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Kearndoelen	  Frysk	  foar	  de	  basisskoalle:	  
	  

	  
	  
Ut:	  Ministerie	  OCW	  (2006),	  Kerndoelenboekje.	  
Download:	  http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf	  
	  
Opdracht:	  
a.	  Foarmje	  twatallen.	  Ien	  fan	  beiden	  toetst	  by	  de	  oar	  oft	  dy	  de	  kearndoelen	  Frysk	  foar	  it	  
basisûnderwiis	  berikt	  hat.	  
b.	  Besprek	  hokker	  doelen	  oft	  konkreet	  genôch	  binne	  om	  te	  toetsen	  en	  hokker	  oft	  te	  
dizenich	  binne.	  
c.	  Misse	  jim	  ek	  doelen	  dy't	  jim	  sels	  belangryk	  fine?	  
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Utwurking	  kearndoelen	  troch	  Cedin:

	  
	  
Ut:	  Flapper,	  Liskje	  (2012),	  Kennisbasis	  Fries	  leraar	  basisonderwijs.	  Den	  Haag:	  HBO-‐raad.	  
Download:	  https://www.10voordeleraar.nl/publicaties?&opendoc=206	  
	  
Opdracht:	  
a.	  Besprek	  oft	  jim	  de	  útwurking	  fan	  	  Cedin	  nuttich	  fine.	  
b.	  Sykje	  in	  antwurd	  op	  de	  fraach:	  hokker	  doelen	  binne	  no	  konkreet	  genôch	  útwurke	  om	  
se	  toetse	  te	  kinnen?	  
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Referentieniveaus	  Meijerink	  (fragmint):	  
	  

	  
	  
Ut:	  Ministerie	  OCW	  (2009),	  Referentieniveaus	  taal	  en	  rekenen.	  Enschede.	  
Download:	  http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-‐taal-‐en-‐rekenen-‐
referentieniveaus.pdf	  
	  
	  
Meijerink-‐nivo's:	  
1F	  =	  ein	  fan	  'e	  basisskoalle	  
2F	  =	  ein	  fan	  it	  vmbo	  (maatskiplik	  basisnivo)	  
3F	  =	  ein	  mbo/havo	  (tagongsnivo	  hbo)	  
4F	  =	  ein	  vwo	  (tagongsnivo	  universiteit)	  
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Utwurking	  referentieniveaus	  Meijerink	  (fragmint):

	  
	  
Ut:	  Ministerie	  OCW	  (2009),	  Referentieniveaus	  taal	  en	  rekenen.	  Enschede.	  
Download:	  http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-‐taal-‐en-‐rekenen-‐
referentieniveaus.pdf	  
	  
Opdracht:	  
Besjoch	  yn	  twatallen	  de	  boppesteande	  tabel.	  Hokker	  kriteariums	  kinst	  ek	  brûke	  om	  it	  
nivo	  yn	  it	  Frysk	  fêst	  te	  stellen?	  
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Opdield	  yn:	  prate,	  petearen	  fiere,	  harkje,	  skriuwe,	  lêze.	  
	  
Fan:	  
http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/Basisgebruiker__onafh_gebruiker__va
ardig_gebruiker.pdf/	  
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Oerlaap	  yn	  it	  fuortset	  ûnderwiis:	  
	  
Meijerink	   	   ERK	  
-‐	   	   	   A1	  
1F	   	   	   A2	  
2F	   	   	   B1	  
3F	   	   	   B2	  
4F	   	   	   C1	  
-‐	   	   	   C2	  
	  
Oerlaap	  yn	  it	  basisûndersiis:	  
	  
Meijerink	   	   ERK	  
1F	   	   	   A2	  
4F	   	   	   B2	  
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Ut:	  Flapper,	  Liskje	  (2012),	  Kennisbasis	  Fries	  leraar	  basisonderwijs.	  Den	  Haag:	  HBO-‐raad.	  
Download:	  https://www.10voordeleraar.nl/publicaties?&opendoc=206	  
	  



	   8	  

	  
	  
Ut:	  Flapper,	  Liskje	  (2012),	  Kennisbasis	  Fries	  leraar	  basisonderwijs.	  Den	  Haag:	  HBO-‐raad.	  
Download:	  https://www.10voordeleraar.nl/publicaties?&opendoc=206	  
	  
Opdracht:	  
Foarmje	  twatallen.	  Ien	  fan	  'e	  twa	  besjocht	  oft	  de	  oar	  it	  taalbehearskingsnivo	  fan	  in	  
basisskoallelearkrêft	  hat	  neffens	  Meijerink	  (foarige	  side)	  en	  dizze	  side	  (ERK).	  
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Kearndoelen	  ûnderbou	  fuortset	  ûnderwiis	  (meastal:	  earste	  klassen):	  
	  
Deelnemer in een tweetalige cultuur 

• 1.De leerling leert de betekenis onderkennen van de tweetalige Friese cultuur voor het dagelijks 
leven en leert deze te vergelijken met situaties in de rest van Nederland en daarbuiten. 

• 2.De leerling leert aan de hand van voorbeelden de specifieke kenmerken van de Friese cultuur 
begrijpen en deze in verband te brengen met de historische achtergronden daarvan. 

• 3.De leerling leert aan de hand van voorbeelden het belang van Friese cultuuruitingen 
onderkennen (teksten, muziek, toneel, film, TV en radio) en de betekenis die hij daaraan hecht 
onder woorden te brengen. 

Voor leerlingen met Fries als tweede taal en voor leerlingen met Fries als moedertaal 

• 4a.De leerling leert om via voor hem zinvolle contexten een Friese woordenschat op te bouwen 
door verschillende strategieën toe te passen. 

• 5a.De leerling leert informatie op te zoeken en te ordenen uit schriftelijke en digitale Friestalige 
bronnen op basis van vragen over onderwerpen binnen zijn eigen belangstellingssfeer. 

• 6a.De leerling leert een informeel gesprek in het Fries te voeren met leeftijdgenoten over 
onderwerpen uit zijn dagelijks leven. 

Voor leerlingen met Fries als moedertaal 

• 4b.De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken en zich te houden 
aan taalconventies die voor het Fries gelden (spelling, grammaticaal juiste zinnen, 
woordgebruik). 

• 5b.De leerling leert het belang van het communiceren volgens gangbare taalregels van het Fries 
in formele situaties ontdekken (werkoverleg, planning, discussie). 

• 6b.De leerling leert Friese verhalen, gedichten en informatieve teksten te kiezen en te lezen die 
tegemoet komen aan zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden. 

	  
Ut:	  Besluit	  kerndoelen	  onderbouw	  VO	  
Te	  finen	  op:	  http://wetten.overheid.nl/BWBR0019945/geldigheidsdatum_16-‐11-‐
2015#Bijlage	  
	  
Opdracht:	  
a.	  Besykje	  yn	  dyn	  eigen	  wurden	  te	  sizzen	  wat	  in	  Frysktalige	  learling	  oan	  'e	  ein	  fan	  'e	  
earste	  klas	  kinne	  moat	  en	  wat	  in	  Nederlânsktalige	  learling	  dan	  kinne	  moat.	  
b.	  Mei	  hokker	  ERK-‐nivo's	  komme	  dyn	  antwurden	  by	  a.	  it	  meast	  oerien,	  foar	  dyn	  gefoel?	  
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Taalfeardichheidseasken	  dosinten	  Frysk	  bachelor	  (fragmint):	  
	  

	  
	  

	  
	  
Ut:	  Gezelle	  Meerburg,	  B.	  &	  H.	  Wolf	  (2011),	  Kennisbasis	  Fries	  bachelor.	  Den	  Haag:	  HBO-‐
raad.	  
Download:	  https://www.10voordeleraar.nl/publicaties?&opendoc=208	  
	  
Opdracht:	  
Gean	  yn	  it	  boppesteande	  fragmint	  nei	  oftsto	  al	  foldochst	  oan	  de	  taalfeardichheidseasken	  
foar	  in	  dosint	  Frysk	  yn	  it	  fuortset	  ûnderwiis.	  
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It	  âlde	  programma	  fan	  de	  Afûk:	  
	  
Kursussen	  foar	  net-‐Frysktaligen	  
Skriuwkursussen:	  
	   Afûk-‐A	  /	  Skriuw	  mar	  Frysk	  1	  en	  2:	  B1	  
	   Afûk-‐B:	  B2	  
	   Afûk-‐C:	  B2/C1	  
	  
Grut	  ferlet	  fan	  C1:	  trochferwizing	  nei	  NHL.	  
	  

	  
	  
LmF	  =	  Lear	  mar	  Frysk	  
PmF	  =	  Praat	  mar	  Frysk	  
SmF	  =	  Skriuw	  mar	  Frysk	  
Pmr	  =	  Praat	  mar	  raak	  
sS	  =	  spoedkursus	  Skylge	  
(+)	  =	  rom	  boppe	  it	  ERK-‐nivo	  
	  
Foech	  Frysk	  pabo:	  Afûk-‐A	  (Skriuw	  mar	  Frysk	  1/2):	  B1,	  wylst	  B2	  ferwachte	  wurdt.	  
	  
Opdracht:	  
a.	  Besprek	  as	  twatal	  hoe	  grut	  neffens	  jim	  it	  nivoferskil	  tusken	  dosint/lesjouwer	  en	  
learling/kursist	  wêze	  moat.	  
b.	  Beredenearje	  foar	  de	  feardichheden	  'ferstean',	  'lêzen',	  'praten'	  en	  'skriuwen'	  op	  
hokker	  ERK-‐nivo	  oft	  elk	  fan	  jim	  sit.	  
c.	  Hokker	  Afûk-‐kursussen	  soe	  elk	  fan	  jim	  no	  al	  jaan	  kinne,	  op	  basis	  fan	  jim	  ERK-‐nivo?	  
	  


