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Primêr ûnderwiis

materiaal en oanbod



3

Wat is Taalplan Frysk 2030?
Yn skoaljier 16/17 en 17/18 ha alle skoallen yn Fryslân besite hân fan in team fan 
ûnderwiiskundigen fan NHL Stenden Hogeschool. Under de namme Taalplan Frysk 
brochten sy yn opdracht fan de provinsje Fryslân yn kaart wat (foar kearndoelen) de 
skoalle oanbiedt foar it Frysk. Op basis fan de besite krige elke skoalle in passend taalprofyl 
takend. Skoallen dy’t alle kearndoelen oanbeaen krigen in A-profyl, oare skoallen in B-, C-, 
D-, E-, F- of G-profyl. In oantal skoallen yn in net-Frysktalige regio krije in G-profyl. It beslút 
fan it takende profyl waard nei fêststelling troch skoalle en skoalbestjoer dield mei de 
ûnderwiisynspeksje. 

Mei Taalplan Frysk 2030 giet de provinsje in stap fierder. It doel is dat alle skoallen yn 
it Fryske taalgebiet 2030 in A-profyl hawwe. Yn skoaljier 20/21 en 21/22 binne der wer 
besites, om te sjen oft it groeimodel sa’t de provinsje dat foar eagen hat, realisearre wurdt. 
De provinsje stipet skoallen troch neiskoalling, lesmetoaden en ûnderwiisbegelieding oan 
te bieden. Nij binne de saneamde “skoalstipers”. Sy kinne helpe om dat soarte karren te 
begelieden. Sy hâlde de lyntsjes tusken de ferskillende organisaasjes koart en soargje 
derfoar dat it besteande oanbod ynsichtlik, taastber, berikber en brûkber is. Dat alles 
wurdt fersoarge troch ynstellingen lykas Afûk, Cedin, SFBO, Semko en NHL Stenden 
Hogeschool. Ha jo fragen oer Taalplan Frysk 2030? Jo kinne de provinsje berikke fia 
taalplanfrysk@fryslan.frl.

Kolofon

Opdrachtjouwer
Provinsje Fryslân

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

058 - 292 59 25
www.taalplan.frl

Foarmjouwing
FryslânMedia

Peter de Boer

Untwerp
Provinsje Fryslân

Ljouwert, febrewaris 2021

Oersjoch profilen en kearndoelen

De Fryske taal is ûnskiedber ferbûn mei de Friezen en ús identiteit. In 
taal om grutsk op te wêzen én yn te ynvestearjen. As provinsje wolle 
wy alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen. 
Dêrom moat uterlik yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en 
skoallen foar fuortset ûnderwiis op foldwaande nivo oanbean 
wurde. By foarskoalske edukaasje, mbû, hbû, universiteit en 
it spesjaal ûnderwiis kieze wy foar it fuortsterkjen fan de 
trochgeande learline. Sa komme bern fan alle leeftiden yn 
oanrekking mei de Fryske taal, fan berne-opfang oant 
heger ûnderwiis. De provinsje set him dêrfoar yn mei 
taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, 
Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, 
Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de 
Underwiisynspeksje. Mar boppedat wurkje wy 
mei dosinten, skoallen en skoalbestjoeren. Wy 
ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit 
fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle 
ûnderwiisnivo’s.
Frysk, foar no en letter. 

Mear ynformaasje: www.taalplan.frl

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden 
met de Friezen en onze identiteit. Een taal om 

trots op te zijn én in te investeren. Als provincie 
willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om 

de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 
2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen 

voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau 
worden aangeboden. Bij voorschoolse educatie, mbo, 

hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we 
voor het versterken van de doorgaande leerlijn. Zo komen 

kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, 
van kinderopvang tot hoger onderwijs. De provincie zet zich 

hiervoor in, samen met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, 
Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, 

Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie. 
Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en 

schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk in de kwaliteit van 
Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus.

 Frysk, foar no en letter. 

Meer informatie: www.taalplan.frl

Wat moat 

ik oanbiede 

om in profyl heger 

te kommen?

PROFYL B
Kearndoel:
17, 18, 19, 20, 22
Oanbiede:
• Positive attitude
• Harkjen
• Taalbeskôging
+ Sprekken/yn petear
+ Lêzen

PROFYL C
Kearndoel:
17, 18, 19, 22
Oanbiede:
• Positive attitude
• Harkjen
+ Taalbeskôging
+ Sprekken/yn petear

PROFYL D
Kearndoel: 
17, 18, 20, 22
Oanbiede: 
• Positive attitude

• Harkjen
+ Taalbeskôging
+ Lêzen

PROFYL E
Kearndoel:
17, 18, 22
Oanbiede:
•  Positive attitude
+  Harkjen

PROFYL F
Kearndoel:
17
Oanbiede: 
• Positive attitude

PROFYL A
Kearndoel:
17, 18, 19, 20, 21, 22
Oanbiede:
• Positive attitude
• Harkjen
• Taalbeskôging
• Sprekken/yn petear
• Lêzen
+ Skriuwen

In folslein oersjoch fan alle profilen en ambysjes is yn it Nederlânsk te finen oan’e ein fan de brosjuere. 
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Materiaal & oanbod
Der is in weareld materiaal foar it primêr ûnderwiis. Fan de digitale metoade Spoar 8 oant losse projekten, 
wrâldoriïntaasje-tema’s en meartalige ûnderwiisfoarmen ta. Sa is der in soad materiaal beskikber, wêrtroch’t 
jimme wurkje kinne oan de ambysjes! 

Spoar 8
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Spoar 8 is dé metoade Frysk foar it primêr ûnderwiis. In komplete 
metoade mei in trochgeande learline fan groep 1 oant en mei groep 
8. De metoade bestiet út 5 ûnderdielen: Temateek, Taalaktiviteiten, 
Projekten, Lêsline en Meunstertún, en slút oan by de tema’s dêr’t de 
skoalle oan wurket. De learlingen wurkje op tablet, laptop of kompjûter 
oan lêsbegryp, skriuw-, hark- en sjochfeardigens. De tema’s sitte grôtfol 
ferhalen, gedichten, filmkes en spultsjes. De lessen binne ynteraktyf. 

Temateek
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER  

Slút mei de Fryske lesmaterialen út de Temateek oan by tema’s dêr’tst 
yn ’e klasse oan wurkest. Sa learst dyn learlingen op in betsjuttingsfolle 
wize Frysk. Boppedat wurdt it ienfâldiger om it Frysk mei oare 
fakken te kombinearjen (CLIL). De hûnderten Fryske ferhaaltsjes, 
wurkblêden, ferskes, filmkes, spultsjes, ynteraktive sykplaten, poëzy en 
taalaktiviteiten sikest út oan ’e hân fan tema’s dy’t ek brûkt wurde yn oare 
(Nederlânsktalige) metoaden. Tink oan Schatkist, Kleuterplein, Veilig leren 
lezen en Lijn 3. Yn de groepen 5 oant en mei 8 slút it materiaal oan by de 
saakfakmetoaden. 

Taalaktiviteiten
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-4  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Doelfêst mear mei it Frysk dwaan. De stap-foar-stap beskriuwingen en 
bybehearrende lesmaterialen út de Temateek meitsje dat hiel ienfâldich. 
Slút mei taalaktiviteiten oan by tema’s dêr’tst yn ’e klasse oan wurkest. 
Sa learst dyn learlingen op in betsjuttingsfolle wize Frysk. Boppedat 
wurdt it ienfâldiger om it Frysk mei oare fakken te kombinearjen. 
Mei Taalaktiviteiten wurkest doelfêst oan de Fryske taal, want de 
Taalaktiviteiten binne keppele oan de taaldoelen út it referinsjeramt Frysk. 

Lêsline
 A, B  GROEP 3-4  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Technysk lêzen yn it Frysk dochst mei de Lêsline foar groep 3-4. 
Keimpe de Krokodil leart de learlingen yn alle lessen in Fryske 
‘letter’ oan. De Lêsline giet út fan wat learlingen al leard hawwe oer 
it lêzen yn it Nederlânsk. Dêrom stiet it oanlearen fan de Fryske 
‘letters’, de ekstra klanken en lêstekens dy’t it Frysk ryk is, sintraal. 
It lêzen learen fan de Fryske ‘letters’ wurdt oefene yn ferskillende 
konteksten, lykas ferbynoefeningen, lústeropdrachten, koarte 
teksten, flitskaarten en spultsjes. 

Foar de Lêsline binne ferhaaltsjes skreaun dy’t tegearre lûdop lêzen wurde kinne. Dêrneist leare learlingen 
kritysker te wêzen op wat se sels lêze en lûdop ferklankje yn it Frysk.

Projekten
 A, B  GROEP 3-4  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

De Projekten foar groep 5-8 kombinearje it Frysk mei oare fakken. 
Projekten besteane út in grutte projektopdracht, ferdjipjende 
nivo-opdrachten en ekstra lesmaterialen. Slút mei Projekten oan by 
tema’s dêr’tst yn de klasse oan wurkest. Sa learst dyn learlingen op 
in betsjuttingsfolle wize Frysk. Boppedat wurdt it ienfâldiger om it 
Frysk mei oare fakken te kombinearjen (CLIL). 
Mei Projekten wurkest doelfêst oan de Fryske taal, want de 
grutte projektopdrachten binne keppele oan de taaldoelen út it 
referinsjeramt Frysk. 

Meunstertún
 A, B  GROEP 3-4  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Yn de game Meunstertún foar groep 5-8 dochst mear mei de 
Fryske wurdskat, stavering en grammatika. Altyd op it nivo fan 
de learlingen, want opdrachten wurde adaptyf oanbean. De 
Meunstertún is ûntwikkele op basis fan in learline foar de Fryske 
stavering. Dy learline bestiet út tweintich nivo’s, wêryn’t hieltyd 
staveringsregels út ferskillende staveringskategoryen oanbean 
wurde. 
Lis de Fryske staverings- en grammatikaregels út mei it ekstra 
oefenmateriaal by de Meunstertún. Brûk it oefenmateriaal as 

yntroduksje op de game of as remediearjend materiaal, as út de resultaten blykt dat learlingen sels net fierder 
komme yn de Meunstertún.

www.spoar8.frl 
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Grip, toetsing en evaluaasje 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER  

 
Grip biedt in ferskaat oan evaluaasjeynstruminten, dy’t learkrêften brûke kinne 
om de Fryske taalûntwikkeling te folgjen. It referinsjeramt Frysk (rrF) is dêrby it 
útgongspunt. Dêr binne ferskate metoade-ûnôfhinklike en in oantal metoade-ôfhinklike 
evaluaasjeynstruminten foar beskikber.

Metoade-ûnôfhinklike evaluaasjes
Observaasjeynstruminten groep 1-8
Der binne observaasjeynstruminten foar it folgjen fan de mûnlinge en skriftlike taalfeardigens fan de 
learlingen. De observaasjeynstruminten biede de mooglikheid om op in ienfâldige en dúdlike wize de 
fuortgong fan learlingen yn byld te bringen op ferskate aspekten fan presintearjen, petearen fieren en 
skriuwen. 

Selsevaluaasjes groep 5-8
De selsevaluaasjeynstruminten wurde troch de learlingen ynfolle, daliks nei ôfrin fan de útfiering fan in 
mûnlinge of skriftlike taak. De ynstruminten kinne ynsetten wurde foar de folgjende sjenres: boekbesprekking, 
mûnlinge ynstruksje, mûnline presintaasje, diskusje, ynterview, oerlis, brief/e-mail mei fersyk om ynformaasje, 
nijsberjocht, skriftlik ferslach, skriftlike ynstruksje en resinsje. Se kinne ûnderdiel wurde fan in (digitaal) 
portfolio. 

Lêsbegryp groep 5-8
De toets Lêsbegryp jout ynsjoch yn de lêsbegrypfeardichheid Frysk fan de learlingen en is keppele oan de 
nivo’s fan it referinsjeramt Frysk (rrF). De resultaten fan de toetsen jouwe ynsjoch yn hokker learlingen oft 
ekstra begelieding of oefenmateriaal nedich hawwe om it lêzen fan Fryske teksten better te behearskjen. 

Portfolio groep 5-8
Yn it digitaal portfolio kinne learlingen alle produkten dy’t sy makke of útfierd hawwe tafoegje. Dat kin in 
einprodukt fan in metoade-opdracht wêze, mar ek in filmke fan in optreden, in resultaat op in Frisia toets 
ensfh. 

Frisia groep (3), 4-8 
De Frisia is in digitaal ynstrumint dat de taalkennis fan it Frysk op it mêd fan idioom, syntaksis, 
morfology en semantyk mjit. It kin brûkt wurde as ynstapynstrumint (oan it begjin fan it 
skoaljier) en as folchynstrumint (oan ’e ein fan it skoaljier). Der is in ferskaat oan Frisia’s foar 
ferskillende doelgroepen. 

• De Opstap Frisia: basisûnderwiis groep (3 en) 4.
• De Foar-Frisia: basisûnderwiis groep 5 en 6. 
• Basis-Frisia: basisûnderwiis groep 7 en 8.
• Adaptive Frisia: foar alle skoaltypes en nivo’s.

Metoadebûne evaluaasjes Spoar 8
Groep 1-8
De automatyske doelekeppeling mei it referinsjeramt Frysk jout altyd in aktueel oersjoch fan de taaldoelen 
dêr’t oan wurke is. Utfierde Taalaktiviteiten en Projekten wurde automatysk registrearre yn it referinsjeramt Frysk. 
Taalaktiviteiten en Projekten kinst útsykje by ien fan de taaldoelen út it referinsjeramt Frysk en fan dêrút klearsette 
foar dyn groep. 

By in soad Projekten en Taalaktiviteiten yn Spoar 8 wurde observaasjeynstruminten oanbean. Observearje dêrmei 
hoe’t de learlingen it Frysk brûke ûnder it útfieren fan de taalaktiviteit of de projektopdracht. 

Groep 3-4
Lêsline evaluaasjes jouwe in goed byld fan de yndividuele Fryske lêsûntwikkeling fan de learlingen. Besjoch yn 
it resultate-oersjoch hoe’t learlingen wurkje oan de opdrachten yn de Lêslinelessen en by watfoar Fryske lûden en 
lêstekens oft learlingen noch help nedich hawwe. 

Groep 5-8
Mei de Selsevaluaasjes krije learlingen mear eigenerskip oer it learen fan de Fryske taal. Learlingen folje nei it 
útfieren fan de projektopdracht in selsevaluaasje yn. Oan ’e hân fan ferskillende ‘ik kin’-bewearingen sjogge de 
learlingen werom op it brûken fan it Frysk.

Mei it Meunstertún resultateynsjoch krijst ynsjoch yn hoe’t learlingen wurkje oan de opdrachten yn de 
Meunstertún en by watfoar staveringsregels of wurdskatopdrachten oft de learlingen noch help nedich hawwe. 
Brûk it oefenmateriaal as yntroduksje op de game of as remediearjend materiaal, as út de resultaten blykt dat 
learlingen sels net fierder komme yn de Meunstertún.

www.grip.frl 
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Kom mar yn ’e rûnte
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-2  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN  HIELE SKOALJIER 

In map mei 65 kring- en sjongspultsjes foar beukers. It giet om bewegings-, 
sjong-, tik-, dûns- en reaksjespultsjes. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/ 

Meartalige ynspiraasjekaarten foar lytse Willy Wortels 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-2  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN  HIELE SKOALJIER 

Bern binne fan natuere nijsgjirrich en wolle graach ûntdekke. De ynspiraasjekaarten jouwe dêrta alle 
gelegenheid foar de jongste learlingen. By it ûntdekkend learen yn technyk en natuer, yn in meartalige setting, 
slute se oan by de taalûntwikkeling en de ûntdekkende hâlding fan it jonge bern. De map mei 45 kaarten oer 
tema’s lykas ‘de seizoenen’, ‘ik en myn famylje’, ‘feesten’ ensfh. jout omtinken oan de meartalige, kreative en 
kognitive ûntwikkeling fan bern. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Rinze de Kikkert
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-2  LÊZEN, HARKJEN  HIELE SKOALJIER 

Rinze de Kikkert giet op aventoer! Der binne fjouwer ynteraktive ferhalen foar op de 
tablet en digitale skoalbuorden. De e-boekjes oer Rinze de Kikkert binne boartlik, leuk en 
learsum en sitte fol mei ynteraktive eleminten. Kinst de ferhaaltsjes sels foarlêze, mar se 
kinne ek ôfspile wurde. Belibje grappige aventoerkes mei Rinze de Kikkert en lear Fryske 
wurdsjes mei Rinze’s AaBee! 

www.rinzedekikkert.nl

Tomke
 DOELGROEP: GROEP 1-2  HARKJE, LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Tomke is in foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten yn it Frysk. It projekt wol 
âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal mei jonge bern. De 
Tomke-materialen, lykas bygelyks Tomke-boekjes, filmkes, ferskes, de (taal)aktiviteitemap 
‘Doch mear mei Tomke’ en de digitale materialen yn de Tomketeek binne ûntwikkele foar 
bern fan 2-4 jier, mar wurde yn de leechste groepen fan it basisûnderwiis ek noch wol 
brûkt. Tomke leit in moaie basis foar it Frysk, dêr’t mei de materialen fan bygelyks Keimpe 
de Krokodil en Spoar 8 yn it basisûnderwiis ferfolch oan jûn wurde kin.

www.tomke.frl

123ZING 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-2  SPREKKEN/SJONGEN  HIELE SKOALJIER  

Oanbod fan 10 (tematyske) Frysktalige beukerlietsjes dy’t yn te setten binne by reguliere beukertema’s 
of te yntegrearjen yn de moderne en ynteraktive muzyklessen fan 123ZING. De Frysktalige lietsjes binne 
krekt as de Nederlânsktalige te beharkjen, te besjen of mei te sjongen fia de digitale metoade 123ZING. In 
proefabonnemint is foar 2 moanne fergees oan te freegjen.  

www.123zing.nl/frysk.html

Lear de lûden
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-5  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWE  HIELE SKOALJIER  

Lear de lûden is in houten, ynteraktive klankstimpelset om boartsjendewei 
letters, klanken en wurden mei te oefenjen, stipe mei bylden en lûden. Mei 
de set wurdt it lêzen in ekstra rike learaktiviteit. Stimpelje de houten ‘Lear 
de lûden-stimpels’ op de tablet en de app soarget dat it stimpel en it tablet 
mei-inoar prate. De set is ûntwikkele yn gearwurking mei de Provinsje Fryslân 
en Heutink. De wurd- en klankoefeningen yn de app slute folslein oan op de 
Fryske taalûntwikkeling. De app leart de bern boartsjendewei letters, klanken 
en de meast frekwinte wurden yn it Frysk.

https://www.heutink.nl 

Magyske Sifers
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-5  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWE  HIELE SKOALJIER  

Stimpelje mei fysike stimpels op de tablet en lear boartsjendewei mar oer 
getallen en getal begryp troch te telle, te ferlykjen en te splitsen mei Magyske 
Sifers fan Educo. Dêrneist kin der ek oefene wurde mei groepearjen, optellen, 
ôflûke en missende tekens. Fia de tablet wurde de oefeningen yn it Frysk stipe 
mei byld en lûd. Alle oefeningen kinne folslein selsstannich spile wurde. Mei 
it handige ynstellingenmenu kin de app ynsteld wurde op it winsklike nivo en 
taal. 

https://www.heutink.nl 

Foarmje tegearre
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-5  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWE  HIELE SKOALJIER  

Stimpelje mei fysike stimpels op de tablet en lear boartsjendewei mar 
oer kleuren en foarmen. Mei seis ferskate spultsjes kinne bern mei en 
tsjin inoar spylje mei maksimaal 4 persoanen. Neist kennis oer kleuren en 
foarmen stimulearret de set ek de ûntwikkeling fan sosjale en koöperative 
feardichheden, observearjen en logysk tinken. 

https://www.heutink.nl 
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Frysk en Toaniel  Map Simpeldepimpel
 A en B  GROEP 6-8  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Map mei 13 toanielstikjes en dialoochjes. Gaadlik foar mûnling taalverwervjen en 
ek foar feestlike âlderjûnen en wykslutingen. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Frysk by oare fakken  Biology, temaboekje: Libben 
 A en B  GROEP 7-8  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

20 biologylessen, opboud neffens de seizoenen, mei fjouwer lessen per seizoen en 
fjouwer praktikumlessen. Mei in tekstboek en in ferwurkingsboek mei fragen en 
opdrachten. Inkelde ûnderwerpen: Fryslân guozzelân (hjerst); Op ’e flecht (winter); 
Aaien en jongen (maitiid) en It Waad (simmer). By de lessen hat Omrop Fryslân 
moaie útstjoeringen makke. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

De Fryske skiednis  yn 24 oansprekkende tema’s
 A en B  GROEP 7-8  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWEN  HIELE SKOALJIER 

Yn twa lesboeken steane elk 12 lessen mei in royaal yllustrearre tekst, fragen 
en opdrachten. Yn elke les wurde der ferbiningen lein nei de nasjonale en/of 
ynternasjonale skiednis.
Foarbylden fan ûnderwerpen binne: de ko, de terpen, Grutte Pier, wetter, 
de universiteit fan Frjentsjer, Eise Eisinga, bûter, de Ofslútdyk, Abe Lenstra, 
Kneppelfreed, de Alvestêdetocht. By elk tema heart in koarte tv-yntroduksje fan 
Tsjil fan Omrop Fryslân.

www.tsjil.omropfryslan.nl

Tsjil
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Tsjil is it nije SkoalTV. Dêr kinst alle programma’s fine foar 
bern fan 2 oant 15 jier. Of, yn it gefal fan it primêr ûnderwiis, 
fan 4 oant 12 jier. Neist de Tsjil-app yn de App- of Playstore 
is der ek de webside omropfryslan/tsjil. De content fan Tsjil is op alle wichtige 
socialmediaplatfoarmen te finen en slút oan by de belibbingswrâld fan de jeugd. 

Ynteraksje mei de doelgroep stiet sintraal en de Fryske taal en kultuer wurde dêrby as natuerlik gegeven 
beskôge. Flochs, drama, humor mei TikTok, it is hielendal fan no. Grutte kâns dat learlingen ek bûten de lessen 
om tsjille mei Tsjil. By Tsjil is oanfoljend lesmateriaal mei aktualiteiten en nijsgjirrichheden.

www.tsjil.omropfryslan.nl

Temamap Frysk
 A, B, C, D  GROEP 3  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN  HIELE SKOALJIER 

Map mei 70 siden stiiffol mei lessuggestjes, ferhalen, lieten en 
ferwurkingsopdrachten by ferskillende tema’s. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Frysk by oare fakken
 A en B  GROEP 5-8  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWEN  HIELE SKOALJIER 

Temaboekjes by it fak wrâldoriïntaasje basearre op ’e kearndoelen foar W.O. 
Per tema is der foar de learling in tekstboekje en in ferwurkingsboekje. Foar de 
learkrêft is der in hantlieding. Tema’s: De kust; It waar; De Olympische Spelen; 
(Fryske) húsdieren; Utfiningen; Sport; It doarp, Doe en no; 75 jier Ofslútdyk; Nije 
enerzjy; Wat in talen; De ierappel. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Wy ferklaaie ús2
Frysk foar it primêr ûnderwiis

Wy ferklaaie ús

Omslag-ferklaaie .indd   1 09-12-2008   14:26:34

Groep 5/6

Les 1  De ko

Les 2 It Fryske Hynder

Les 3 Stabij en Wetterhûn

Les 4 (Fryske) hinnen

Les 5 De kat

Les 6 Oare húsbisten

Lesboek

Les 1  De ko

Les 2 It Fryske Hynder

Les 3 Stabij en Wetterhûn

Les 4 (Fryske) hinnen

Les 5 De kat

Les 6 Oare húsbisten

Lesboek

Les 1  De ko

Les 2 It Fryske Hynder

Les 3 Stabij en Wetterhûn

Les 4 (Fryske) hinnen

Les 5 De kat

Les 6 Oare húsbisten

Lesboek

Les 5 De kat

Les 6 Oare húsbisten

(Fryske) Húsbisten

1234 - 1234Finsters op it ferline Diel 1

12 Lessen 
út de Fryske 

skiedniskanon
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Krystspullen
 A en B  GROEP 1-8  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN  KRYST 

Dûbeltsjûk
 A en B  GROEP 1-8  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN  HIELE SKOALJIER 

Map mei alderhande lês- en dochopdrachten: puzels, riedsels, ferhaaltsjes, 
gedichtsjes, kleurplaten en spultsjes. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Wurdsikers  
 A en B  GROEP 6-8  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Boekje mei 55 trochstreekpuzels.
www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Frysktalige natuergidsen  foar learkrêften
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Yn dizze searje binne de folgjende gidsen útkommen:
Fûgelgids
Blommegids
Deiflinters en Libellen
Nachtflinters
Poddestuollen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De trije wizen 
 

Anny de Jong 

Roelof Bakker 
 
 
 
 
 

Krystmusikal  

foar de middenbou 

De trije Wizen

Trije wizen Musical.indd   1 26-02-14   21:25

Oantal krystspullen, as toanielstikje út te fieren:
• Nei Betlehim
• Goed nijs
• Op reis 
• De trije wizen (musical foar de middenbou mei cd en muzyk) 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Imago fan Dinnespanner (Dennenspanner). De antennes binne 

fearfoarmich. It giet dus om in mantsje. Foto Marian Schut

1. kop
2. wjukwoartel
3. foarrâne foarwjuk
4. wjuktippe

5. binnenrâne achterwjuk
6. achterliif mei segminten
7. boarststik
8. antenne

Rûp fan Harmelingflinter (Hermelijnvlinder). De swarte 

eachflekken skrikke in potinsjele fijân ôf. Foto Huig Bouter

1. kop
2. bek
3. eachflek
4. achterliif mei segminten

5. ademiepeningen (‘stichmata’)
6.  twa sturtpunten
7. seis poatsjes
8. acht neiskowers mei sûchnapkes

1

6

7
8

1

5

5

6

7

8

2

2

3

3

4

4

Fryske natoergids Nachtflinters

•  jout in beskriuwing fan de wichtichste soarten  
fan de Nederlânske nachtflinters, mei in aksint  
op de Fryske sitewaasje

•  toant in foto fan it imago fan elke soart en fan de  
rûp, it wyfke of de aaikes

•  neamt de wichtichste skaaimerken, gedrachs- 
komponinten, biotoop en de fleantiid fan de soart

•  neamt yn de Yndeks alle nammen: de Fryske,  
Hollânske en wittenskiplike 

•  jout yn de Literatuerlist alle wichtige boeken oer de 
makro-nachtflinters, yn gronologyske folchoarder

Yndieling nachtflinters yn famyljes

1  Woartelboarders (wortelboorders, Hepialidae);  
5 soarten

2 Houtboarders (houtboorders, Cossidae); 3 soarten
3 Bloeddripkes (bloeddrupjes, Zygaenidae); 5 soarten
4 Finsterflekjes (venstervlekjes, Thyrididae); 1 soart
5 Slakrûpen (slakrupsen, Limacodidae); 2 soarten
6 Wespflinters (wespvlinders, Sesiidae); 13 soarten
7 Spinners (spinners, Lasiocampidae); 14 soarten
8  Hjerstspinners (herfstspinners, Brahmaeidae);  

1 soart
9  Nachtpau-eagen (nachtpauwogen, Saturniidae);  

2 soarten
10  Bjirkespinners (berkenspinners, Endromidae);  

1 soart
11 Puntsturtsjes (eenstaartjes, Drepanidae); 16 soarten
12 Pylksturten (pijlstaarten, Sphingidae); 10 soarten
13 Toskflinters (tandvlinders, Notodontidae); 28 soarten
14 Spanners (spanners, Geometridae); 319 soarten
15 Spinnerûltsjes (spinneruilen, Erebidae); 69 soarten
16 Fisksturtsjes (visstaartjes, Nolidae); 9 soarten
17 Ûltsjes (uilen, Noctuidae); 354 soarten

Mooglik makke troch stipe fan:

N
ach

tflin
ters Fryske natoergids

S
ake P. R

ood
b

ergen

Sake P. Roodbergen
Foto’s Jaap Schelvis e.a.

Nachtflinters

Kultuer en eveneminten
SjONGfestival
 ALLE PROFILEN  GROEP 6-8  HARKJEN, LÊZEN, SPREKKEN/YN PETEAR, SKRIUWEN  OM IT JIER 

It SjONGfestival is in twajierlikse talintejacht foar basisskoallen. 
Learlingen út groep 6, 7 en/of 8 foarmje in koar en sjonge sa moai 
mooglik in Frysk liet. Fan tefoaren wurde foarronden holden. De bêste 
skoallen komme yn de finale, en fiere harren liet út op it grutte poadium. 
By it SjONGfestival wurkje Cedin, Keunstwurk, Afûk en Omrop Fryslân 
gear om de grutste muzykkompetysje foar Fryske basisskoallen del te 
setten. De hiele klasse kin meidwaan, want behalve nei it sjongen sjocht 
de sjuery ek nei útfiering en oanklaaiïng. 

www.sjongfestival.frl 

Lyts Frysk Diktee
 A  GROEP 6-8  SKRIUWEN, LÊZEN  IEN KEAR YN ’T JIER 

Binne jimme learlingen net bang foar in útdaging en kinne se staverje as 
de bêste? Dan is der in superleuke mooglikheid om te ‘shinen’ by It Lyts 
Frysk Diktee. De finale fynt plak yn de deftige seal fan it Provinsjehûs. 

www.fryskdiktee.nl 

Berneboeke-ambassadeur
 A en B  GROEP 1-8  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) fan Fryslân, Lida Dykstra, set har yn 
om lês- en boekewille te fersprieden, yn de breedste sin. De BBA bringt 
dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen en praten ûnder de oandacht 
fan it publyk, en jout de promoasje fan berneboeken in werkenber 
gesicht. Sy sil in fraachbaak foar bern, âlders, learkrêften en oaren mei 
ynteresse foar de Fryske berneliteratuer en taal wêze, en wol in brêge 
slaan tusken lêzers en brûkers fan de Fryske taal en organisaasjes. 

Skoallen, biblioteken en oare ynstellingen kinne fergees in berop dwaan op de BBA. Lida komt dan del, lêst 
foar, fertelt oer boeken en fersoarget gastlessen of workshops. Sy kin in sit nimme yn sjuerys en sil in tal 
lesbrieven by Fryske berneboeken meitsje.

www.berneboekeambassadeur.frl
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Tryater Edukaasje
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Teäterselskip Tryater hat in prachtprogramma foar skoallen. Sa binne 
der geweldige skoalfoarstellingen, workshops oer kreativiteit, taal, 
ferhaal en ferbylding, teatraal filosofearjen oer taal, workshops op 
maat en rûnliedingen by Tryater yn Ljouwert.

www.tryater.nl (educatief)

Keunstwurk gastlessen 
 ALLE PROFILEN  LEARKRÊFTEN GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER  

KEK (powered by Keunstwurk) is de ynspirearjende provinsjale oanpak 
fan kultueredukaasje. KEK ferbynt de ynstellingen dy’t kultueredukaasje 
op basisskoallen yn Fryslân fersoargje. It doel fan KEK is om kultuer in 
fêst plak te jaan yn it ûnderwiisplan fan elke basisskoalle yn Fryslân, 
learkrêften te trainen en te ynspirearjen foar kultuerûnderwiis en sa 
alle bern de kâns te jaan om op te groeien ta fearkrêftige, kreative 
folwoeksenen. 

www.kultuerfilter.nl 

Projekten - Inspirerend meertalig onderwijs 

De wrâld dêr’t wy yn libje is meartalich. Ek yn Fryslân prate wy net allinne Frysk en 
Nederlânsk, mar ek in soad oare talen. Dy meartalige wrâld freget om in spesifike stipe 
oan de learlingen by it ûntwikkeljen fan harren taalfeardigens. Ynspirearjend Meartalich 
Underwiis wurket yn oparbeidzjen mei skoallen oan it ûntwikkeljen én ymplemintearjen 
fan ynspirearjende wurkwizen en materialen, mei it Frysk as sintraal útgongspunt. 
Hjirûnder stean in grut tal ynspirearjende projekten dêr’t elke skoalle mei oan ’e slach kin. 

www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl

Taalmikser  Faktaalformule
 A en B  GROEP 1-8  YN PETEAR/SPREKKEN, HARKJEN, LÊZEN, SKRIUWEN  HIELE SKOALJIER 

Mear leare yn deselde tiid? Dat kin mei Faktaal Formule. Want wêrom taal gjin fêst ûnderdiel meitsje fan oare 
fakken? Wêrom neist fakdoelen net tagelyk taaldoelen oanbiede? Daagje dysels en de learlingen út om de 
faktaalformule ta te passen op jim skoalle. Pas it ta by alle fakken dy’t gjin taalfakken binne, by projekten, by 
fieringen, by sportdagen. Taal kin altyd! 

Praat mar Toaniel
 A en B  GROEP 5-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

By Praat mar Toaniel! geane learlingen op in fleurige en ynspirearjende wize mei 
Frysktalige toanielteksten oan de slach. It lêzen en spyljen fan teaterstikken yn it Frysk set 
oan om mear Frysk te lêzen , te praten en mooglik ek te skriuwen.
De searje tekstboekjes bestiet út bekende titels, lykas Peter Pan, Junglebook en Oz. De  
measte stikken binne troch BIS (Berne Iepenloftspul) yn Easterwierrum opfierd. Se binne 
dêrnei bewurke en ree makke om op skoalle te brûken. By in stik as wat útjeften fan de 
‘Praat mar Toaniel!-rige binne nijsgjirrige projekten foar it primêr ûnderwiis ûntwikkele. 
Do fynst dy projekten yn de metoade Spoar 8.

Mear ynformaasje? Bestelle? www.websjop.afuk.frl

Tink dy tûk! 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

De filosofyske dialooch is foar learkrêften dy’t wurkje wolle oan kennis, persoansfoarming, boargerskip en 
21e-iuwske feardichheden sûnder dat der in ekstra metoade of fak by komt. It is in pedagogysk en didaktysk 
ynstrumint. In middel om te wurkjen oan aktyf boargerskip, trochdat it ynklusyf is en elkenien meidocht. Mei-
inoar wurket oan demokratyske feardichheden lykas kritysk harkje en tinke, dyn eigen miening foarmje en 
respekt hawwe foar de miening fan in oar. Filosofearje kin yn en oer ferskillende talen, wêryn’t romte is foar 
elkoars memmetaal. De ‘tinkmatte’ helpt de learlingen by it filosofearjen. 

Meester Jaap 
en Grutte Pier

ynspirearjend meartalich underwiis

groep 5 en 6PRAAT MARPRAAT MAR
TOANIEL!
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Projekten
Keimpe de Krokodil
 DOELGROEP:  GROEP 1-4  LÊZEN  IENRIS YN ’T JIER 

Keimpe de Krokodil wol bern fan 4-8 jier stimulearje om te kiezen foar Fryske boeken 
en ferhalen. Dêrmei wurdt wearde jûn oan it Frysk as memmetaal en as twadde taal. Sa 
stimulearret Keimpe de Krokodil meartalichheid en krije bern de foardielen dêrfan mei. 
Yn de Fryske Foarlêswike kinne bern fergees in lêsboekje ophelje yn ’e biblioteek. Alle 
basisskoallen krije fergees de bybehearrende lesbrief tastjoerd. Dêryn steane tips by it 
lêzen fan it ferhaal, (taal)aktiviteiten, in ferske en mear Fryske boeketips.

Anno N
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Slagget it de learlingen om út de greep fan hacker Anno N. te kommen? Yn de spannende 
escape(class)room, dy’t op alle skoallen út te fieren is, sillen learlingen puzels oplosse en 
koades kreakje. Troch goed mei-inoar gear te wurkjen reparearje se it digiboerd, feroverje 
se it boartersguod werom en as it goed is… befrije se sels de direkteur! Sa wurde learlingen 

harren bewust fan harsels en de (gearwurking mei) oare learlingen.
De escape(class)room is hielendal op himsels steand út te fieren, mar foarmet ek in spannend gehiel mei it 
lêsprojekt ‘Jou my de romte!’.

www.annon.frl

Jou my de romte
 ALLE PROFILEN  GROEP (6), 7-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Yn it boek ‘Jou my de romte!’ skriuwt Anno oer syn jier yn groep 7. It wie in rotjier, hy waard 
pest en troch al syn klasgenoaten yn ‘e steek litten. Hoe langer it duorret, hoe slimmer 
it wurdt. Hoe moat er dêrmei omgean? As er him gjin ried mear wit, siket hy help by twa 
klasgenoaten dy’t ek pest wurde. Mei syn trijen betinke se in plan…
It boek komt ekstra ta libben troch de aktiviteiten út de byhearrende lesbrief foar groep 
(6,) 7 en 8. De aktiviteiten jouwe oanlieding om elkoars kwaliteiten te beneamen, mar 
ek om te ûnderfinen wat de reaksje fan oaren betsjut foar dyn dwaan litten. Filosofearje 
bygelyks mei de learlingen oer fragen as ‘moatst pesten fertellen?’ en ‘wat binne freonen?’.

KEK
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

KEK hat provinsjebrede kultueredukaasjeprojekten, altyd útfierd mei fakdosinten en keunstners út jim eigen 
omjouwing. In oantal fan de projekten:
Ferhalefjoer Untdek mei in keunstner wêrom’t it magyske fertellen fan ferhalen al sa lang ûnderdiel is 
fan ús kultuer. De learlingen skriuwe, betinke en fertelle harren eigen ferhalen. By dit projekt heart it boek 
“Verdwalen in verhalen” mei in protte kreative wurkfoarmen om ta ferhalen te kommen. 

Taal yn Byld 
 ALLE PROFILEN  GROEP 5-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

‘Witte jim wol dat der yn ús klasse, yn ús wyk in hiel soad taalskatten ferburgen lizze?’ 
De learlingen sjogge de dosint ferwûndere oan. ‘Jaseker, want wa praat der yn ús klasse 
in oare taal as de taal dy’t wy op skoalle prate?’ Dat is it begjin fan it projekt Taal yn 
Byld, in boeiende ûntdekkingstocht foar sawol learkrêften, learlingen as âlders. It is fijn 
om dyn memmetaal hearre en sjen te litten yn dyn klasse. Dat kin Frysk, Nederlânsk, 
Arabysk, Hebriuwsk of in oare taal wêze. Mei Taal yn Byld ûntdekke 
learlingen ferskillen en oerienkomsten tusken ferskillende talen. 
Learlingen freegje âlders nei in moaie sin of spreuk yn harren 
memmetaal en wurkje dy dêrnei út yn byld. 

Taaltreast 
 ALLE PROFILEN  GROEP 5-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Yn de betiizjende en frjemde tiid wêryn’t it coronafirus ús deistich libben bepaalt, komt it online ûnderwiis yn 
in streamfersnelling. Taaltreast is in online projekt, rjochte op de ferbining tusken learkrêft, learling, âlders en 
de omjouwing. Yn it projekt sykje learlingen nei taalskatten yn harren omjouwing, om de buert te ferrykjen, 
te ferrassen en te treasten. Yn it projekt is romte foar elkenien. Learlingen freegje famyljeleden, freonen of 
bekenden nei in moaie sin, om der dêrnei mei de âlders in taalposter fan te meitsjen. 

Meartalige Taalrûnte 
 A en B  GROEP 5-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Meitsje dyn bern tûker! Bern wolle graach saken witte oer de wrâld, harsels en de oaren.  Filosofearje mei de 
bern oer de Fryske kultuer. Meitsje mei inoar taal-tinkreizen oer ûnderwerpen dêr’t elts oars oer tinke kin, nei 
ûnderwerpen dêr’t gjin kant en klear antwurd op is. Mei in soad wille wurkesto sa oan de kearndoelen aktyf 
boargerskip en taal, en oan de 21e ieuwske feardichheden. Doarsto mei dyn klasse de reis oan te gean?

Berneboekewike & meartaligens 
  ALLE PROFILEN  GROEP 5-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Alle jierren organisearje wy as “Team Ynspirearjend Meartalich Underwiis” in Masterclass passend by it tema 
fan de lanlike Berneboekewike. Dêroan jouwe wy fansels ús eigen meartalige draai! De dielnimmers krije 
praktyske hanfetten en materialen om daliks mei oan ’e slach te kinnen. 

Fries

wat ús mem faak seit

Taal yn Byld 
Lectoraat Taalgebruik & Leren

KC Trianova
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Frysk yn in meartalige kontekst 

3TS 
 A en B  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

De Trijetalige Skoalle stiet foar kwalitatyf meartalich primêr ûnderwiis. Ut ûndersyk 
docht bliken: meartalich ûnderwiis is fan grutte mearwearde! Eksplisyt omtinken foar de 
memmetaal en it fersterke oanbieden fan in twadde en tredde taal hat in posityf effekt op 
de kognitive ûntwikkeling fan learlingen. Dêrom jouwe hieltiten mear skoallen yn Fryslân 
trijetalich ûnderwiis, wêrby’t fakken en aktiviteiten ek yn it Frysk en Ingelsk oanbean wurde. 

Learlingen wurde útdage en ûnderdompele yn meardere talen. Meartalich ûnderwiis helpt bern om har te 
ûntwikkeljen ta wrâldboargers, klear foar in ynternasjonale takomst. As meartalige skoalle kinst ferskillende 
kwaliteitssertifikaten helje: 3TS-BASIS; 3TS-PLUS; 3TS-STER. 

www.sintrummeartaligens.frl 

Ferbynt! 
 ALLE PROFILEN  FOARSKOALSK, GROEP 1-8 EN FUORTSET UNDERWIIS,  ALLE DOMEIENEN  HIELE SKOALJIER  

Wolle jim wurkje oan in trochgeande line meartaligens foarskoalsk, basis- en fuortset ûnderwiis? Dan is 
Ferbynt! wat foar jim. Ferskate mienskippen gienen jim foar en wurkje gear by de Berneboekewike, de 
Krystfiering, mienskiplike âlderjûnen, sportdagen en projektwiken. Hjiryn steane it Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, 
mar ek oare talen sintraal. Teamleden fan ferskillende skoallen wurkje mei elkoar gear en âldere learlingen fan 
it fuortset ûnderwiis helpe de jongere bern. In gearwurking dy’t soarget foar wille, betsjutting en ynspiraasje!

Nijsgjirrich? A.bloem@cedin.nl

Talen4all 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER  

It projekt Talen4all hat in holistysk meartalich 
ûnderwiismodel (Duarte, 2017) wêryn’t wurdearring fan taal 
oant ûnderdompeling in plak hat. Fanút dat projekt binne 
twa einprodukten realisearre dy’t ynsetten wurde kinne. In 
app, Monstertaal, en in toolbox mei meartalige aktiviteiten.

Monstertaal (5-8)
Monstertaal is in app dy’t ûntwikkele is foar boppeboulearlingen fan it basisûnderwiis. Mei dizze app geane 
learlingen op syk nei Taalmeunsters, dat binne lytse romtewêzentsjes dy’t mei harren romteskip op ierde 
delstoart binne. De Taalmeunsters binne it paad bjuster en ha de help fan learlingen nedich om it paad nei 
harren planeet werom te finen.

Spot ON De bern sykje mei in keunstner nei wat der sa unyk is yn jim eigen doarp, wyk of buert. En meitsje 
der in 3D-byld fan. Omjouwingsûnderwiis wêryn’t de bern har omjouwing leare te ferbyldzjen en wurdearjen. 
Betsjuttingsfol ûnderwiis. 
Onderzoekboek Mei it Onderzoekboek en bybehearrende wurkblêden oer aktuele tema’s (corona, 
Kinderboekenweek) jouwe bern harren eigen kreative antwurden op fragen dy’t wy nedich hawwe foar in 
moaiere wrâld.
Taaltoveraars De Taaltoveraars komme graach by jim op skoalle om te ferdwalen yn taalwille. In taaltoveraar 
hat nijsgjirrige wurkfoarmen by har wêrmei’t de bern kreatyf skriuwe en ferbyldzje. 

Dizze projekten en mear fynst op www.kultuerfilter.nl 

Memmetaalsprekkers 
 C, D, E, F EN G  GROEP 1-2  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

In memmetaalsprekker praat Frysk en komt wykliks − as frijwilliger − in (dei)skoft yn de ûnderbou. 
Net as ferfanging fan it fak Frysk, mar om it Frysk op in natuerlike wize yn de klasse te bringen. In 
memmetaalsprekker docht leuke spultsjes, lêst foar, leart ferskes oan of slút oan by de aktiviteiten fan 
de learkrêft. Mar: altyd konsekwint yn it Frysk! Memmetaalsprekkers wurde benammen ynsetten yn de 
ûnderbou fan basisskoallen yn stêden en gruttere wenplakken. SFBO koördinearret dit projekt, en soarget yn 
gearwurking mei it Cedin foar begelieding, in VOG en frijwilligersfergoeding.

Taalstipers 
 C, D, E, F en G  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Yn it ramt fan Taalplan Frysk 2030 binne der foar de groepen 3-8 Taalstipers. Dat binne minsken dy’t 
ûnderwiisûnderfining ha en sels foar de klasse stien ha. Har rol is it stypjen fan de skoallen by it foarmjaan fan 
it ûnderwiis (yn it) Frysk en it wurkjen oan de ambysjes dy’t yn it Taalplan steld binne. In Taalstiper wurket altyd 
yn oparbeidzjen mei de learkrêft en is in fêst oansprekpunt. Foar mear ynformaasje: d.hamstra@cedin.nl

Proeftún Meartaligens
 C, D, E, F en G  GROEP 1-8  SKRIUWEN, LÊZEN, SPREKKEN/YN PETEAR  HIELE SKOALJIER 

Taal kombinearje mei keunst? Yn de proeftún Meartalichheid kin dat. Kies in design-based ûndersykûntwerp 
(kreatyf skriuwen, lêzen/literatuer of filosofearjen) en keppelje dat oan dyn eigen (Fryske taal)doelen en dyn 
nijsgjirrigens oangeande keunst! Yn de proeftún fiert in keunstner yn ko-kreaasje mei dy it keazen ûntwerp út. 
De ferskate talen út dyn klasse wurde hjir op in boartlike wize ferbûn en do kinst it ôfslute mei in presintaasje. 

Mail by belangstelling nei kek2@keunstwurk.nl

Fryske ferhalefertellers
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  HARKJEN, SPREKKEN/YN PETEAR  HIELE SKOALJIER 

Op syk nei minsken dy’t in ferhaal fertelle kinne dat krekt fan pas komt by it tema dêr’t de les oer giet? Us 
ferhalefertellers komme graach nei jim skoalle ta. Freegje in ferteller oan fia it formulier op ’e webside. De 
ferteller sil kontakt opnimme oer in datum. Der binne gjin oare kosten as de reiskosten fan de ferteller oan 
ferbûn. In Fryske ferteller is likernôch in oere oant oardeloere oan it wurd. Yn oerlis kin ek oars besluten 
wurde. Wylst de ferteller syn of har ferhaal docht, is de learkrêft oanwêzich yn ’e klasse. 
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3-talige en aktivearjende boekjes  wrâldoriïntaasje/biology
 A, B  GROEP 7-8  LÊZEN, SKRIUWEN, YN PETEAR/SPREKKEN  HIELE SKOALJIER 

Fiif ynspirearjende temaboekjes mei ferdjipjende, ferbreedzjende en kreative opjeften 
yn it Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Learlingen wurde útdage om op ûndersyk te gean 
en kinne op basis fan eigen belangstelling wurkje oan in presintaasje.
Tema’s: Maitiid yn it lân; Waar en wyn / stjerren en planeten; Lân fan wetter; Libje yn 
Frijheid; Lânskippen yn Fryslân. 

www.mearslach.nl of www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Fryske oppeppers en Ingelske energizers 
 A, B, C, D  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Setsje fan 60 kaartsjes, rubrisearre op taal-rekkenjen-wrâldoriïntaasje en ekspresje, op 
ferskillende nivo’s. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Lesmateriaal foor ’t Bildt 
 A, B  GROEP 5-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

Tekst en werkboekys met opdrachten over de folgende tema’s:
Lând út see (500 jaar ’t Bildt)
De eerpel, ynternasjonaal
Sterrekikers op ’t Bildt
Kûnst op ’t Bildt
Onderweegs op ’t Jabikspâd

www.meertalighyd.nl

Map mei meartalige Poppekastferhalen
Bildts, Fries, Nederlands, Engels
 A, B  GROEP 1-4  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN  HIELE SKOALJIER 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Talen4all-Toolbox (groep 1-8)
Talen4all-Toolbox is in samling fan alle ûntwikkele meartalige aktiviteiten. Dy aktiviteiten binne ûntwikkele 
troch learkrêften fan de dielnimmende skoallen, yn gearwurking mei de Talen4all-ûndersikers. De Toolbox 
befettet aktiviteiten en lessen mei ynstruksjes en taljochting dy’t direkt tapasber binne yn it ûnderwiis. De 
aktiviteiten binne rjochte op de befoardering fan it Frysk en oare minderheidstalen op skoalle.

3M - Meer kansen Met Meertaligheid
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  ALLE DOMEINEN  HIELE SKOALJIER 

It projekt 3M hat in holistysk meartalich ûnderwiismodel (Duarte, 2017) wêryn’t wurdearring fan 
taal oant ûnderdompeling in plak hat. Fanút dit projekt binne in oantal produkten realisearre dy’t 
ynsetten wurde kinne op skoalle. 

e-3M
In digitaal en ynteraktyf platfoarm foar learlingen yn groep 5 en 6, mei meartalich lesmateriaal om de tema’s 
natuer en technyk hinne. De lesmaterialen binne yn seis talen beskikber (Nederlânsk, Frysk, Ingelsk, Tigrinya, 
Arabysk en Poalsk). It materiaal biedt de mooglikheid foar learlingen om talen mei in oar te ferlykjen en 
wurdearring foar oare talen te krijen. 

3M-toolbox
De 3M-toolbox is in iepen online toolbox foar it dielen fan meartalige aktiviteiten. De aktiviteiten binne yndield 
op leeftiid (ûnder-, midden- en boppebou), taal- of saakfak (kearndoelen PU) en feardichheid/taaldomein 
(harkjen, sprekken, lêzen en skriuwen). 

3M-fideobox
De 3M-fideobox bestiet út didaktyske fideo’s dy’t as foarbyld en as begelieding tsjinje by de aktiviteiten út de 
3M-toolbox. Se litte ferskate benaderingen foar meartalich ûnderwiis sjen (bgl. translanguaging, taalferliking) 
en binne fan kommentaar foarsjoen troch learkrêften en ûndersikers. 

www.3mproject.nl

Ik lear Ingelsk
 A, B  GROEP 5-6  HARKJEN, YN PETEAR/SPREKKEN, LÊZEN, SKRIUWEN  HIELE SKOALJIER 

Frysk-Ingelsk stripboek om de fêste ‘chunks’ by ferskillende tema’s oan te learen. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/
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Noch mear Fryske berneboeken: Protters-searje
ek as e-boeken en harkboek-downloads
 A, B, C  GROEP 7-8  LÊZEN, HARKJEN  HIELE SKOALJIER 

Berneboeken yn in nij jaske: Mentha Minnema en it keldermystearje 
(Riemkje Hoogland-Pitstra); Mentha Minnema en it smokkelmystearje (Jan 
Schotanus); Mentha Minnema en it hûnemystearje (Anny de Jong); Gefaarlik 
spul foar Mentha Minnema (Anny de Jong e.o.); It is foar de hearen (Anny de 
Jong); Muoike Klaptút en oare ferhalen (Ep van Hijum); De skat fan jonker Jan 
(Lida Dykstra); Keatse foar de krânse (Jelle Bangma). 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Fryske lêsboeken ek as harkboeken 
 A, B, C  GROEP 5-8  HARKJEN, LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Searje fan 8 prachtige lêsboeken foar de wat betûftere lêzers yn ’e midden-/boppebou. Mei de auditive help 
fan ynsprutsen teksten is it ek foar minder betûfte lêzers in fantastyske útdaging. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Lês & Read 
 A, B  GROEP 1-8  LÊZEN  1X IN DE 8 WEKEN NIJ OANBOD 

Elke kolleksje bestiet út 25 Ingelske en 25 Fryske titels, ynklusyf learkrêfthantlieding en in oantal beskriuwbere 
posters om de bern te stimulearjen Fryske of Ingelske boeken te lêzen. De boeken omfetsje ferskate sjenres en 
binne geskikt foar ûnder-, midden- en boppebou. 
Fan dit skoaljier ôf kin ien, twa of trije kear in nije kolleksje Lês & Read besteld wurde by de biblioteek of fia de 
webside.

 https://lesenread.nl/

Jodenkampen in de Stellingwerven
 A, B  GROEP 7-8  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Lês- en opdrachteboek yn it Nederlânsk mei útstapkes nei it Stellingwerfsk, Ingelsk en Frysk.

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

Boeken-Boekekisten 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8  LÊZEN  HIELE SKOALJIER  

Krij foar in perioade fan fjirtjin dagen in boekekiste op skoalle mei dêryn 
de nijste Fryske berneboeken foar ûnder-, midden- en boppebou. Besjoch 
de boeken en skaf se oan as se de muoite wurdich binne. De boekekiste 
wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk.
Mear ynformaasje? Sjoch op ’e webside fan ’e Afûk of mail nei:

ida.heddema@afuk.frl

Sweltsjerige  Lêsboekjes foar begjinnende lêzers
 A, B  GROEP 3-5  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Trettjin boekjes fan seis ferskillende renommearre Fryske skriuwers. De 
ferhalen, dy’t alhiel oanslute by de belibbingswrâld fan ’e jongste lêzers, 
binne royaal yllustrearre, moai foarmjûn en útfierd yn in hânsum boek mei 
in hurd kaft. De AVI-nivo’s rinne op fan E3 (3 boekjes) nei M4 (5 boekjes), 
E4 (3 boekjes) en M5 (2 boekjes). 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/

It lêzen giet fierder 
  A, B  GROEP 4-5  LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Searje fan 12 Fryske lêsboekjes fan 8 renommearre Fryske skriuwers foar begjinnende lêzers op AVI-nivo 4 en 
5. It giet hjirby om lêstechnyk en lêswille. De ferhalen slute oan by de belibbingswrâld fan de lêzers en binne 
bysûnder moai yllustrearre. 

www.cedincentrummeertaligheid.nl/aanbod/lesmaterialen/
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Foar de learkrêft
Ynspiraasjegearkomsten 
 ALLE PROFILEN  

Ferskate organisaasjes organisearje ynspiraasjegearkomsten. By de ien giet it oer de Berneboekewike, by de 
oar oer close reading en by wer in oar oer ûndersyk. Bliuw op ’e hichte en hâld de websiden en social media yn 
’e gaten! 

Opleiding taalcoördinator 
 ALLE PROFILEN 

De post-hbo-oplieding “Koordinator taal yn it basisûnderwiis” (ferzje Fryslân) liedt dy op ta spesjalist 
taalûnderwiis yn in meartalige kontekst. De oplieding biedt dy net allinne de mooglikheid om te wurkjen oan 
de kwaliteit fan it taalûnderwiis op dyn skoalle, mar stipet dy ek yn it begelieden fan dyn team nei de ambysje 
dy’t de provinsje formulearre hat yn it projekt Taalplan Frysk. Do wurkest oan kennis en feardichheden 
oangeande meartalichheid en de ferskate taaldomeinen, do skriuwst it taalbeliedsplan foar dyn eigen skoalle 
en ûntwikkelest feardichheden om feroaringsprosessen yn gong te setten en kollega’s te stypjen en te 
coachen. De oplieding wurdt op dit stuit folslein subsidiearre troch de provinsje, om’t sy it belang sjogge fan 
in trochgeande line en de boarging fan it Frysk yn de skoallen. Mear ynformaasje? Mail nei Klarinske de Roos 
klarinske.de.roos@nhlstenden.com of sjoch op www.ecno.nl/taco-f. 

Netwurk taalkoördinatoaren Fryslân
Taalkoördinatoaren dy’t de oplieding ôfrûne hawwe, streame automatysk troch nei ien fan de netwurken. De 
netwurken foar taalkoördinatoaren foarmje in ‘community of practice’, wêryn’t kennis dield wurdt oan ’e hân fan 
fragen út de eigen ûnderwiispraktyk, en nije kennis kreëarre. De fragen hawwe altyd in relaasje ta it taalbelied 
en taalûnderwiis yn de meartalige kontekst, wêrby’t eksplisyt oandacht is foar de Fryske taal en kultuer. 
Mear ynformaasje oer of dielnimme oan in netwurk? Mail klarinske.de.roos@nhlstenden.com of sjoch 
op https://taalcoordinator.nl.

Klasse Frysk
 ALLE PROFILEN  

Wolsto dyn Fryske lessen nei in heger plan tille of wolle jim oan jim ambysjes 
wurkje foar 2030? Jou dy dan no op foar Klasse Frysk, de Fryske edysje 
fan Classroom English. De kursus is sawol foar juffen en masters fan it 
basisûnderwiis as dosinten yn it fuortset ûnderwiis. Yn acht ynspirearjende 
lessen learsto alles om dyn lessen WOW te meitsjen. De byskoalling is 

megapraktysk en direkt ta te passen yn dyn lespraktyk, mar ek tige nijsgjirrich foar dyn persoanlike 
ûntwikkeling. Boppedat learst yn in betsjuttingsfolle setting tagelyk Frysk praten en/of skriuwen. Yn it 
programma komme ûnder oaren taalsosjology, berne- en jeugdliteratuer en skiednis oan bod. De kursus fynt 
plak op NHL Stenden en dosinten Aant Jelle Soepboer en Anna Marije Bloem fersoargje de lessen. 

www.ecno.nl/kursus-klasse-frysk

Kursus Frysk Foech
 ALLE PROFILEN  

De acht lessen kinne troch learkrêften mei in PABO-foech oanfolle wurde mei fjouwer ekstra lessen by 
de PABO. Sy helje dan it foech Frysk foar it basisûnderwiis. Dosinten Frysk fuortset ûnderwiis wurdt in 
ynformaasjepetear oanbean dat dúdlikheid jout oer har mooglikheden by de learare-opliedingen fuortset 
ûnderwiis. Se meie ek meirinne mei de kolleezjes om te sjen oft de reguliere oplieding wat foar harren is. 
Ynformaasje oer en opjaan foar Klasse Frysk: babs.gezelle.meerburg@nhlstenden.com.

WOW Frysk 2030 
 ALLE PROFILEN  1X YN DE TWA JIER 

Doch dyn poarsje ynspiraasje op op it brûzjende WOW Frysk 2030 kongres. 
Alle partijen dy’t harren dwaande hâlde mei Frysk en meartalich ûnderwiis 
organisearje mei-inoar in middei dy’t bol stiet fan ynspirearjende sprekkers, 
mei dêrby praktyske workshops en in moaie merk mei boeken, apps en 
materialen. It kongres is fergees. Dat wolst net misse!

www.taalplan.frl 

Afûk kursussen  Frysk ferstean, sprekken, skriuwen 
 ALLE PROFILEN  1X YN IT JIER  

Wolsto dy rjochtsje op it ferbetterjen fan dyn taalbrûken, dan binne de Afûk-
kursussen ferstean, sprekken en skriuwen wat foar dy. Yn dy kursussen kinsto 
op dyn eigen nivo wurkje oan de feardigens dêr’tsto ferlet fan hast.

www.afuk.frl 

KEK
 ALLE PROFILEN  

KEK is in ynspirearjende oanpak fan kultuerûnderwiis. KEK (powered by Keunstwurk) ferbynt de regionale 
ynstellingen dy’t kultueredukaasje op basisskoallen yn Fryslân fersoargje. Mei KEK fynst in paad om 
kultuerûnderwiis in plak te jaan yn it besteande kurrikulum fan dyn skoalle. Dêrmei ferrykje keunst, kultuer en 
taal it besteande kurrikulum ta takomstrjochte ûnderwiis. Lit dy ynspirearje, lit dyn eigen kreativiteit de motor 
wêze en daagje dysels út om betsjuttingsfol en fakoerstiigjend oan it wurk te gean. 

www.kultuerfilter.nl 



27

Sport en útstapkes
Fryske sport yn dyn klasse 
 ALLE PROFILEN  GROEP 5-8  HARKJEN, LÊZEN  HIELE SKOALJIER 

Hâlde jim fan aksje en beweging? Dan is Fryske sport yn 
dyn klasse wat foar jim. It oanbod is hiel ôfwikseljend:
• Skûtsjesilen + museum
• Fierljeppen (farianten)
• Frysk damjen 
• Keatsen
• Hynstesport (farianten)
• Scheepvaartmuseum
• Skoalreedride 
• Skeelerje
• Wallball  www.fryskesportyndynklasse.frl

Utstapkes
Wolle jim as skoalle graach in útstapke meitsje om sa mear te learen oer 
de Fryske skiednis en kultuer? Sjoch dan op www.erfgoed-onderwijs.frl, 
dêr steane leuke suggestjes, bygelyks útstapkes nei it Fries Museum, it Eise 
Eisinga Planetarium, it Gysbert Japicxhûs, de Blokhuispoort of in ‘Street 
Art’-toer troch Ljouwert. Op de website is ek te finen hoe’t soks te regeljen 
is. Fansels binne der ek noch genôch leuke kulturele útstapkes dy’t gjin 
erfgoed binne! 

Algemien
Sichtberens
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8 

Wolle jim it Frysk better sichtber meitsje by jim op skoalle? Dêr kinne wy jim by helpe. Hjirûnder in oersjoch fan 
de posters, flyers en oare moaie Fryske produkten (der binne noch folle mear!).
• Poëzijflyers en -posters 
• 3-talige wurdkaartsjes
• Meartalige posters (Frysk, Dútsk, Ingelsk, Frânsk, ensfh.)
• Praatsjemakker!-pot
• #Dêrom Frysk
• Facebook trijetalige skoallen
• Presintaasjes/einprodukten Spoar 8
• Ynformaasjefolder 3TS
• Taal fan it hert
• Flyer Talen4all
• Set fan 3 talen flachjes (Cedin, DVC)
• De taalgroeimeter: www.sfbo.nl/taalgroeimeter
• Posters en flaggeline Ferhalefjoer

Apps & taalhelp 
 ALLE PROFILEN  GROEP 1-8 

• Taalweb.frl
• Microsoft Office Frysk
• Word Tango
• Woordspul
• Gboard, Swiftkey, Google Translate, Fryske Firefox
• Praat mar Frysk-app
• Tsjil-app, content ek te finen op YouTube, Instagram en TikTok
• Monstertaal
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Oersjoch profilen en kearndoelen
Yn ûndersteand oersjoch steane de Taalprofilen dy’t takend wurde kinne oan de skoallen. Per profyl (F o/m A) 
wat dit profyl ynhâldt. Dêrneist stiet wat nedich is om yn oanmerking te kommen foar in heger profyl. 

Profiel F Dit profiel beperkt zich tot mondeling taalonderwijs waarbij een positieve attitude ten opzichte 
van het gebruik van het Fries wordt ontwikkeld en aandacht is voor een positieve houding ten 
aanzien van de Friese cultuur.

Mondeling Kerndoel 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 
Fries door henzelf en anderen.

Fan profyl F nei profyl E
Door een aanbod te creëren voor het kerndoel luisteren groeit de school richting profiel E. 

Profiel E Dit profiel houdt in dat de leerlingen onderwijs krijgen in attitude en luisteren. Hierbij is 
automatisch aandacht voor taalbeschouwing. 
Het mondeling taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van een positieve attitude 
ten opzichte van het gebruik van het Fries en informatie verwerven uit gesproken 
Fries. Daarnaast is er aandacht voor een positieve houding ten aanzien van de Friese cultuur. 

Mondeling Kerndoel 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 
Fries door henzelf en anderen.

Kerndoel 18 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om 
teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen 
bevatten over voor hen bekende onderwerpen.

Kerndoel 22 De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese 
woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Van profiel E naar profiel D
Door een aanbod te creëren voor het kerndoel lezen groeit de school richting profiel D. 

Van profiel E naar profiel C
Door een aanbod te creëren voor het kerndoel spreken groeit de school richting profiel C. 

Profiel D Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs wordt gegeven in attitude, luisteren en lezen. 
Hierbij is er automatisch aandacht voor taalbeschouwing. Het mondeling taalonderwijs richt 
zich op de ontwikkeling van een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van het Fries en 
informatie verwerven uit gesproken Fries. Daarnaast is er aandacht voor een positieve houding 
ten aanzien van de Friese cultuur. Het schriftelijk taalonderwijs richt zich op het verwerven van 
kennis uit frequent voorkomende Friese teksten.

Mondeling Kerndoel 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 
Fries door henzelf en anderen.

Kerndoel 18 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om 
teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen 
bevatten over voor hen bekende onderwerpen.

Kerndoel 22 De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese 
woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Schriftelijk Kerndoel 20 De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent 
voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

Profiel C Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs in attitude, luisteren en spreken wordt 
gegeven en dat er aandacht is voor taalbeschouwing. Het mondeling taalonderwijs richt zich op 
de ontwikkeling van een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van het Fries, informatie 
verwerven uit gesproken Fries en het zelf leren uitdrukken in de Friese taal. Daarnaast is er 
aandacht voor een positieve houding ten aanzien van de Friese cultuur.

Mondeling Kerndoel 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 
Fries door henzelf en anderen.

Kerndoel 18 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om 
teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen 
bevatten over voor hen bekende onderwerpen.

Kerndoel 19 De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in 
situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een 
onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Kerndoel 22 De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese 
woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Van profiel D naar profiel B
Door een aanbod te creëeren voor het kerndoel spreken groeit de school richting een profiel B.

Van profiel C naar profiel B
Door een aanbod te creëren voor het kerndoel lezen groeit de school richting een profiel B.

Profiel B Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs in attitude, luisteren, spreken en lezen wordt 
gegeven en dat er aandacht is voor taalbeschouwing.

Mondeling Kerndoel 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 
Fries door henzelf en anderen.

Kerndoel 18 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om 
teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen 
bevatten over voor hen bekende onderwerpen.

Kerndoel 19 De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in 
situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een 
onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Kerndoel 22 De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese 
woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Schriftelijk Kerndoel 20 De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent 
voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

Fan profyl B nei profyl A
Door een aanbod te creëren voor het kerndoel luisteren groeit de school richting profiel E. 
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Mogelike learaktiviteiten per profyl
Profyl A Profyl B Profyl C Profyl D Profyl E Profyl F

Attitude-activiteiten 
(kerndoel 17) • • • • • •
Luisteractiviteiten 
(kerndoel 18) • • • • •
Spreekactiviteiten 
(kerndoel 19) • • •
Leesactiviteiten 
(kerndoel 20) • • •
Schrijfactiviteiten 
(kerndoel 21) •
Taalbeschouwings-
activiteiten 
(kerndoel 22)

• • • • •

In bovenstaand schema is met een dartbord aangegeven welke targets (kerndoelen) bij scholen met 
een bepaald profiel horen. Zo wordt duidelijk dat een school dat nu nog werkt volgens een profiel B, de 
komende vier jaar moet gaan werken aan aanbod voor het kerndoel schrijven. 

Profiel A Dit profiel houdt in dat het onderwijs in het vak Fries aan alle kerndoelen voldoet: 
Attitude, luisteren, spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing. 

Mondeling Kerndoel 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 
Fries door henzelf en anderen.

Kerndoel 18 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om 
teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen 
bevatten over voor hen bekende onderwerpen.

Kerndoel 19 De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in 
situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een 
onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Kerndoel 22 De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese 
woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Schriftelijk Kerndoel 20 De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent 
voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

Kerndoel 21 De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over 
alledaagse onderwerpen met het doel met anderen over die onderwerpen te 
communiceren.

Profiel A behouden
Om profiel A te behouden blijft de school vasthouden aan datgene wat al gedaan wordt. Waar mogelijk wordt het 
aanbod versterkt. 

Van profiel A voor enkele groepen naar een volwaardig A profiel
Aansluitend bij de ambities van de school kan er een plan van aanpak gemaakt worden waarbinnen helder 
wordt welke stappen genomen kunnen worden binnen de groepen waarin de kerndoelen nu nog niet volledig 
gerealiseerd worden. 
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