelaties tussen Friese woorden met woorden in andere 
talen: tsiis (Fries)  - cheese (Engels)  - kaas (Ned.)  - Käse (Duits). De leerlingen 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. 

• (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;

• regelmatig 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;

• De leerkracht leest een Friese tekst voor of laat leerlingen naar Friese vertellingen en voorstellingen luisteren. 
De leerlingen vatten het verhaal samen of vertalen de tekst naar het Nederlands of een andere thuistaal. (Dit 
is extra uitdagend bij rijm, omdat dit ‘vrijer’ vertaald moet worden, vooral als de vertaling ook moet rijmen.)
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• (8) dat het Nederlands en andere talen het Fries 
beïnvloeden en andersom.

• het verschil tussen leenwoorden en interferenties 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 interferenties uit. Bijvoorbeeld: Kompjûter is een 
leenwoord. Maar sleutel is een interferentie, omdat hiervoor het Friese woord kaai bestaat. Leerlingen 
luisteren en kijken naar een Friestalige tv-uitzending of vlog, luisteren naar een gesprek tussen klasgenoten of 
lezen een tekst en schrijven leenwoorden en interferenties op die ze tegenkomen;

• De leerkracht laat Leerlingen oudere met nieuwere teksten vergelijken en laat hen verschillen in woorden en 
zinnen benoemen. De leerlingen ontdekken dat het Fries verandert. 

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

• het raadplegen van kwalitatief goede bronnen gebaseerd 
op het Standaardfries waarmee ze gesproken en 
geschreven taalproducties van anderen en henzelf kunnen 
beoordelen;

• vertalen van Friese teksten naar het Nederlands en 
andersom met behulp van kwalitatief goede bronnen 
gebaseerd op het Standaardfries.

• De eerkracht laat leerlingen luisteren naar radiogesprekken, podcasts en filmpjes op bijvoorbeeld social 
media en laat hen alle Nederlandse woorden opschrijven die ze horen tijdens het luisteren. Daarna gaan ze in 
bronnen zoals een (online) woordenboek en vertaalsites, op zoek naar correcte Friese alternatieven;

• De Leerkracht laat leerlingen verschillende (mondelinge en schriftelijke) voorbeelden vergelijken 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 taalsituaties zijn 
zoals in Fryslân als officieel tweetalige provincie.

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

• op zoek te gaan en kennis te nemen van vergelijkbare 
taalsituaties zoals in Fryslân;

• onderzoek te doen naar taalvariëteiten van het Fries 
binnen en buiten Fryslân;

• onderzoek te doen naar en een mening te vormen over 
de ‘macht van taal’.

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

• De docent vertelt over documenten zoals het Europees Handvest voor regionale talen en talen van 
minderheden en gebruikt dit als aanleiding voor een gesprek met de leelingen over de verhouding tussen 
Fries en Nederlands binnen Fryslân en binnen Nederland.

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

• na te denken en te bespreken in welke mate zij Fries en 
Nederlands spreken en hoe vaak ze beide talen gebruiken;

• na te denken en te bespreken welke talen ze zelf naast 
Fries en Nederlands nog meer kennen (of 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 legt de leerlingen verschillende talen voor, zoals: Fries, Noors, Spaans, Russisch en Chinees. 
De leerlingen 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 door gebruik te maken van je gehele talenrepertoire; 

• De docent biedt leerlingen Friestalige, rijke informatieve teksten aan met vragen. De leerlingen werken 
samen om de juiste informatie uit de tekst te halen. Hierbij maken leerlingen gebruik van elkaars 
talenrepertoire om woordbetekenissen en de tekstinhoud te begrijpen en antwoorden op de vragen te 
kunnen geven.

• (3) dat meertaligheid voordelen heeft 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;

• te vertellen en te schrijven over de voordelen van 
meertaligheid aan anderen, bijvoorbeeld in een discussie 
of een betoog 

• 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 it in een poster.
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• (4) dat het Fries een sociaal en maatschappelijk 
belang heeft voor henzelf en anderen en zich vrij 
voelen om het Fries te gebruiken.

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

• respect te ontwikkelen voor anderen die Fries of een 
andere taal spreken.

• te bespreken of te schrijven wat de sociale en 
maatschappelijke voordelen zijn om de Friese taal te 
beheersen voor henzelf en anderen;

• te bespreken of te schrijven over de sociale en 
maatschappelijke voordelen  van meertaligheid voor 
henzelf en anderen.

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

• De docent initieert 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 leerkracht geeft leerlingen de opdracht om Friese websites te bekijken en te bespreken wat de waarde 
is van een Friestalige website voor bedrijven. 

• (5) dat taal onderdeel is van identiteit 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 functie die talen en 
taalvariëteiten hebben voor hen;

• na te denken over en te bespreken welke talen ze naast 
het Fries en Nederlands nog meer gebruiken, wanneer ze 
die talen gebruiken en wat redenen voor hen zijn om van 
taal te veranderen;

• te ervaren dat gesprekken waarin gesprekspartners 
verschillende talen spreken niet raar zijn.

• De docent laat leerlingen een kort verhaaltje over henzelf schrijven in de thuistaal of een taalvariëteit en 
vertalen die, afhankelijk van hun thuistaal naar het Fries of Nederlands of in een taalvariëteit (bijvoorbeeld 
straattaal). Daarna reflecteren ze op de herschreven tekst: Kunnen alle karakteristieken 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 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 leerkracht laat leerlingen ervaren dat het voor communicatie 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, grammaticale 
structuren en conventies  
(= taalverkenning).

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

• te luisteren naar uitleg en instructies t.a.v. de Friese 
spelling en grammatica en deze te vergelijken met de 
spelling en grammatica van het Nederlands (en andere 
talen).

• De docent geeft 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 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 creatieve 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 (= metalinguïstisch 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;

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

• De vakdocent biedt bij andere vakken Friese bronnen aan waarin nieuwe, aanvullende informatie aan de 
orde komt. Hierdoor wordt het luisteren, kijken en lezen van Friese bronnen interessant, functioneel en 
vanzelfsprekender; 

• De docent laat leerlingen Friestalige informatieve bronnen gebruiken, zoals: informatieve teksten, Friese 
documentaires, etc. De leerlingen werken samen in groepjes en vatten relevante informatie samen 
(mondeling en/of schriftelijk) en worden daarbij gestimuleerd dit in het Fries te doen. Om de inhoud te 
begrijpen maken leerlingen gebruik van de eigen en elkaars talenrepertoire.
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• (8) hoe Fries en Nederlands en andere talen 
elkaar beïnvloeden en welke rol de globalisering 
en technologische en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen hierbij spelen.

• het gebruik van leenwoorden en interferenties te bestu-
deren 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 
door de komst van nieuwe woorden.

• 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. De leerlingen maken een quiz met de gevonden 
woorden of verwerken de woorden in een gedichtje;

• De docent toont interferentievoorbeelden en frissismen en bespreekt deze en laat leerlingen reflecteren 
op eigen gebruik van interferenties 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 kwalitatief goede bronnen gebaseerd 
op het Standaardfries waarmee ze gesproken en 
geschreven taalproducties van anderen en henzelf kunnen 
beoordelen;

• vertalen van Friese teksten naar het Nederlands en 
andersom met behulp van kwalitatief goede bronnen 
gebaseerd op het Standaardfries.

• 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 (digitale) bronnen worden ingezet.
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• (1) dat het Fries een taal is die zijzelf en anderen 
mogen gebruiken.

• Fries regelmatig om hen heen te zien en te horen;
• positieve reacties te horen van leerkrachten op Friestalige 

uitingen van henzelf en anderen.

• De leerkracht gebruikt een Friestalige handpop. Deze handpop praat alleen Fries waardoor interacties met de 
leerlingen natuurlijkerwijs in het Fries gaan;

• De leerkracht geeft tijdens vrije vertelsituaties de ruimte om Fries te spreken. Denk aan: de vertelkring, 1-op-
1 gesprekjes tussen leerling en leerkracht, maar ook tussen leerlingen onderling.

• (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, filmpjes, voorwerpen, een ingerichte themahoek, een verteltafel met intermediairs, 
boeken met afbeeldingen, etc. De concrete context opent bij de leerlingen 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 
vergroten door te proberen en te experimenteren 
met de Friese taal.

• de leerkracht en Friestalige leeftijdgenoten na te praten 
en te herhalen (imiteren); 

• te proberen en te experimenteren met Friese woord- en 
zinsconstructies;

• Friese verhalen na te spelen en mee te spelen tijdens 
dramalessen.

• De leerkracht stimuleert leerlingen gebruik te maken van hun taalmogelijkheden en deel te nemen aan 
interacties middels verschillende soorten vragen en opdrachten. De leerkracht sluit aan bij de verschillende 
taalniveaus en taalontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door gesloten vragen, vragen met antwoordopties en open 
vragen af te wisselen. De nadruk ligt op de inhoud en stimuleren van spreekdurf en niet op de vorm van de 
taal;

• De leerkracht zet de rappegaaimetoade (TPR) in. De leerkracht geeft een opdracht of ‘commando’ en de 
leerlingen zeggen de zinnen na of voeren de opdracht uit. Bijvoorbeeld: ‘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. 
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• (4) spelenderwijs (nieuwe) Friese woorden te 
gebruiken en het Fries (verstaanbaar uit) te 
spreken. (Spreken)

• (rollen)spel en interactie;
• te oefenen met de uitspraak van (moeilijke) Friese 

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

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

• De leerkracht stimuleert 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 instructies en 
door te luisteren en te kijken naar Friessprekenden;

• Fries te spreken in interactie met anderen.

• De leerkracht laat leerlingen dramaspelletjes doen 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 
situaties 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 
gesproken teksten en deze te bespreken;

• verhalen na te spelen.

• De leerkracht leest Friestalige prentenboeken voor en gaat met leerlingen naar Friestalige voorstellingen. De 
leerkracht stimuleert leerlingen om het verhaal (in het Fries) na te vertellen of na te spelen door bijvoorbeeld 
een bijpassende 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 leesinstructies Fries van de leerkracht en 

te oefenen met de typische Friese klinkers en klanken.

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

• De leerkracht geeft instructies ten aanzien van het lezen van enkele, eenvoudige Friese klanken, zoals: lange 
klinkers (tiid, bêd) en tweetekenklanken (wied, hjoed).

• (8a) dat teksten en boeken ook in het Fries 
geschreven 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 letters, lettertekens 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 
eventueel andere talen). Elke taal heeft een eigen kleur. De leerkracht attendeert leerlingen op de verschillen 
in schrijfwijze en maakt leerlingen hiermee tegelijkertijd bewust dat beide (of alle) talen geschreven kunnen 
worden;

• De leerkracht stimuleert leerlingen om binnen spelsituaties schrijfproducten te maken (schrijfkrabbels). 
Denk aan het maken van een uitnodiging, een boodschappenbriefje, een (fantasie)recept, een inpaklijstje, 
een vakantiebericht, et cetera. Als de leerling aangeeft dat hij in het Fries heeft geschreven, stimuleert de 
leerkracht om ook dakje en streepjes toe te voegen. De schrijfproducten mogen fouten bevatten.

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

• te experimenteren met Friese letters en lettertekens;
• woordenen zinnen op te zoeken en over te schrijven;
• de schrijfwijze (spelling) van Friese en Nederlandse 

woorden te vergelijken;
• instructie en oefenen van Friese spellingregels en 

grammatica (vanaf groep 3 en 4)

• De leerkracht stimuleert leerlingen om tijdens lessen Fries of tijdens andere vakken waarbij de voertaal Fries 
is, de antwoorden in het Fries op te schrijven;

• De leerkracht geeft 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)activiteiten 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 reflectiegesprekjes in het Fries met leerlingen, waarbij de leerlingen terugkijken op de 
dag of een activiteit. De leerkracht begeleidt de reflectie 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 activiteit of eindproduct waarderen met stickers 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 reflecties 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 regelmatig om hen heen te zien en te horen;
• leerkrachten onderling Fries te horen spreken;
• positieve reacties te horen op Friestalige uitingen van 

henzelf en anderen.

• De leerkracht zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen het Fries hoorbaar en zichtbaar tegenkomen. 
Te denken valt aan: Friestalige posters, Friese woordenboeken, Friese leesboeken, et cetera. Het Fries wordt 
gebruikt in communicatie met leerlingen, ouders en anderen op de website, in nieuwsbrieven en in de 
schoolgids;

• De leerkracht geeft 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 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, filmpjes, voorwerpen, boeken 
met afbeeldingen, et cetera. De concrete context opent aanwezige kennis en woordenschat in de eigen taal 
en dit helpt zowel niet-Friestalige als Friestalige leerlingen bij het verder uitbreiden van hun kennis en Friese 
woordenschat;

• De leerkracht geeft opdrachten waarbij leerlingen gebruik moeten maken van elkaars taalvaardigheden, 
bijvoorbeeld bij begrijpend lezen van een Friese tekst. Op deze manier ontstaat natuurlijke differentiatie 
tussen taalgevoelige leerlingen (Fries- en Nederlandstalig) en minder taalgevoelige leerlingen.

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

• te experimenteren met gesproken en geschreven Fries en 
te ontdekken dat je middels interactie en door fouten te 
maken je taalvaardigheid kan ontwikkelen;

• in interacties te ervaren dat het overbrengen van een 
boodschap en het maken van contact waardevoller kan 
zijn dan correct taalgebruik;

• te luisteren naar feedback en deze gebruiken om eigen 
taalvaardigheid te ontwikkelen.

• De leerkracht daagt leerlingen uit om het Fries actief 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 geeft schrijfopdrachten waarbij leerlingen worden uitgedaagd om in de verschillende fasen van 
het denk- en schrijfproces hun thuistaal te gebruiken (ook anders dan Fries of Nederlands). Het onderwerp 
ligt in dit geval dicht bij de ervaring en belevingswereld van de leerlingen. Tussenproducten worden 
besproken en herzien t.a.v. opbouw, zinsconstructie en woordenschat (Fries), waardoor leerlingen hun 
vaardigheid in het spreken en schrijven van het Fries kunnen doorontwikkelen.
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• (4) nieuwe Friese woorden passief en actief te 
gebruiken en het Fries correct uit te spreken. 
(Spreken) 

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

• nieuwe woorden actief te gebruiken in betekenisvolle 
opdrachten;

• Friese labels te leren bij nieuwe concepten;
• te luisteren naar feedback van de leerkracht en deze toe 

te passen.

• De leerkracht biedt een rijke, talige leeromgeving waarin leerlingen nieuwe woorden ontdekken en die hen 
stimuleert het Fries te gebruiken. Denk aan: Friese lees- en informatieve boeken, woordenboek Fries, een 
meertalige thematafel met labels in meerdere talen, een meertalige woordmuur, etc. Ook wordt er regelmatig 
naar Friese tv-programma’s en vlogs gekeken, naar Friese radio en podcasts geluisterd, in het Fries (voor)
gelezen en er worden coöperatieve en interactieve werkvormen ingezet waardoor leerlingen geactiveerd 
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 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 
reacties van Friessprekenden. (Spreken en geprek-
ken)

• 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 geeft dramalessen waarbij de voertaal Fries is en leerlingen zich leren uiten in het Fries. In de 
rollen kan gedifferentieerd worden naar (taal)niveau.  Drama 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 stimuleren om hun mening 
in het Fries te formuleren, zodat zij hun spreekvaardigheid oefenen. 
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• (6) Friese voorgelezen verhalen, vertellingen 
en andere gesproken teksten te begrijpen en 
zelf Friestalige fictie en non-fictie te lezen en te 
begrijpen. (Lezen en luisteren) 

• te luisteren naar Friestalige gesproken teksten, 
vertellingen en gesprekken;

• te oefenen met het lezen (decoderen) van specifieke 
Friese lettercombinaties en klanken;

• verschillende soorten Friestalige teksten te lezen en de 
inhoud te begrijpen en te verwerken.

• De leerkracht biedt teksten aan die oplopen in moeilijkheid: van ervaringsteksten in het Fries naar meer 
informatieve teksten en andere genres;

• De leerkracht gebruikt voor een les begrijpend lezen of close reading rijke en interessante Friese teksten 
(bijvoorbeeld passend bij een thema van wereldoriëntatie). Close reading stimuleert leerlingen een tekst 
meerdere keren te lezen waarbij steeds nieuwe informatie en nieuwe (minder frequente) woorden worden 
ontdekt. 

• (7) informatie te verwerken uit Friestalige, 
gesproken en geschreven teksten.  
(Lezen en luisteren)

• Friese teksten te lezen waarbij tekstniveau opklimt van 
ervaringstekst naar informatieve teksten en andere 
genres;

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

• gelezen verhalen samen te vatten.

• De leerkracht hanteert Fries als voertaal bij zaakvakken en volgt de didactiek van Content and Language 
Integrated learning (CLIL) en/of gebruikt binnen de zaakvakken Friestalige bronnen;

• De leerkracht stimuleert leerlingen om een spreekbeurt of boekbespreking in het Fries te doen.

• (8) eenvoudige Friese grammatica en spellingsre-
gels en passen deze toe in schrijfopdrachten.  
(Schrijven)

• instructie en oefenen van eenvoudige grammatica en 
spellingsregels van het Fries;

• geleerde spellingsregels toe te passen in schrijfproducten;
• (eigen) schrijfproducten te conctroleren op geleerde 

spellingsregels en grammatica.

• De leerkracht geeft inspirerende en aansprekende schrijfopdrachten, zoals het verzinnen van een Friese (of 
meertalige) rap. Leerlingen kunnen gebruik maken van elkaars talenrepertoire, van (online) woordenboeken, 
spellingchecker en vertaalsoftware;

• De leerkracht leert leerlingen om schrijfproducten altijd zelf te controleren op structuur, zinsconstructies en 
spelling en op basis van deze controle de tekst te verbeteren. Hierbij kunnen leerlingen gebruik maken van 
elkaars taalvaardigheid en van (online) woordenboeken, spellingchecker en vertaalsoftware.  Op deze manier 
verbeteren zij hun Friese schriftelijke en mondelinge vaardigheid. 
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• (9) te reflecteren op hoe zij gewerkt hebben aan 
schriftelijke en mondelinge taalproducties en deze 
producten te waarderen en te beoordelen.

• eigen taalproducties te vergelijken met criteria;
• eigen taalproducties te beoordelen in relatie met criteria 

of schoolnormen.

• De leerkracht laat leerlingen (eigen) schrijf- en mondelinge taalproductie waarderen door de inhoud te 
vergelijken met criteria zoals beschreven in het rrF of deelt een zelfevaluatieinstrument (GRIP) uit. Leerlingen 
bepalen het niveau van (hun) tekst en geven een waardering. Hierbij houden ze rekening met hun eigen 
taalachtergrond en algemene taalvaardigheid.

• (10) persoonlijke doelen te stellen voor hun Friese 
taalontwikkeling in relatie tot kwaliteitscriteria en 
(school)normen. 

• kennis te nemen van doelen/criteria zoals het rrF;
• eigen taalproducties in een portfolio te verzamelen en het 

taalniveau te vergelijken met criteria zoals het rrF;
• te reflecteren op de eigen ontwikkeling in relatie tot 

de persoonlijke doelen en de eigen mogelijkheden in te 
schatten.

• De leerkracht laat leerlingen regelmatig eigen Friese taalproducties verzamelen en selecteren voor in het 
Friese (of meertalige) taalportfolio. De leerkracht stelt refelectievragen en stimuleert leerlingen om nieuwe 
(eventueel hogere) ambities te kiezen. 

15



Bouwstenen Fase 2 | september 2020 | © Cedin 

Bouwstenen VO ONDERBOUW | IT IS AL BEGUN Grote opdracht 2: De Friese taal leren en gebruiken

De leerlingen leren Dit leren zij onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod

Ve
ili

g 
kl

im
aa

t e
n 

di
ffe

re
nti

ati
e

• (1) dat het Fries een taal is die zijzelf, 
medeleerlingen, docenten en andere volwassenen 
kunnen gebruiken in informele en formele (leer)
situaties.

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

school onderling Fries spreken;
• te onderzoeken in welke formele situaties zoal Fries 

wordt gesproken;
• positieve reacties te horen op Friestalige uitingen.

• De docent zorgt voor een leeromgeving waarin Fries een serieuze plaats heeft en leerlingen het Fries 
regelmatig hoorbaar en zichtbaar tegenkomen in de school. In de gangen hangen Friestalige posters 
en Friestalig leerlingenwerk, in meerdere lokalen staan Friese woordenboeken, in de mediatheek staan 
Friese lees- en informatieve boeken. Het Fries wordt ook gebruikt in de communicatie via de website, in 
nieuwsbrieven en in de schoolgids;

• De docent geeft op meerdere momenten in de les ruimte om gebruik te maken van het Fries, bijvoorbeeld bij 
overleg-, brainstorm- en presentatieopdrachten.

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

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

• De docent geeft opdrachten waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van elkaars taalvaardigheden, zoals bij 
het begrijpen van informatieve of literaire teksten. Door samen te werken ontstaat natuurlijke differentiatie 
tussen taalgevoelige leerlingen (Fries- én Nederlandstalig) en minder taalgevoelige kinderen;

• Vakdocenten die hun vak in het Fries geven, gebruiken de didactiek Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) om er voor te zorgen dat zowel de kennis- als taaldoelen worden behaald.

• (3) dat zij hun vaardigheid in het Fries kunnen 
vergroten 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;

• in interacties te ervaren dat het overbrengen van een 
boodschap en het maken van contact waardevoller kan 
zijn dan correct taalgebruik;

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

• De docent maakt gebruik van drama om spreek- en schrijfdurf te stimuleren. In de dramalessen worden rollen 
afgestemd op de niveauverschillen van leerlingen;

• 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 actief te 
gebruiken, het Fries correct uit te spreken en hun 
Friese taalgebruik steeds beter af te stemmen op 
het doel, het publiek en de taalsituatie. (Spreken) 

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

• nieuwe woorden actief te gebruiken;
• Friese labels te leren bij nieuwe concepten;
• te luisteren naar feedback van de leerkracht en deze toe 

te passen. 

• 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 
stimuleert het Fries te gebruiken. Denk aan: Friese lees- en informatieve boeken, Friese woordenboeken, 
verschillende mediavormen, zoals: Friese tv-programma’s, vlogs, radio en podcasts.

• (5) eigen gevoelens, gedachten en meningen in het 
Fries te verwoorden en adequaat te reageren op 
vragen, reacties en meningen 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 docent maakt gebruik van gedifferentieerde drama opdrachten om in te kunnen spelen op 
niveauverschillen en spreek- en schrijfdurf te stimuleren en waaraan alle leerlingen op eigen niveau mee 
kunnen doen;

• De docent lokt discussie en meningsvormende gesprekken 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 stimuleren 
om hun mening in het Fries te formuleren, zodat zij hun spreekvaardigheid oefenen.
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• (6) Friese voorgelezen verhalen, vertellingen 
en andere gesproken teksten te begrijpen en 
zelf Friestalige fictie en non-fictie te lezen en te 
begrijpen. (Lezen en luisteren) 

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

• te oefenen met het lezen (decoderen) van specifieke 
Friese lettercombinaties en klanken; 

• verschillende soorten Friestalige teksten te lezen;
• gelezen verhalen kort samen te vatten.

• De (vak)docent laat leerlingen regelmatig kijken en luisteren naar interviews en gesprekken tussen 
Friessprekenden over vak- of beroepsgerelateerde onderwerpen; 

• De docent geeft uitleg en instructies over specifieke Friese lettercombinaties en klanken.

• (7) informatie 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 informatiedichtheid. Leerlingen lezen deze teksten en gaan op zoek naar de relevante 
informatie door samen te werken. De docent stimuleert leerlingenmiddels verschillende soorten vragen om 
de tekst meerder malen te onderzoeken op nieuwe informatie, verbanden en betekenis; 

• De (vak)docent laat leerlingen kennismaken met verschillende soorten Friestalige teksten, zoals: 
krantenartikelen, informatieve teksten, fictie, poëzie, lectuur en Friestalige strips. 

• (8) Friese grammatica en spellingsregels van 
het Standaardfries en passen deze toe in 
schrijfopdrachten. (Schrijven)

• instructie en oefenen van eenvoudige grammatica en 
spellingsregels van het Fries;

• geleerde spellingsregels toe te passen in schrijfproducten

• De (vak)docent geeft elk groepje uitleg over een andere Friese spelling- of grammaticaregel. De leerlingen 
oefenen met de regel en gaan dan hun klasgenoten instructie geven;

• De docent geeft leerlingen de opdracht een Friese blog te schrijven. De leerlingen moeten spelling - en 
grammaticaregels toepassen. De docent biedt bronnen aan, waarmee leerlingen schrijfproducten verbeteren 
en aanpassen aan het Standaardfries. 
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• (9) kritisch te reflecteren op hun beheersing van 
het Fries op de 5 domeinen en hun taalproducten 
te waarderen en beoordelen op basis van 
gestandaardiseerde criteria.

• eigen taalproducties te vergelijken met criteria;
• eigen taalproducties te beoordelen.

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

• De docent geeft leerlingen zelfevaluatie-instrumenten of criteria waarmee zij op hun eigen mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden kunnen reflecteren. 

• (10) een persoonlijke ambitie en bijpassende 
tussendoelen op te stellen ten aanzien van hun 
Friese taalontwikkeling op de 5 domeinen op basis 
van zelfreflectie en gestandaardiseerde criteria

• kennis te nemen van doelen/criteria zoals het rrF;
• het verzamelen van eigen taalproducties in een portfolio;
• te reflecteren op de eigen ontwikkeling en de eigen 

mogelijkheden in te schatten;
• na te denken over het eigen wenselijke taalniveau in 

relatie tot hun verantwoordelijkheidsgevoel voor het Fries 
van nu en de toekomst.

• De docent laat leerlingen regelmatig eigen taalproducties verzamelen en selecteren voor in het Friese (of 
meertalige) taalportfolio. 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 zelfevaluaties uit GRIP te gebruiken. De docent kan deze reflectie ondersteunen m.b.v. vragen en kan 
leerlingen stimuleren om hoge(re) ambities te kiezen;

• de docent laat de leerlingen een brief aan zichzelf schrijven in het Fries voor over 10 jaar: Spreken ze dan nog 
Fries? Voeden ze hun kinderen op in het Fries? Welke rol speelt Fries dan in hun werk? Et cetera. 
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• (1) zich te verwonderen over aspecten 
van de Friese cultuur in hun directe 
leefomgeving, zoals: specifieke 
kenmerken van het landschap, 
gebouwen, boeken en tradities.

• te luisteren naar uitleg en verhalen van de eigen leerkracht 
of gastdocent bijvoorbeeld met behulp van Friestalige 
lesmethoden, informatieve media, voorwerpen en 
voorbeelden, excursies, etc. waarbij de voertaal zo veel 
mogelijk Fries is;

• de Friese cultuur te beleven en te ervaren tijdens het bezoe-
ken van monumenten, beelden en fenomenen in het Friese 
landschap (bijv. de terpen) in hun directe leefomgeving en te 
luisteren naar de bijbehorende Friestalige verhalen waarbij het 
niveau van de taal en de inhoud is afgestemd op het jonge kind.

• De leerkracht neemt leerlingen mee de natuur in en vertelt over de weidevogels van Fryslân of laat een 
expert er over vertellen. De leerlingen leren de vogels te herkennen met behulp van afbeeldingen en 
geluidsopnames. De vogelnamen worden zowel in het Fries als in het Nederlands geleerd. Daarna gaan de 
leerlingen het veld in met verrekijkers om de vogels te spotten. Ze kruisen aan en turven welke vogels ze 
hebben gespot en hoeveel;

• De leerkracht neemt leerlingen mee op excursie of een wandeling door de directe leefomgeving. Denk aan 
een bezoek of het bekijken van een gebouw in de eigen woonplaats of regio (een kerk, een oud huis of state, 
het gemeentehuis, een oude of werkende fabriek), een terp, een beeld of monument, Noarderleech, et 
cetera.
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• (3) een aantal belangrijke of bekende 
personen en gebeurtenissen in Friesland 
van vroeger en nu kennen passend bij de 
belevingswereld van het jonge kind.

• te luisteren naar Friestalige verhalen waarbij het niveau van de 
taal en de inhoud is afgestemd op het jonge kind;

• zich in te leven in personen en gebeurtenissen uit heden 
en verleden. Te denken valt aan: de elfstedentocht, het 
skûtsjesilen en fierljeppen. Bekende namen van vroeger zoals 
Grutte Pier en Abe Lenstra en bekende namen van nu.

• De leerkracht vertelt het verhaal van Grutte Pier, aangepast een de leeftijd van de leerlingen en laat 
leerlingen het verhaal naspelen en opvoeren; 

• De leerkracht begraaft voorwerpen of foto’s gerelateerd aan de Friese geschiedenis in de zandbak. De leer-
lingen graven deze op (archeologie in de zandbak). Daarna bekijken ze in de klas de voorwerpen en foto’s. Ze 
schatten in wat het kan zijn, waar het over gaat of wie er op de foto staat. Daarna bepalen de leerlingen of 
het voorwerp, de foto bij vroeger, nu of de toekomst hoort.
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• (4) (groep 3-4) ervaren dat de Friese taal 
een onderdeel is van de Friese cultuur 
en identiteit.

• door deel te nemen aan georganiseerde activiteiten 
georiënteerd op specifieke Friese cultuuruitingen zoals Friese 
sporten en tradities, waarbij aandacht is voor de bijbehorende 
Friese taal en woordenschat; 

• musea en tentoonstellingen gericht op de Friese kunst en 
cultuur te bezoeken waarbij aandacht is voor de bijbehorende 
Friese taal en woordenschat;

• Friestalige toneel- en dansvoorstellingen te bezoeken en er 
aan deel te nemen.

• De leerkracht gaat met de leerlingen naar een Friestalige voorstelling. Op school wordt het verhaal nog eens 
naverteld en zelf nagespeeld waarbij de leerkracht de leerlingen de Friese taal laat gebruiken ;

• De leerkracht laat leerlingen kennismaken met kaatsen door een kaatser uit te nodigen die de leerlingen het 
spel en de bijbehorende Friese termen leert.

• (5) vertellen over hun ervaringen met 
Friese cultuuruitingen.

• vragen te beantwoorden van de leerkracht, elkaar, gastdocent 
of andere deskundige n.a.v. lessen, activiteiten, excursies, etc.

• vrij te vertellen over eigen ervaringen en gebeurtenissen in 
het kader van Friese cultuur waarbij leerlingen gestimuleerd 
worden Fries te spreken en feedback krijgen in het Fries.

• De leerkracht laat leerlingen vertellen over eigen ervaringen en gebeurtenissen. De leerkracht gebruikt zelf 
het Fries en/of stelt regelmatig de vraag of de leerling de Friese woorden kennen; 

• De leerkracht, gastdocent of deskundige laat leerlingen reflecteren op een les, activiteit of excursie (bijvoor-
beeld een kaatsles) waarbij de voertaal Fries is. De leerkracht stelt gesloten en open vragen afgestemd op het 
Friese taalniveau van de leerlingen. De leerlingen worden op die manier uitgedaagd om in het Fries aan te 
geven wat ze hebben gezien, gehoord en wat ze er van vonden. 
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• (6) dat het vanzelfsprekend is dat zijzelf 
en/of anderen Fries spreken op school.

• te luisteren naar de leerkracht die Fries spreekt tijdens de les 
en deze te begrijpen;

• te luisteren naar Friestalige auditieve voorbeelden tijdens de 
les;

• zelf Fries te praten in de les.

• De leerkracht hanteert consequent het Fries als voer- en instructietaal en gebruikt Friestalig auditief visueel 
lesmateriaal zoals Friestalige filmpjes;

• De leerkracht stimuleert leerlingen om in het Fries antwoord te geven op vragen. De vragen worden in het 
Fries gesteld en zijn qua niveau afgestemd op het Friese taalniveau van de leerling. Denk aan: aanwijsvragen, 
gesloten vragen en open vragen. 
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De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
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• (1) specifieke kenmerken van 
de Friese cultuur (landschap, 
architectuur, kunst, literatuur, 
tradities, normen en waarden) 
kennen en herkennen.

• te luisteren naar uitleg en instructie van de eigen leerkracht of gastdocent 
met bijvoorbeeld behulp van Friestalige lesmethoden, informatieve media, 
voorwerpen en voorbeelden, excursies, et cetera, waarbij de voertaal zo veel 
mogelijk Fries is;

• het bezoeken en bekijken van monumenten, beelden en fenomenen in het 
Friese landschap (bijv. terpen, een binnendijk, heidegebied, etc.) en te luisteren 
naar de bijbehorende (Friestalige) verhalen waarbij het niveau van de taal en de 
inhoud is afgestemd op de groep;

• te onderzoeken welke aspecten van Friese cultuur zichtbaar zijn in hun directe 
omgeving;

• schriftelijke en audiovisuele informatie te verwerken tot presentaties en 
werkstukken.

• De leerkracht laat leerlingen een culturele kaart (Google Earth|Maps) maken van hun omgeving 
waarop o.a. monumenten, beelden, specifieke gebouwen en het karakteristieke landschap 
worden aangegeven;

• De leerkracht laat leerlingen het nut van terpen onderzoeken en op welke manier het water nu 
in Fryslân beheerst wordt, waardoor terpen geen functie meer hebben. Leerlingen gebruiken 
Friestalige bronnen en maken een presentatie in het Fries; 

• De leerkracht laat leerlingen een bijzonder gebouw of monument bestuderen en vraagt de 
leerlingen deze te plaatsen in een tijdvak van de geschiedenis. De leerlingen maken een 
presentatie of filmpje waarmee ze klasgenoten informeren over het monument dat zij hebben 
onderzocht. De leerkracht stimuleert de leerlingen om Fries te spreken en te schrijven.

• (2) een aantal bekende historische 
gebeurtenissen kennen waar het 
recht om Fries te spreken een rol 
speelde en leren in welke huidige, 
formele en informele, situaties het 
Fries gebruikt mag worden of de 
voorkeur krijgt.

• te onderzoeken in welke situaties of bij welke gelegenheden het Fries gebruikt 
mag worden of gebruikt moet worden; 

• na te denken en te bespreken of er taalafspraken zijn in hun eigen omgeving. 
Bijvoorbeeld: op school, op de sportclub of bij hun thuis;

• de huidige positie van het Fries te vergelijken met de positie van andere talen in 
Friesland, Nederland en/of in de wereld.

• De leerkracht stimuleert leerlingen naar aanleiding van informatie over Kneppelfreed een 
mening te vormen over het gebruik van het Fries bij formele en informele situaties. Leerlingen 
bespreken o.a. of ze weten wanneer het wel en niet toegestaan is om Fries te spreken. 
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• (3) de belangrijkste gebeurtenissen 
en personen in Friesland, in relatie 
met de Nederlandse geschiedenis, 
kennen en begrijpen en in de tijd 
plaatsen.

• het lezen van en luisteren naar Friese verhalen en hierover te praten, waarbij de 
voertaal zo veel mogelijk Fries is;

• het onderzoeken en vergelijken van de Friese en Nederlandse geschiedenis en 
overeenkomsten en verschillen te benoemen;

• zich te verplaatsen in belangrijke personen en gebeurtenissen in heden en 
verleden. Bijvoorbeeld: de slag bij Warns en Kneppelfreed, wie waren Gysbert 
Japicx, Eise Eisinga en Saskia van Uylenburgh en Friezen die nu bekend zijn in de 
wereld van politiek, sport of entertainment.

• De leerkracht vult reguliere geschiedenislessen aan met geschiedenislessen uit de Kanon fan 
de Fryske Skiednis (11en30). Als verwerkingsvorm maken de leerlingen een krant passend bij 
die tijd met landelijk en regionaal nieuws. De leerlingen schrijven in meerdere groepjes de 
nieuwsberichten. De berichten worden in het Fries geschreven waarbij er aandacht is voor 
spelling, grammatica en woordenschat; 

• De leerkracht laat de leerlingen, eventueel onder leiding van een acteur, een voorstelling beden-
ken over een onderdeel uit de Kanon fan de Fryske Skiednis (11en30). De inhoud van de lessen 
wordt verwerkt in rollen, dialogen en sketches.
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• (4) begrijpen en kunnen uitleggen 
dat de Friese taal een belangrijk 
onderdeel is van de Friese cultuur 
& identiteit en beseffen dat zij een 
rol spelen in het behoud van de 
Friese taal & cultuur.

• te onderzoeken welke Friese woorden, zinnen en zegswijzen specifiek zijn voor 
Friese cultuuruitingen zoals Friese sporten en tradities en te beseffen dat de 
Friese cultuur niet zonder de Friese taal kan;

• het bezoeken van musea en tentoonstellingen gericht op de Friese kunst en 
cultuur en te reflecteren op de bijbehorende Friese taal en woordenschat;

• te beredeneren wat er gebeurt met de Friese taal & cultuur als steeds minder 
mensen of niemand meer Fries spreekt. 

• De leerkracht geeft kaatsles of huurt iemand in die de leerlingen les geeft. De leerlingen leren de 
spelregels en alle bijbehorende begrippen in het Fries. In de nabespreking noteren de leerlingen 
alle begrippen in een mindmap. De woorden worden vertaald naar het Nederlands en er wordt 
onderzocht of de vertaling wel altijd dezelfde betekenis heeft (bijvoorbeeld: boppeslach en 
‘bovenslag’). De leerlingen leren op die manier dat taal en cultuur verbonden zijn; 

• De leerkracht laat leerlingen onderzoek doen naar typisch Friese gebruiken, uitdrukkingen en 
gezegden. De leerlingen maken er een filmpje of toneelstukje bij;

• De leerkracht laat de leerlingen onderzoeken of andere provincies in Nederland ook een 
Elfstedentocht zouden kunnen houden en laat ze aan elkaar uitleggen waarom wel of niet.

• (5) Friese cultuuruitingen 
waarderen en leren hun waardering 
uit te leggen.  

• de waarde van de Friese cultuur voor henzelf en anderen te bespreken; 
• te beargumenteren welke uitingen belangrijk zijn voor Friesland of ‘typisch Fries’ 

zijn
• de Friese cultuuruitingen te vergelijken met die van andere provincies (en 

landen) inclusief taal. 

• De leerkracht richt samen met de leerlingen een eigen Fries museum in met foto’s en filmpjes 
van Friese cultuuruitingen in de omgeving en voorwerpen. De leerlingen zorgen voor informatie 
bij de foto’s en voorwerpen. Alles wat geschreven en gezegd wordt is beschikbaar in het Fries en 
eventueel ook in het Nederlands (en andere talen). 

• De leerkracht legt leerlingen stellingen en vragen voor zoals: is Grutte Pier en barbaar of 
een held? Mag de Oldehove afgebroken worden voordat hij echt gaat omvallen? etc. Daarna 
bedenken leerlingen zelf stellingen of dilemma’s over de Friese taal & cultuur.
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De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
Fr

ie
s 

al
s 

do
el

- e
n 

vo
er

ta
al

• (6) te begrijpen waarom Fries als 
voertaal wordt gebruik in de les.

• te luisteren naar de leerkracht die Fries spreekt tijdens de les en deze te 
begrijpen;

• het lezen van Friese teksten en luisteren naar Friestalige auditieve voorbeelden 
tijdens de les;

• zelf Fries te gebruiken in de les, zowel mondeling als schriftelijk;
• door te bespreken wat de voordelen zijn van het gebruiken van het Fries in de 

les.

• De leerkracht hanteert consequent het Fries als voer- en instructietaal en gebruikt Friestalig 
auditief visueel lesmateriaal zoals Friestalige filmpjes;

• De leerkracht stimuleert leerlingen om in het Fries antwoord te geven op zowel mondelinge als 
schriftelijke vragen en geeft feedback waarmee leerlingen hun Friese taal- en schrijfvaardigheden 
verder kunnen ontwikkelen. 
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De leerlingen leren Dit leren ze onder andere door Voorbeelden | ideeën didactisch handelen en aanbod
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• (1) de unieke punten van de Friese 
cultuur (landschap, architectuur, kunst, 
literatuur, tradities, normen en waarden) 
te benoemen en er enige informatie 
over te geven.

• te luisteren naar uitleg en instructie van de eigen leerkracht 
of gastdocent met behulp van Friestalige lesmethoden, 
informatieve media, voorwerpen en voorbeelden, excursies, 
etc. waarbij de voertaal Fries is;

• in de omgeving van thuis of school op zoek te gaan naar 
uitingen van de Friese cultuur en op zoek te gaan naar 
informatie met behulp van digitale en schriftelijke bronnen en 
interviews; 

• schriftelijke en audiovisuele informatie te verwerken tot 
presentaties, werkstukken en andere (schrijf)producten.

• De docent organiseert een excursie naar het Wad, naar het kweldercentrum, etc. De leerlingen maken, na de 
Friestalige rondleiding, in groepjes ter plaatse een vlogje of schrijven er later een blog of wiki over; 

• De docent legt uit dat Fryslân uit verschillende ‘hoeken’ bestaat en laat leerlingen verschillen en 
overeenkomsten tussen Klaaihoeke, Bouhoeke en Wâlden onderzoeken.

• (2) de veranderingen in Fryslân en 
(daarmee) de politieke status van het 
Fries als minderheidstaal gedurende de 
geschiedenis en in het nu te begrijpen 
met behulp van historische kennis.

• te onderzoeken welke rol de Friese taal had in historische 
gebeurtenissen;

• kennis te nemen van Europese afspraken over het Fries als 
minderheidstaal;

• onderzoek te doen naar actiegroepen die vechten voor het 
gebruik en behoud van de Friese taal, vanuit welke visies zij 
handelen en een eigen mening hierover te ontwikkelen;

• te bespreken welke waarde onderwijs in het Fries heeft voor 
de politieke en sociale positie van het Fries.  

• De docent legt de definitie van minderheidstaal uit en vertelt over situaties waar minderheidstalen aan de 
orde zijn en hoe die wel of niet beschermd worden. De leerlingen bespreken waarom Fries aan de definitie 
van een minderheidstaal voldoet en hoe het Fries beschermd wordt of kan worden;

• De docent presenteert een lege tijdbalk. De leerlingen gaan in groepjes deze tijdbalk vullen met de 
geschiedenis van de Friese taal. Hiervoor gebruiken ze digitale en schriftelijke bronnen. De groepjes 
vergelijken hun tijdbalken met elkaar en vullen aan of verbeteren hun tijdbalk;

• De docent legt leerlingen de vraag voor: Waarom is Fries een taal en geen dialect? De leerlingen gaan in 2 of 
drietallen op zoek naar informatie en argumenten. De argumenten worden klassikaal geïnventariseerd.
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• (3) hedendaagse en vroegere 
gebeurtenissen en personen in Friesland 
in historisch perspectief te plaatsen in 
relatie met de nationale en mondiale 
geschiedenis.

• de Friese geschiedenis te vergelijken met de nationale en 
mondiale geschiedenis en overeenkomsten en verschillen te 
benoemen;

• zich te verplaatsen in personen en gebeurtenissen in heden en 
uit het verleden. Bijvoorbeeld: de slag bij Warns en Kneppel-
freed. Bekende namen van vroeger zoals Pieter Jelles Troelstra 
en Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Friezen die nu bekend 
zijn in de wereld van politiek, sport of entertainment.

• De docent geeft geschiedenislessen over Fryslân waarin de leerlingen op zoek gaan naar informatie 
en verhalen over de oorsprong van Friese sporten (kaatsen, Fierljeppen, Skûtsjesile en schaatsen/de 
Elfstendentocht) en Friese sporters van vroeger en nu;

• De docent laat leerlingen in de nabije omgeving op zoek gaan naar standbeelden van personen en laat 
hen onderzoeken wie deze personen waren en wanneer en waarom zij belangrijk waren voor de Friese 
geschiedenis. 
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• (4) uitleggen hoe de Friese taal en cul-
tuur met elkaar verbonden zijn en op 
welke wijze zij zelf (willen) bijdragen aan 
het behoud van de Friese taal & cultuur.

• te onderzoeken welke Friese woorden, zinnen en zegswijzen 
specifiek zijn voor Friese cultuuruitingen zoals Friese sporten 
en tradities en te beseffen dat de Friese cultuur niet zonder de 
Friese taal kan;

• musea en tentoonstellingen gericht op de Friese kunst en 
cultuur te bezoeken en te reflecteren op de bijbehorende 
Friese taal en woordenschat;

• te bedenken hoe men in Fryslân de Friese taal & cultuur zou 
kunnen behouden of beschermen en wat zij daarin zelf kunnen 
betekenen.  

• De docent laat leerlingen naar een Fries nieuwsfragment luisteren/kijken (van radio of TV) en laat de 
leerlingen bespreken en beargumenteren of dit landelijk, regionaal en/of ‘typisch Fries’ nieuws is;

• De docent organiseert een excursie naar één van de musea in Fryslân over de Friese cultuur. De leerlingen 
maken een verslag. Ze mogen de vorm zelf kiezen: een boekje, een powerpoint, een filmpje of podcast, etc. 

• (5) de waarde van Friese cultuuruitingen 
beredeneren en een eigen visie op 
de waarde van cultureel erfgoed 
ontwikkelen.

• te bespreken en beargumenteren welke Friese cultuuruitingen 
waarde hebben voor henzelf en voor Friesland (nu en in de 
toekomst).

• de Friese cultuuruitingen (natuur, landschap, infrastructuur, 
maar ook tradities en eventueel omgang en taal) te vergelijken 
met die van andere provincies (en landen).

• De docent legt de leerlingen een situatie voor waarin een Fries monument gesloopt wordt om plaats te 
maken voor [...]. De leerlingen bespreken eerst in groepjes de voor- en tegenargumenten voor de sloop en de 
bouw van het nieuwe pand. Daarna verwerken ze dit in een rollenspel, waarbij de voertaal Fries is;

• De docent laat leerlingen een Friestalige reclamefolder maken waarin de Friese cultuur van de eigen streek, 
stad of dorp wordt gepromoot. 
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eigen Friese taalontwikkeling als Fries de 
voertaal is in de les.

• te luisteren naar de leerkracht die Fries spreekt tijdens de les 
en deze te begrijpen;

• het gebruiken en verwerken van schriftelijke en auditieve 
Friestalige bronnen;

• zelf Fries te gebruiken in de les, zowel mondeling als 
schriftelijk;

• door te bespreken wat de voordelen zijn van het gebruiken van 
het Fries in de les.

• De docent spreekt correct Fries en hanteert het Fries consequent  als voer- en instructietaal;
• De docent verwacht van leerlingen dat ze in het Fries spreken en schrijven tijdens de les en geeft concrete 

feedback n.a.v. taalproducties van leerlingen.     
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GO4: Sin’ en wille
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• (1) te spelen met de Friese taal en daaraan 
plezier te beleven.  

• taalspelletjes te spelen; 
• te luisteren naar en meed te oen met Friese 

taalactiviteiten zoals het opzeggen van versjes, 
meezingen van liedjes, luisteren en naspelen van  
verhalen, et cetera.

• De leerkracht stimuleert taalplezier door leerlingen Friese (opzeg)versjes en liedjes en bijpassende bewegingen te 
leren. 

• De leerkracht stimuleert taalplezier en taalgevoel voor het Fries door met leerlingen verschillende taalspelletjes te 
spelen: begin- en eindrijm, (woorden)bingo, reactiespelletjes en fonemische oefeningen met de Friese taal.

• (2) naar woorden en zinnen te luisteren/te kijken 
en deze te waarderen op betekenis, klank en 
vorm.

• te luisteren en te kijken naar verschillende Friese 
taaluitingen waarbij het gaat om klank, vorm, ritme, 
betekenis, et cetera.; 

• te praten over het gevoel dat een woord of 
zin oproept door de (Friese) klank, de vorm of 
betekenis, waarbij rekening wordt gehouden met 
het taalniveau van de leerlingen.

• De leerkracht zorgt er voor dat het Fries regelmatig klinkt m.b.v. muziek, TV, (digitaal) prentenboek, waardoor 
leerlingen de klanken en intonatie van het Fries steeds beter gaan herkennen;

• De leerkracht stimuleert taalplezier door leerlingen Friese (opzeg)versjes en liedjes te leren. Hierbij ligt het accent op 
klank, ritme, intonatie en bijbehorende bewegingen.
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• (3) genieten van en ontspanning beleven aan 
(artistieke) Friestalige uitingen zoals toneel, 
gedichten, muziek en andere vormen van 
taalkunst.

• te kijken en te luisteren naar toneel- en 
dansvoorstellingen, film of tv-programma en 
muziek;

• deel te nemen aan Friestalige cultuuractiviteiten;
• samen na te praten over de (artistieke) Friestalige 

cultuuruitingen waarnaar is geluisterd, gekeken of 
waaraan is deelgenomen. 

• De leerkracht organiseert een bezoek aan een Friestalige voorstelling in een theater of regelt dat de voorstelling op 
school komt. Na de voorstelling vraagt de leerkracht het verhaal (in het Fries) na te vertellen en wordt het verhaal 
nagespeeld in een eigen versie. Ouders kunnen komen kijken;

• De leerkracht laat een afbeelding van een Fries kunstwerk zien of neemt de leerlingen mee naar het museum. 
De leerlingen krijgen informatie over het kunstwerk of de kunstenaar. De leerlingen werken vervolgens aan een 
werkstuk over de kunstenaar of het kunstwerk. 

• (4) plezier en ontspanning te beleven aan het 
luisteren naar Friestalige voorgelezen verhalen en 
andersoortige teksten zoals gedichten. 
(= Leesmotivatie, literatuureducatie) 

Let op: Dit doel is verbonden met GO7 Leesmotivatie 
en literaire competentie (Nederlands). Vaardigheden 
die binnen het curriculum Nederlands worden ge-
leerd kunnen ook worden geleerd of toegepast in het 
curriculum Fries wanneer Friese teksten en boeken 
centraal staan.  
Denk aan vaardigheden zoals:
• bewustwording dat verhalen meer en minder 

overeen kunnen komen met de werkelijkheid;
• de belangrijkste personen, de verhaallijn en ver-

banden binnen de tekst kunnen benoemen;
• voorspellingen kunnen doen over het verhaal en 

de afloop er van.

• begrijpend te luisteren naar Friese prentenboeken 
en verhalen die interactief worden voorgelezen; 

• leesboeken en teksten te kiezen en te lezen uit 
een rijk, gevarieerd, aantrekkelijk en hedendaags 
aanbod van Friese verhalen, prentenboeken, 
informatieve teksten en boeken, versjes en 
gedichtjes;

• verhalen na te spelen in een themahoek, bij de 
verteltafel of met een vertelkastje of poppenkast;

• samen lastige woorden en specifieke Friese 
uitspraken of zegswijzes in de tekst te bespreken;

• in het Fries te vertellen of te schrijven, of te teke-
nen over eigen lees- en luisterervaringen met Friese 
boeken.

• De leerkracht leest interactief voor met behulp van intermediairs (handpop, beestfiguren, etc.). De leerlingen 
kunnen het verhaal met de intermediairs bij de verteltafel samen of onder begeleiding van de leerkracht, naspelen. 
De leerkracht stimuleert de leerlingen Fries te spreken. De leerkracht laat leerlingen een tekening maken bij een 
voorgelezen verhaal of gedicht en hangt deze op in de school;

• De leerkracht nodigt een Friese verhalenverteller uit die de leerlingen een Fries verhaal vertelt. De leerlingen 
verwerken het verhaal middels een bewegingsspel, tekening of schrijfopdracht;

• De leerkracht leest een Friese gedicht voor en laat de leerlingen het gedicht naspelen, uitbeelden of een tekening 
maken over het verhaal.
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• (5) eigen ideeën, ervaringen, gevoelens en 
gedachten op expressieve wijze vorm te geven 
gebruikmakend van de Friese taal.

• te fantaseren en associëren n.a.v. Friese woorden, 
zinnen, teksten of andere beelden;

• te experimenteren met de Friese taal in spel(letjes), 
werkstukken en tekeningen.

• De leerkracht laat leerlingen een eigen variant op een Fries (voorgelezen) verhaal bedenken door ze vrij te laten 
spelen met de verteltafel. 

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

• De leerkracht vraagt de leerlingen naar hun mooiste (Friese) woord en laat hen een schilderij maken van of bij dit 
woord.

• (6) Friese verhalen (na) te vertellen, (na) te 
spelen, (na) te tekenen en zelf te schrijven waarbij 
Fries  
doel- en voertaal is.

• verschillende soorten teksten te bedenken en te 
schrijven in het Fries, zoals (fantasie) verhalen, 
gedichtjes, rijmpjes of liedjes.

• Friese schrijfproducties naderhand te controleren 
op grammatica en spellingsregels, passend bij hun 
leeftijd.

• De leerkracht stimuleert leerlingen om zelf een poppenkastvoorstelling te bedenken. Om het Fries een rol te geven 
in deze voorstelling moet de handpop of beer (die alleen Fries verstaat en spreekt) ook een rol krijgen;

• De leerkracht geeft dramalessen waarin het Fries passief en actief gebruikt wordt. 
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• (7) eenvoudig waardeoordelen te formuleren 
over kunstzinnige en creatieve Friestalige 
producties.

• samen te praten over eigen en andermans 
kunstzinnige en creatieve Friestalige uitingen en 
eenvoudige persoonlijke reacties te geven.

• De leerkracht stimuleert de leerlingen een mening te vormen over eigengemaakte of andermans kunstzinnige en 
creatieve Friestalige uitingen m.b.v. smileys, schaalvragen of door vragen te stellen en antwoordopties te geven: 
Fynsto dit skilderij leaf of stoer? Krijsto fan dit skilderij in bliid gefoel of fertrietlik? Fynsto it knap fan de skilder of net? 
Et cetera.
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• (1) creatief gebruik te maken van de Friese taal en 
daaraan plezier te beleven.

• te spelen met de Friese taal in taalspelletjes en 
creatieve opdrachten; 

• te luisteren en mee te doen, mee te zingen met 
Friese opzegversjes, gedichten en muziek.

• De leerkracht laat leerlingen een alfabetposter maken met Friese woorden waar zij een positief gevoel bij 
krijgen. Dit kunnen woorden zijn die ze mooi vinden klinken maar ook vanwege de betekenis van een woord;

• De leerkracht laat leerlingen spelen en oefenen met Friese tongbrekers zoals: Bûter, brea en griene tsiis; wa’t dat 
net sizze kin, is gjin oprjochte Fries (Grote Pier), Rearikke rierreljirre en Ha jo jo jojo wol by jo? As jo jo jojo net by 
jo hawwe, dan mei jo wol even mei myn jojo jojoë. Tot slot bedenken de leerlingen zelf een tongbreker.

• (2) Friese taal als object en kunstvorm te beleven 
en een persoonlijk waardeoordeel te geven door te 
reflecteren op betekenis, vorm en klank.

• te luisteren naar verschillende Friese mondelinge 
taaluitingen;

• te praten over het gevoel dat een woord of 
zin oproept door de (Friese) klank, de vorm of 
betekenis, waarbij rekening wordt gehouden met 
het taalniveau van de leerlingen;

• onder woorden te brengen wat ze van bepaalde 
klanken, woorden, zinnen en Fries als taal in het 
algemeen vinden gekoppeld aan emotie en gevoel.

• De leerkracht laat de leerlingen 2 of 3 gedichten lezen. De leerlingen kiezen welke van de drie hen het meeste 
aanspreekt. Ze leggen hun keuze aan elkaar uit: Zijn het de woorden, de klanken of de betekenis van het gedicht 
die hun keuze hebben bepaald?;

• De leerkracht presenteert een aantal Friese uitspraken, zoals: Better de bûk te barsten, as it iten bedoarn, as hy 
syn holle op it kessen leit, slept syn kont al of de grize giet my oer de grouwe. De leerlingen bedenken vertalingen 
in andere talen. Klinkt of betekent het dan nog steeds hetzelfde? Ze bedenken een eigen Friese uitspraak.
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• (3) naar (artistieke) Friestalige uitingen zoals toneel, 
voordrachten, gedichten, muziek en andere vormen 
van taalkunst te luisteren en te kijken en een eigen 
mening te vormen.

• te kijken en te luisteren naar toneelvoorstellingen, 
openluchtspel, Friestalige musicals en films, vlogs, 
voordrachten, muziek en rap;

• deel te nemen aan Friestalige cultuuractiviteiten en 
het spelen van Friestalige games;

• samen te evalueren en het onder woorden 
brengen van de eigen ervaring en mening. 

• De leerkracht organiseert een bezoek aan een Friestalige voorstelling of een openluchtspel voor jeugd. Vooraf 
krijgen de leerlingen informatie over de voorstelling en na het bezoek wordt er geëvalueerd; 

• De leerkracht laat leerlingen verschillende Friestalige presentaties zien, zoals: het weerbericht van Piet 
Paulusma, een Friestalige vlog, een stukje uit een Fries interview. De leerkracht stelt reflectievragen: Voor wie 
zijn deze filmpjes? Wat maakt deze filmpjes geschikt voor dat publiek? Wat spreekt jou aan? Waarom? Wat zou 
je anders doen?;

• De leerkracht laat leerlingen naar Friestalige muziek luisteren, bespreekt de betekenis en laat leerlingen 
nadenken over de waarde van Friestalige muziek.

• (4) begrijpen en genieten van Friestalige creatieve en 
literaire teksten.  
(= Leesmotivatie, literatuureducatie) 

Let op: Dit doel is verbonden met GO7 Leesmotivatie en 
literaire competentie (Nederlands). Vaardigheden die 
binnen het curriculum Nederlands worden geleerd kunnen 
ook worden geleerd of toegepast in het curriculum Fries 
wanneer Friese teksten en boeken centraal staan.  
Denk aan vaardigheden zoals:
• leesvoorkeur ontwikkelen voor bepaalde inhoud, 

genres en schrijvers;
• inzicht krijgen in de situatie, personages, 

karakterontwikkeling en verhaallijnen;
• analyseren van literaire, visuele en retorische 

middelen en het effect er van toelichten;
• tekstinhoud kunnen verbinden met eigen leven en 

identiteit.

• leesboeken en teksten te kiezen en te lezen uit 
een rijk, gevarieerd, aantrekkelijk en hedendaags 
aanbod van Friese literaire teksten en boeken;

• te luisteren naar en het samenlezen van Friese 
literaire teksten en boeken en Friese luisterboeken; 

• te luisteren naar boekpresentaties over Friese 
boeken en schrijvers door leerkracht en leerlingen;

• zelf een boekpresentatie te geven na het lezen van 
een Fries boek;

• het voeren van literaire gesprekken over Friese 
literatuur;

• in het Fries te vertellen of te schrijven over eigen 
lees- en luisterervaringen met  Friese boeken;

• lastige woorden en specifieke Friese uitspraken of 
zegswijzes in de tekst op te zoeken in een (online) 
woordenboek of te bespreken.

• De leerkracht laat leerlingen een Fries boek lezen en nodigt daarna de schrijver uit om te vertellen over zijn boek 
en om leerlingen voor te lezen. De leerlingen kunnen vragen stellen aan de schrijver over zijn werk; 

• De leerkracht laat leerlingen gezamenlijk, in duo’s en/of individueel een Fries boek of Friese tekst lezen passend 
bij een zaakvakthema. Daarna wordt het boek of de tekst verwerkt volgens de reflectiemethodiek van Aidan 
Chambers of wordt een literair gesprek gehouden volgens de werkwijze van Gertrud Cornelissen.
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• (5) eigen ideeën, ervaringen, gevoelens en gedachten 
op expressieve wijze vorm te geven gebruikmakend 
van de Friese taal.

• te fantaseren en associëren n.a.v. woorden, zinnen, 
teksten of andere beelden;

• te experimenteren met de Friese taal in spel(letjes), 
gedichten, werkstukken en tekeningen .

• De leerkracht deelt een meertalig gedicht uit. Het gedicht wordt gezamenlijk gelezen. Daarna gaan leerlingen in 
groepjes een eigen gedicht maken in verschillende talen. De ‘basistaal’ van het gedicht is Fries. Daarna dragen de 
leerlingen de gedichten aan elkaar voor en/of maken er posters van die opgehangen worden in de school;

• De leerkracht laat muziek horen en de leerlingen bedenken er Friese woorden en bewegingen bij of leerlingen 
maken een geluidsspel bij een Fries gedicht.

• (6) Friese verhalen te bedenken, te vertellen, te 
spelen of te schrijven waarbij ze uiting te geven aan 
eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens 
waarbij Fries doel- en voertaal is.

• verschillende soorten teksten te bedenken 
en te schrijven in het Fries waarbij leerlingen 
gestimuleerd worden om Friese grammatica, taal- 
en spellingsregels toe te passen. Denk aan het de 
opbouw van verhalen, verschillende dichtvormen, 
recensies, reclame(spot)s, betogen, etc.; 

• in de laatste schrijffase de eigen teksten te 
controleren en geleerde Friese grammatica en 
spellingsregels toe te passen.

• De leerkracht laat leerlingen in tweetallen in het Fries verhalen bedenken met behulp van storycubes. De ene 
persoon gooit de dobbelstenen en bedenkt een verhaal, de ander noteert het verhaal. Als beide personen 
een verhaal hebben bedacht worden de verhalen herschreven. Er wordt dan gelet op grammatica, taal- en 
spellingsregels. Korte verhalen kunnen op een poster verwerkt worden;

• De leerkracht laat leerlingen schoolnieuws schrijven en opnemen. Leerlingen leren de opbouw van een 
krantenartikel of nieuwsitem op het journaal, maar ook het bedenken van goede interviewvragen. Het nieuws 
wordt verwerkt tot een krant of een journaal-opname. Deze kan geplaatst worden op de site van de school/
groep. Voor publicatie worden teksten gecheckt op correct Fries met behulp van goede (digitale) bronnen.
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• (7)  (eigen) kunstzinnige en creatieve Friestalige pro-
ducties te waarderen. 

• samen te reflecteren op eigen en andermans 
kunstzinnige en creatieve Friestalige uitingen waar-
bij gekeken wordt naar o.a. taal- en woordgebruik, 
betekenis, effect op zichzelf of op de ander;

• te reflecteren op de kwaliteit van tussen- en 
eindproduct in relatie met het doel;

• het Friese taalniveau van het (eigen) eindproduct te 
waarderen in relatie met (eigen) taalachtergrond 
en ambitie. 

• De leerkracht laat leerlingen naar elkaars werk kijken en leert hen in het Fries positief kritische feedback te 
geven door feedbackopties aan te bieden waaruit ze kunnen kiezen; 

• De leerkracht laat leerlingen hun eindproduct vergelijken met vooraf gestelde taaldoelen, bijvoorbeeld uit het 
rrF, en laat hun het eigen Friese taalniveau inschatten. De leerkracht differentieert de doelen of laat leerlingen 
hier zelf een uitspraak over doen.
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• (1) creatief gebruik te maken van de Friese taal en daar 
plezier aan te beleven en een positieve attitude t.a.v. de 
Fries taal te ontwikkelen. 

• te spelen met de Friese taal in creatieve 
opdrachten; 

• te luisteren naar en voordragen van Friese 
gedichten;

• te luisteren en mee te zingen met Friestalige 
popmuziek.

• De docent laat leerlingen in hun omgeving op zoek gaan naar voorbeelden van Friese taaluitingen. De 
leerlingen maken er foto’s van. De docent laat leerlingen op interactieve wijze aan elkaar vertellen over hun 
foto’s.  

• De docent laat leerlingen op zoek gaan naar Friestalige muziek en/of muziek gemaakt door Friezen. In de les 
wordt er naar geluisterd, op gereflecteerd en vormen leerlingen een eigen mening.

• (2) de schoonheid van de Friese taal te ervaren en te 
reflecteren op betekenis, vorm en klank van expressieve 
Friese taaluitingen.

• uit te leggen welk gevoel zij krijgen bij het horen 
of zien van bepaalde Friese woorden, zinnen 
en uitspraken als gevolg van de klank, vorm of 
betekenis;

• een mening te laten vormen over de schoonheid 
van het Fries en taal in het algemeen. 

• De docent leest een Friestalig gedicht of tekst voor met de juiste uitspraak en intonatie waardoor klank en 
vorm van de taal aandacht krijgen. De leerlingen oefenen dit gedicht of een gedacht naar eigen keuze en 
dragen het aan elkaar voor; 

• De docent laat een Fries gedicht of liedtekst vertalen naar het Nederlands en/of andersom. De leerlingen 
bespreken of het ritme en de schoonheid van het gedicht/het lied hetzelfde blijft of dat het veranderd. Ze 
bespreken talige oplossingen om gevoelsmatig zo dicht mogelijk bij het origineel te komen zal er ‘vrijer’ 
vertaald moeten worden. 
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• (3) naar (artistieke) Friestalige uitingen zoals toneel, 
voordrachten, gedichten, muziek en andere vormen van 
taalkunst te luisteren en te kijken en deze te waarderen.

• te kijken en te luisteren naar toneel- en 
dansvoorstellingen, Friestalige musicals en films, 
vlogs, voordrachten, muziek en rap;

• deel te nemen aan Friestalige cultuuractiviteiten en 
het spelen van Friestalige games;

• samen te reflecteren op de (artistieke) Friestalige 
cultuuruitingen waarnaar is geluisterd, gekeken of 
waaraan is deelgenomen en het onder woorden 
brengen van de eigen ervaring en mening. 

• De docent organiseert een excursie naar een museum in Fryslân, naar  een Friestalige toneelvoorstelling of 
naar een Friese film. Het bezoek wordt voorafgegaan door een les waarin achtergronden en informatie wordt 
gegeven. Als verwerking maken leerlingen een poster, presentatie of doen een andere creatieve opdracht 
waarbij ze gebruik maken van de Friese taal en waarin ze hun ervaring en mening verwerken;

• De docent nodigt een dichter of schrijver uit. Leerlingen lezen voor de komst minimaal één gedicht of boek 
van deze schrijver en werken aan de hand van ‘lezen voor de lijst’ aan een aantal opdrachten over het boek 
en de schrijver. Tijdens de gastles kunnen leerlingen vragen stellen aan de schrijver over het gedicht of het 
boek.

• (4) Friestalige literaire teksten te begrijpen, te waarderen 
en er van te genieten. 
(= Leesmotivatie, literatuureducatie) 

Let op: Dit doel is verbonden met GO7 Leesmotivatie en 
literaire competentie (Nederlands). Vaardigheden die binnen 
het curriculum Nederlands worden geleerd kunnen ook 
worden geleerd of toegepast in het curriculum Fries wanneer 
Friese teksten en boeken centraal staan.  
Denk aan vaardigheden zoals:
• dat ze door te lezen de wereld leren kennen en anderen en 

zichzelf beter kunnen begrijpen;
• hun leesvoorkeur ontwikkelen en uitbreiden voor 

bepaalde inhoud, literaire genres, schrijvers en teksten uit 
verschillende periodes;

• inzicht krijgen in complexere situatie, personages, 
karakterontwikkeling, verbanden en verhaallijnen;

• verschillende literaire, viuele en retorische middelen 
herkennen en het effect er van te benoemen;

• in leesgesprekken hun eigen mening, waardering en 
leeservaring onder woorden te brengen.

• leesboeken en teksten te kiezen en te lezen uit een 
rijk, gevarieerd, aantrekkelijk en hedendaags aanbod 
van Friese literaire teksten en boeken;

• te luisteren naar en samenlezen van Friese literaire 
teksten en boeken en Friese luisterboeken; 

• te luisteren naar boekpresentaties over 
Friese boeken en schrijvers door de docent en 
medeleerlingen;

• zelf een boekpresentatie te geven na het lezen van 
een Fries boek;

• in het Fries te vertellen of te schrijven over eigen 
lees- en luisterervaringen met Friese boeken;

• lastige woorden en specifieke Friese uitspraken of 
zegswijzes in de tekst op te zoeken in een (online) 
woordenboek of te bespreken.

• De docent voert leesbevorderingsprojecten uit;
• De docent gebruikt het tijdschrift LinKk om leerlingen informatieve teksten en interviews te laten lezen en 

hierover een klassengesprek te voeren;
• De docent presenteert elke maand 1 of 2 Friese boeken. De docent vertelt kort iets over het verhaal (wie, 

wat, waar en welke tijd), wie de schrijver is en leest een stukje voor of er wordt een stukje samen gelezen. 
De leerlingen geven aan of het boek hem of haar leuk lijkt door een duim omhoog of naar beneden te geven. 
Een van de leerlingen kan het boek meenemen;

• De docent deelt drie verschillende teksten uit: een fragment uit een boerenroman van 50 jaar geleden, een 
modern boek over een onderwerp waar (bijna) een taboe op is en een poëzie-tekst. De leerlingen lezen alle 
drie teksten en bespreken welke tekst hen het meeste aanspreekt en kunnen hun keuze beargumenteren. 
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• (5) eigen ideeën, ervaringen, gevoelens en gedachten op 
expressieve wijze vorm te geven gebruikmakend van de 
Friese taal.

• te fantaseren en associëren n.a.v. Friese woorden, 
zinnen, teksten of andere beelden;

• te experimenteren met het Fries en de taalregels 
door de taal als object te gebruiken.

• De docent daagt leerlingen uit om voor nieuwe woorden of leenwoorden Friese woorden te bedenken. De 
uitkomsten worden gepresenteerd en er wordt gestemd voor de beste of origineelste optie;

• De docent geeft leerlingen de opdracht om een stopmotionfilmpje te maken en deze Friestalig in te spreken;
• De docent geeft leerlingen een Friestalige tekst. De leerlingen strepen naar eigen keuze woorden en 

zinsdelen weg, tot er een Fries gedicht overblijft. 

• (6) uiting te geven aan eigen ideeën, ervaringen, 
gedachten en gevoelens met behulp van verschillende 
literaire vormen van taal waarbij Fries doel- en voertaal is.

• verschillende soorten Friese teksten te bedenken 
en te schrijven waarbij leerlingen gestimuleerd 
worden om geleerde Friese grammatica, taal- en 
spellingregels toe te passen. Denk aan de opbouw 
van verhalen, verschillende dichtvormen, recensies, 
reclame(spot)s, betogen, etc.;

• in de laatste schrijffase de eigen teksten te 
controleren en geleerde Friese grammatica, taal- en 
spellingsregels toe  te passen.

• De docent neemt een aantal verschillende kranten mee en laat leerlingen onderzoeken welke rubrieken 
een krant heeft. Daarna gaan leerlingen in groepjes zelf een Friestalige krant maken. Ze bespreken welke 
rubrieken ze in hun krant willen opnemen. Behalve vormgeving en stijl is ook correct Fries belangrijk. 

• De docent laat leerlingen in twee- of drietallen verhalen bedenken met behulp van storycubes. De verhalen 
worden opgeschreven en verbeterd qua structuur en retorische middelen. Ook wordt er op gelet dat ze 
geleerde taal- en spellingsregels toepassen;

• De docent laat leerlingen een Fries doorgeefverhaal schrijven: na elke zin wordt het papier doorgegeven en 
schrijft de volgende leerling een vervolg op het voorgaande. 
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• (6) een beredeneerd oordeel te geven over eigen en an-
dermans kunstzinnige en creatieve Friestalige producties.

• samen te reflecteren op eigen en andermans Fries-
talige uitingen t.a.v. taal- en woordgebruik, beteke-
nis, effect op zichzelf of op de ander

• te reflecteren op de kwaliteit van het eindproduct in 
relatie met het doel;

• het taalniveau van het (eigen) eindproduct te 
waarderen in relatie met (eigen) taalachtergrond 
en ambitie. 

• De docent stimuleert leerlingen om positief kritisch naar elkaars eindproducten te luisteren en te kijken door 
leerlingen eigen teksten te laten voordragen of te laten lezen. De leerlingen waarderen elkaars taalproducties 
op taalverzorging (doel, taalniveau, taalverzorging, correct, vormgeving, etc.) maar ook op inhoud. 
Feedbackvragen kunnen zijn: wat slaat aan, wat vond je als luisteraar leuk of goed? Welke tip wil je geven?  
Leerlingen reflecteren op hun eigen werk n.a.v. de feedback: Wat zouden ze willen veranderen en waarom? 
Wat is zo persoonlijk dat ze het niet willen veranderen? etc.; 

• De docent laat leerlingen terugblikken op een Friestalige activiteit of project met behulp van Kahoot, 
mentimeter, rubric of enquête waarin Friese vragen en antwoorden worden gebruikt.
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