
Hoi juf, master 
Hoi juf, master 

of dosint!of dosint!  
Wolsto dyn Fryske lessen nei in heger plan tille of wolle jim as skoalle oan jim 

ambysjes wurkje foar 2030? Jou dy dan no op foar ‘Klasse Frysk’, de Fryske edysje 

fan ‘Classroom English’! Yn 8 ynspirearjende lessen learsto alles watst nedich hast 

om dyn lessen WOW te meitsjen. De byskoalling is megapraktysk en 

tige nijsgjirrich foar dyn persoanlike ûntwikkeling. 

Boppedat learst yn in betsjuttingsfolle setting tagelyk 

ek Frysk praten en/of skriuwen. 

KLASSE FRYSK
KLASSE FRYSK



De basisDe basis

De basis bestiet út 8 WOWshops. De lessen wurde jûn troch Aant Jelle Soepboer en Anna 

Marije Bloem, twa dosinten dy’t bekend stean om harren entûsjaste wize fan lesjaan. Sy nimme 

dy mei yn de wûndere wrâld fan taal. Sels boust oan in portfolio mei lessen op maat dy’tst 

direkt tapasse kinst yn dyn praktyk en geskikt is foar dy en dyn skoalle.

It foech basisûnderwiis
It foech basisûnderwiis

Foar de juffen en masters: Ast oan boppesteande basis noch 4 lessen fêstplakst, dan hast it 

foech Frysk foar it basisûnderwiis te pakken. Yn dizze lêste fjouwer lessen fan Liskje Flapper 

fulst dyn tontsje mei de lêste eleminten foar dyn offisjele papierke. Hiel fijn foar dysels en 

foar dyn skoalle!

Trochstream dosinteoplieding 
Trochstream dosinteoplieding 

Mar ek foar de dosinten fuortset ûnderwiis dy’t noch net de dosinte-oplieding Frysk dien 

hawwe, binne der nei de basis nijsgjirrige mooglikheden by NHL Stenden. Babs Gezelle 

Meerburg fertelt dy der graach mear oer. 

Data, plak en tiid
Data, plak en tiid

Data   Op woansdeitejûn om 19.30 oere fan 13 jannewaris ôf, om de twa wiken.

Lokaasje NHL Stenden Hegeskoalle, Rengerslaan 8 yn Ljouwert

Kosten  Fergees! Gratis!

Oanmelde fóar 1 desimber by babs.gezelle.meerburg@nhlstenden.com

Mear ynfo www.ecno.nl/kursus-klasse-frysk

WOWshopsWOWshops  
  

  

1. Taal fan it hert (taalbewustwurding en taalsosjology) 
13 jannewaris

2. It álderleukste boek fan de hiele wrâld (berne- en jeugdliteratuer) 27 jannewaris

3. De skiednis rollercoaster (skiednis fan Fryslân en it Frysk) 10 febrewaris

4. Praat mar toaniel! (Frysk prate en teaterlêze yn ’e klasse) 3 maart

5. Fuort mei dy metoade! Of net? (Spoar 8, Searje 36 en mear) 17 maart

6. Wat is no in ÉCHTE (TAAL)DOSINT? (fakdidaktyk en pedagogyk) 31 maart

7. Betsjoene mei proaza & poezij (muzyk, proaza en poëzij) 14 april

8. WOW FRYSK (At alles by-inoar komt) 
28 april

sintrum meartaligens

Doch mei!Doch mei!Doch mei!

Aant JelleAant Jelle

Anna MarijeAnna Marije


