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jnderwerp: kurrikulum foar de Fryske taal enkultuer 'wersjenne ferzy Grutte Opdrachten'

Achte leden fan de wurkgroep kunikulum.frl,

FFU-foarsitter Tom Dykstra hat earder al koart reageaÍre op jimme digitale enkête en wy wolle dat

wat wiidweidiger dwaan troch it skriuwen fan dit brief. It is ris bekend dat Henk Wolf ek reagearje

sil of dat al dien hat en wy 0nderskriuwe syn opmerkings. Hjir0nder de reaksje fan de Feriening
Frysk Underwiis.

It lêzen fan de Grutte Opdrachten joech És nije hope, want de kearndoelenít 1993 en 1998 kinne no

wer lykweardich wurde oan dy foar it Hollànsk. As dat wiermakke wurdt, dan wurde alle skoallen yn
Fryslán tenei fierhinne Frysktalich en sille de formulearre easken ynit Europeesk Hónfêst (1996;

kêst 8) faaks einlings ris neikommen wurde.

Mar it NHL Stenden-rapport Ít 2018 It is mei sizzen net te dwaan (Varkevisser & Walsweer) makket
jin dídlik dat soks net s0nder in stevige ynnovaasjestrategy kin. En mei hokfoar kearndoelen Frysk

sil de SLO komme as jimme wurkgroep syn boustiennen oanlevere hat? De Írnderfinings yn2003
fan Ís foarsitter mei de SLO makket jin net al te optimistysk. Yn dat jier doarst dy learplanstifting

sels te kommen mei in tige Ítklaaid ritstel foar de tredde generaasje kearndoelen basis0nderwiis.

Folle mear as wat omtinken foar de 'thÍstaal' hie it dan net wurden, as der net wurk fan makke wie.

De statusfan de kearndoelen Frysk
1. It misferstàn dat by gàns skoallen (bgl. by in skoalbestjoer ft Ljouwert yn 1999) libbe dat de oan

it Hollánsk spegele kearndoelen easken oan alle yndividuele learlingen (dus foar bern op

mikronivo) wêze soenen dy't dan troch allegearre berikt wurde moasten, hat in goede

ymplemintaasje fan it Frysk yn it 0nderwiis skea dien. Dêr soe neffens harren te min tiid foar wëze.

Wy tinke dat soks ek te krijen hat mei de easken dy't de lanlike oerheid stelt oan de behearsking fan

it Hollánsk en oan de ófrekkenkultuer fan de ynspeksje as in skoalle tekoartsjit. Dy is dan samar in
'swakke skoalle' en soks moat mei gauwens ferholpen wurde oars kinne der sankjes folgje, sels it
sluten fan de skoalle is mooglik. Foar bern fan flechtingen en asylsikers wurde de kearndoelen foar it
Hollànsk ek net yn nivo ferlege en sels it koroanafirus Ít 2020 hat de Onderwijsraad giin oanlieding
jfin om it nivo fan de kearndoelen foar 'taal' 1: 'Nederlands') te ferleegien.

Lykas jimme grif bekend is, binne kearndoelen lykwols easken te stellen oan de skoalle (op

mesonivo) en dat is hiel wat oars. Skoallen hearre, as it goed is, in trochgeande learline oan te bieden

mei ynterne differinsjaasje op learlingnivo en rekken te hàlden mei har ferskillen yn begjinsituaasje,

lykwols mei de bedoeling om dy learling dêrby sa fier mooglik te bringen. Kearndoelen meitsje

rrï
E-post:

- oansletten by de Ried fan de Eryskê BêIdegingÍ
ffupost0hotmail. com wêbstek : www.fryskebewegiing'nI



sadwaande defêste kearn fan in skoalprogramma Ít dy't op syn minst omtinken krije moat. Dat jout
mear ienheid yn it finderwiis en dat kin dan ek op kwaliteit toetst wurde. Dêr boppe-op stiet it de

skoalle frij om mear te dwaan. Minder kin en mei lykwols net.

De provinsje (d.w.s. de deputearre foar it Frysk) tocht mei it loslitten fan de spegele kearndoelen yn
2006 dat guon skoallen dan better motivearre wêze soenen om it Frysk te jaan, in djip tragysk fersin.

Te folle skoaldireksjes hawwe dêr daliks gebrtk fan makke om it mei it Frysk op in sêft sin te setten.

2.De status fan de kearndoelen foar Frysk en de ferplichting om goed en foldwaande 0nderwiis yn
dy taal te jaan, waard troch de tiid hinne net allinnich troch de skoallen sels oantaast, mar ek troch de

provinsjale 'Beleidsreg el' ít 2015. Dy beliedsregel joech in karmenu fan keamdoelen (profilen) en

dêr mochten de skoallen dan ítkieze op grCrn fan hoefolle Frysk oft der de yn de (skoal)omjouwing
praat waard: wie dat net folle Frysk, bgl. yn in stêd, dan late dat ek ta minder kearndoelen.

It eardere Konsultatyf Orgaanfoar it Fryskhat de yn de wet fan 2014 opnommen draachflak-

konstruksje sterk kritisearre, omdat dêrmei it 'algemien belang' (en dus de wetlike taak fan de

oerheid om dat te tsjinjen) wike moast foar in findersteld 'skoalbelang' (d.w.s. de opfetting fan de

direksje oer it belang fan it Frysk op harren skoalle). It boppeneamde rapport fan NHl/Stenden
(201S) sinjalearret dêr it tryste gefolch fan, ek al wie dat neffens de provinsje alhiel net de bedoeling

fan dy profilen en waard en wurdt der misbr0k fan makke.

Ek de finderwiisynspeksje kritiseaJïe yn syn meast resinte rapport Sizzen is neat, mar dwaan is in
ding ('Fries in het primair en voortgezet onderwijs', july 2019) it provinsjale belied, omdat it suver

automatysk liedt ta in unifoarm programma (foar alle bern) op in skoalle en soks sil benammen de

(al) Frysktalige bern slim dupearje as dy yn in taalearme omjouwing wenje. De ynspeksje wol ta op

minder profilen, want oars wurdt de kontróle dêrop hiel dreech. Boppedat heart, neffens har, it
finderdiel 'positive attitude' 0nderbrocht te wurden by de oare (diel)doelen. In hàldingsdoel is

oÍlmers net objektyf en falide te toetsen. Kearndoelen binne dus oanbodsdoelen en giin
behearskingsdoelen.

Sawol it rapport Ít 2018 (skoallen geane hiel frijbliuwend mei it Frysk om) as dat rit 2019 (twivel

oan it groeimodel fan de provinsje om yn 2030 oan alle kearndoelen te foldwaan) jouwe dÍdlik oan

dat der gjin echte progresje west hat strnt 1980 (ptr) en 1993 (trr) troch it 0ntbrekken fan effektive
ymplemintaasjemaatregels. En mei goed bedoelde Ingelsktalige gialpen fan provinsjale politisy of
beliedsmakkers lykas Frysk is fun, slagget soks likemin.

De beliedsregel wie en is neffens de FFU yn syn konkrete ritwurking in stjerh0skonstruksje
(nei te lêzen yn de publikaasle'Makabere dfins om de kearndoelen Frysk hinne 'fan Th. Dykstra,

Itens, desimber 2017, oan te klikken op Ís webstek by 'Akitiviteiten & Brieven, Ítgien', 24 a:ug.

2018: www.ffu-frl.eu (http:l/Ífu-Íil.euiPDF/Makabere.duns.ferzje.2- l80827.compressed.pdO.

Ly kweardige ns e n ly kb e rj o chtig in g ?

S0nt it provinsjale rapport Fan geunst nei rjocht (Ljouwert, 1983, ferl. benammen s.77-83) heart de

provinsjale taalpolityk foar it Frysk yn it ljocht fan lykberjochtiging en riochtsbeskerming te stean.

Dat wol mar net echt goed fan de gr0n komme, likemin yn it irnderwiis. De ynspeksje jout yn syn

rapport ít2019 oan dat ambysje by skoalbestjoerders 'fintrêstigiend' is. In wichtige reden is dat de

skoallen yn Fryslàn oan deselde easken - en dan benammen foar taal (: Ned. taal!) en rekkenjen - as

de oare skoallen yn Nederlán foldwaan moatte. Yn kombinaasje mei in negative hàlding fan in grut



tal skoaldireksjes oangeande nóch wer in taak derby, yn dit gefal it 0nderwiis yn it Frysk, makket de

swakke maatskiplike posysje fan it Frysk dódlik. it Frysk wurdt maatskiplik noch altiten fierste min
frege (easke).

In koarteferlikingfan deferskillende rilnebetingstenfoar it HoilAnsk ('Nederlands') en it Frysk
a. Wetjouwing: ynde wetjouwing fan 2014 wurdt de ferplichting fan it Frysk keppele oan in
draachflakkonstruksje, dy't der foar it Hollànsk net is.

Neffens it Europeesk Hánfêst (kêst 8, primêr en fuortset trnderwiis) soenen skoallen dy't irnder de

Ií/et op de Elcspertizesintra (WEC) falle, ek ferplichte finderwiis yn it Frysk jaan moatte, wylst dat yn

de Nederlànske irnderwiiswetjouwing noch altiten fakultatyf formulearre wurdt (mei in 'kan'-
omskriuwing). Dêr soenen dus ekferplichtsjende kearndoelen foar skreaun wurde moatte.

Neffens it Hánfêst (kêst 8.1.g) moat der likegoed ferplichte trnderwiis jtrn wurde yn de Fryske

skiednis, resp. yn de skiednis fan de Friezen, en dat freget ek om it opstellen en fêststellen fan
ferplichte kearndoelen foar ós eigen skiednis.
b. Kearndoelen: de kearndoelen foar it Frysk wurde differinsjearre (troch profilen) en/of yn nivo
ferlege en dy foar it Hollànsk net.
c. Funksje-eask: foar de learkrêften yn 'e provinsje Fryslàn is behearsking fan it Frysk gjin funksje-
eask, foar it Hollànsk is dy eask der wol.
d. Dffirinsjaasje: foar alle fakken wurdt differinsjaasje op mikronivo (foar de yndividuele learling)
tapast, dy foar it Frysk wurde ien of mear kearndoelen fêststeld op mesonivo (foar de skoalle as

kollektyf).
e. Mate.riaai: it lesmateriaal yn Fryslán is net of tige irnfoldwaandeyntegraal meartalichwylstit
oanpart foar it Hollánsk yn it hiele 0nderwiis hast folslein is. It Frysk kriget dus fierste min tiid foar

taaloerdracht en in ferliking tusken talen binnen de learstof of de lesboeken is likemin mooglik.
f. Tafersjoch: de metarapportaales oer it 0nderwiis yn Frysk jouwe gjin kwaliteitsanalyze fanwat
de bem/learlingen no krekt leard hawwe. It Frysk is yn de Eindtoets Basisonderwijs net opnommen,

it'Nederlands' is dêryn lykwols as kearnfakopnommen. It Hollánsk is in ferplichte eksamenfak yn

it fuortset 0nderwiis foar alle learlingen en it Frysk is allinnich in karfak.

Dy slim dislcriminearjende behanneling fan it Frysk wurdt absolót net ferholpen trochdat guon

provinsjale bestjoerders roppe dat wy 'grutsk' op Ís taal wêze moatte. Sfint 1980 hat de finderfining
ris wol leard dat de efterstelling bliuwt as in (effektive) ynnovaasjestrategy 0ntbrekt. Sa achtsje wy it
beskamsum en tige nuodlik dat yn de Bestjoersófspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023 derfan

ritgien wurdt dat skoallen der (wer) 10 jier tariedingstiid by krije om oan de kearndoelen te

foldwaan. De 0nderwiisynspeksje is dêr kritysk oer en dan witte r,vy op dit stuit noch net iens wat dy

nije kearndoelen aanst ynhàlde sille dêr't jimme de boustiennen foar leverje meie.

Grutte Opdrachten
Dy rànebetingsten sille duslneminteel feroare wurde moatte en dat soenen jimme neffens Ís de

provinsje en it Ryk sa gau mooglik witte litte moatte. Jimme Wersjenning grutte opdrachtenfaze 2

kin net los sjoen wurde fan de (tige) tngelikense taalmachtsferhàldings yn en b0ten it 0nderwiis. Dat

leit bgl. by it Hollànsk en benammen by it Ingelsk (wràldtaal) wol oars. Men moat de kop dus net yn
it sàn stekke ...

Te min wurdt yn it konsept fan jimme 'Wersjenning,faze2' de efterstelling fan it Frysk
problematiseaffe en hoe't dat ombfigd wurde kin en moat nei in echt lykweardich en lykberiochtige

tnderwiis yn it Frysk. Wy lêze neat oer de needsaakfanmeartalich (trijetalich
Frysk/Hollànsk/Ingelsk) 0nderwiis en hoe't it Frysk yn dat ramt in folweardige kàns krije kin en



moat. V/y binne fan betinken dat alle bern optimale mooglikheden krije moatte om Frysk sa goed

mooglik te learen. Dêr hawwe se rjocht op. De Frysktaligen omdat it harren eigen taal is en de net-

Frysktaligen omdat hja hjir wenje en sadwaande respekt foar de Frysktalige mienskip mei syn taal en

kultuer krije kinne en harren dêr ek ferantwurdlik foar fiele. It Frysk heart dus as in folweardich fak

1nderwiisd te wurden en dan hearre de kearndoelen s0nder Íts0ndering rjochte te wêzen op it
finderwiis yn alle fiouwer taalskiften. Dêrby moat rjocht dien wurde oan de begf insituaasje fan it
yndividuele bem en moat oansletten wurde by syn/har sóne fan de neistlizzende trntjouwing: in
(kultuer)pedagogyske en didaktyske needsaak

Ynterne dffirinsjaasje heart dus allinnich op dat nivo oan de oarder te kommen, te begjinnen op it
pjutteboartersplak. Soks soe ek dÍdlik(er) sein wurde moatte yn jimme 'wersjenning'. Begjin op it
pJutteboartersplak en yn groep 1 en set dat systematysk troch yn alle groeperVklassen dy't dêrnei

l-o1n-". Dan is der echt wat te berikken, dan giet de Fryske boekekast echt iepen en sil der'geniete'

wurde kinne fan de skjintme fan Ís mearkes en klassikers, dus fan ris kultureel erfgoed. Wy begripe

ek wol dat jimme net fan de flier op de souder stappe kinne nei safolle iuwen fan taalferwaarleazing.

Jimme sille de provinsje dus neffens Ís goed dridlik meitsje moatte dat de rdnebetingsten foar it
Frysk (yn de *èt- .n regeljouwing) noch lang net doge en dat dy dêr mei faasje en foarsje wurk fan

meitsje moat. Dat kin ek net samar allinnich oan de SLO oerlitten wurde.

Wy neame in pear aspekten:

l.-I4tet- en regeljouwing: de wet- en regeljouwing fan 2014 en dy foar de elcspertizesintra (WEC) is

tige Frysk-finfreonlik. Mei de beheinende 'draachflak'-konstruksje en de Beleidsregel 2015 is de

desintralisaasje fan foech nei de provinsje oer it trnderwiis yn it Frysk giin sukses wurden. Sa moat

ek de WEC foar de Fryske taal en de Fryske skiednis noch oanpast wurde oan it Hànfêst (kêst 8) en

sille (ferplichte) kearndoelen skreaun wurde moatte.

2. Funlaje-eask: der sil mei krêft foar pleite wurde moatte dat in goede behearsking fan it Frysk op

sa koart mooglike termyn in funksje-eask wurdt foar irnderwizers en learaars. Yn dat ramt kin

bygelyks ek it jaan fan bonussen (mear) gong yn de saak bringe.

3. Tafersioch: debasisskoallen soenen no al rapportearje moatte oer wat de bern krekt leard hawwe

yn it ramt fan de al takende profilen, want 'It is mei sizzennet te dwaan' (sjoch it trndersyk fan

Varkevisser en Walsweer, 2018). Wy geane der dêrby fan Ít dat sa'n irndersyk net frijbliuwend is.

Likemin as it om it kontrolearjen en hifkjen fan de keamdoelen giet.

4. Yntegraal meartalich lesmateriaal: der sille foar gàns fakgebieten provinsjale 0ntwikkelgroepen

komme moatte mei treflike saakkundigen op it mêd fan Ís taal (idioom, faktaal, nomenklatuer,

taalregisters) en fan ís skiednis en kultuer. Dus fan betifte fakkekenners (learstofkenners,

wittenskippers) en learlingekenners (opfieders en ffnderwiislju) dy't dat materiaal gearstalle en

permanint evaluearje en ferbetterje op it mêd fan foarm (bgl. taalkwaliteit) en ynhàld.

Sa't yn de enkête al oanjtn is troch Dykstra, binne wy graach ree om fierder mei te tinken. V/y

winskje jimme sukses by it krewearjen om it plak fan it Frysk (en fan de Fryske skiednis) yn it
learplan en yn it 0nderwiis in flinke stap fierder te bringen en tidigje op jimme reaksje.

Mei rju achtinge,
drs. Th. (foars;!fiey FFU)

'fuui
drs. (slcriuwer FFU)
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0nderwerp: inkelde taalkundige opmerkings by it kurrikulum foar de Fryske taal en kultuer

'wersjenne ferzy Grutte Opdrachten'.

Achte leden fan de wurkgroep kurrikulum.frl,

FFU-foarsitter Tom Dykstra en FFU-skathàlder Ed Knotter hawwe earder al koart reageaÍre op
jimme digitale enkête. Wy hawwe jimme apart in brief stjoerd mei ynhàldlike reaksjes (d.d.29 april
2020) en wy wolle ek noch in stikmannich taalkundige opmerkings by dy 'wersjenne ferzy' meitsje.

Stikken fan sa'n wichtige wurkgroep soenen winliken al flaterfrij de doar Ít moatte. Faaks kinne
jimme.dêr jim foardiel mei dwaan. Hjir0nder de opmerkings fan de Feriening Frysk Underwiis.

Opmerkings oer taul en teken by de 'Wersienning grutte opdrachten':
It is in drege tekst mei in heech abstraksjenivo. Wat der oan struktuer yn oanbrocht is, helpt Ós net

folle om rit 'e brij fan wurden ta in reedlike ynterpretaasje te kommen. Dat kin oan ís lêsfeardigens

lizze,mar is lykwols tige spitich. De tekst sil dochs bedoeld wêze om eat oan lju mei niget oan en

doel oer 0nderwiis íttelizzen?

Dêr komt by dat it taalgebr0k de ynhàld beynfloedet: taalflaters of 0nfryske sinbou liede o sa Óf en

almeast yn negative sin. Boppedat wurdt de taalstatus fan it Frysk dêrmei tnderstek dien. Typysk
Frysk taaleigen wurdt te folle mijd: it kin folle Frysker. Hoe soenen learlingen mear gryp op

taalferskillen krije kinne as allinnich dy tekst al de Hollànske formulearring sa tichtoan neifolget?
Wat is dan it eigene dêr't dy learlingen grutsk op wêze moatte soenen? Op de folkloare fan echte

Fryske sporten?

Inkelde foarbylden:
- wersjenneferzy; wat minder ferkeard is wersjoeneferzje; goed is: de op 'en nij/fannijs
besjoene/bewurke ferzje (taal en stavering doge net);

- wersjenning is in letterlike, tige trnfryske oersetting Ít it Hollánsk wei ('herziening'). Op 'e[nJ nii
besjen; dêr giet it om: fernijing,ferbettering, oanpassing;

- keuzes meitsje is ek in ynterferinsje/Hollànsk ynslirpsel; goed is: in kar dwaan; kieze moatte;

- om't minsken oars tinken gien binne (sa'n konstruksje griist jin oan); goed is bgl.: omdat minsken

begAn binne om oars te tinken; omdot de lju no/hjoed-de-dei oars tinke.It (net) br0ke kinnen fan it
gean as helptiidwurd freget om in wat wiidweidiger Ítlis (sjoch bgl. ek op www.fïu-frl.eu earst by

'Publikaasjes' en dan by oKursus Frysk', les 6, par. 6.2.4: It tiidwurd 'geano yn ferbining mei oare

tiidwurden):

grt - oanslettên by dê Ried fan de Fryske
E-post: ffupostchotmail.cora wêbstek: www-ffu-fr]-.eu of
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'Yn it HoUAnsk is it tige gewoan en ferbyn gean mei in ynfinityf stnder help fan te: lk gq trouwen;De machne ging

draaien;Het is gaan regenen.
Yn it Frysk hawwe wy fiouwer tiidwurden dêr't sa'n direkte ferbining wol gebr0klik by is, ntl. mei lizze, sitte,

steqn en hingje. Dy tiidwurden slagge op hóldings fan it minsklik (of dierlik) lichem: Jehan gong hingjen (sitten, stean,

lizzen). Bflten dy fiouwer moat it stopljocht almeast op read stean foar gean. Gauris kinne wy Ís skoan rêde mei sille:

Myn áldste broer sll maaie trouwe.
Moat yn in sin in begjin fan in hanneling Ítdrukt wurde (in sin mei yngorityf aspekJ), dan past in konstruksje

mei begjinne + te: Dat gemaal begjint aanst wer te draaien. Fansels is it ek goed om te skriuwen: Dat gemaal sll aanst

wer draaie.
In tredde manear om jin te rêden, is mei behelp fan gean + tei Wy geane te kuierjen; Jimme geane net te

swimmen, wol?; Ik gean te aaisykjen.
Om't de hanneling noch wêze moat, dus yn de (neie) tqkomst leit, kin men yn sokke gefallen ek sille + te brike: Wy sille

re kuierjen; Jimme sille net tekeatsen, wol?; Ik sil te follybaljen'
Gefaarlik foar Hollànske beynfloeding wurde ek in steal saneamde flnpersoanlike tiidwurden dy't yn it Hollánsk

de help fan allinnich geanY,rije kinne. Dat binne tiidwurden dy't almeast de wurking fan wqar en Wn oantsjutte, lykas;

reine, waqie, tongerje, wjertjochtsje, frieze, teie, snije, hagelje, ensflr. It Frysk hat oare middels om it begjin of it yn 'e
neiste takomst foarkommen fan sokke natoerwurkings oan te jaan: lt begjint te reinen1, It wol rerne; It giet op in teinen;

Der komt (rein)wetter;Itwurdt in reinder;It siket om (rein)wetter. WoI mei der om tocht wurde, dat it yn Ís
omgongstaal net botte eigen is om te sizzen: *'Der komt rein' of *'Wy krije rein' . Wy ferbine it haadwurd 'rein' meastal

mei'wetter' of litte it sels alhiel wei. Mei de 'klimatologyske' wurden kin men dus yn haadsaak op deselde wize te wurk

gean: It begjint te waaien;Itwol frieze;It giet op inhageljen;Der komt teiwaar;It siket oz snie, ensfh.

Party oare tiidwurdskonstruksjes, b0ten de sfear fan waar en wyn, wurde op syn minst likefolle of mear bedrige.

Tink oan bryk praat as: *'Wy gean yn 'e tun wurkjen' of *'Sille wy fis$en gean?' . Of noch slimmer: *'Sille wy gean

fiskjen'. As àlde fuotsokken strykt ek: x'Se gongen mei de priis (of: eare) striken'.
Wol tige Fryskeigen is de konstruksje mei 'hinnegean': Jimme meie wol hinnegean en set jim auto feilich yn de

Akademytun; Lit Ís hinnegean en fertel elts fan it skoandere wurk fan de Fryske Akademy; Soe men net hinnegean en

wiis de media op al dy taalflaters dy't makke wurde?'

- learaktiviteitenwêryn't learlingen stimulearre wurde (by ferwizing nei in antesedint wurdt ornaris

dêr'tbrttkt; it byhearrend ferháldingswurd ferskoot nei efteren oant foar de tiidwurdkloft): better is:

learaktiviteiten dêr't learlingen yn stimulearre (oanprikele, oanpuond) wurde;

- infeilich klimaat wêryn 't learlingen dy't thÍs Frysk prate it Frysk frijÍt doare te br0ken; better: in
feilich klimaat dêr't learlingen dy't thÍs Frysk prate, it Frysk frijrit yn doare te brtrken

(wêryn't/dêr't is 'ien wurd', dus giin spaasie foar de apostrof+t);

- learaktiviteiten [oan] wêrtroch alle learlingen; goed is: wêrtroch't alle learlingen; noch better:

dêr't alle learlingen [...] troch Ítdage wurde (0nderskikkende bynwurden yn bysinnen l<tije oft/'t);

- Learlingen kinne hjirop reflektearje en op basis hjirfan [...J oanpa^tse; better: kinne dêrop

reflekteaÍje en op grtlr- dêdan har taalgebr0k oanpasse: dêrop en dêrfon wize yn it Frysk, oars as yn

it Hollànsk, werom op wat al esrder yn de tekst neamd is. Noch better is lykwols: dêroer neitinke en

op grfin dêrfan har eigen taalgebr0k en wurdkar oanpasse. Yn it Frysk wurdt by in ferwizing nei in
earder yn de sin of tekst neamd begryp altyd fan jin óf wiisd, dus mei oanwizende foarnamwurden as

dy, dat en dêr;

- ffuortbouwe opJ d.izze ferskillen; goed is: dy ferskillen (wiist werom op wat earder yn de tekst

neamd is);

- taalachtergrfin; Standertfryskis efter (sjoch de foarkarswurdlist): taaleftergrin;

- Nederlànsk hat yn it Frysk as lêste letter altiten in k, lykas yn it wurd Frysk of by oare

talen (bgl. Deensk, Sweedsk, Noarsk, Yslánsk,Ingelsk, Fránsk, DÍtsk' Hollánsk);

- yn 'e eigen taal (nei in spaasje stiet de apostrof gauris op 'e kop; dat is ferkeard, want dan is it in
oanhelteken); goed is: yn 'e eigen taal.

Fierders steane hjir0nder inkelde ferbetterings op wurdnivo; yn guon gefallen hie in oare

formulearrins faaks noch better west:



aldegeduerigen : allegeduerigen/algeduerigen;
erfguod: erfgoed ('guod' is los spul; foarwerpen, dingen; in 'goed' jout ornaris in besit oan, fan

bgl. in taal of fangrtn)
gebeurtenissen : foarfallen, barrens

oandacht: omtinken
erfare : 0nderfine
belibbing: belibjen

Al is it op it nivo en yn it fermidden fan trnderwiislju logysk om defoarkarswurdlisl (taalweb.frl)

oan te hàlden, dochs is it mooglik om dêrfan óf te wiken as dat 'Frysker' oandocht of as it
distánsjebegjinsel tapast wurdt. It wurdsje elts yn de tekst is dus net ferkeard, mar as der dan tagelyk

ek elk brfikt wurdt, dan is soks net konsekwint (dus dan moat men oeral ek elts br0ke). De stavering

is (offisjeel) fêstlein (benammen foar it finderwiis, de oerheid en de rjochtspraak), dat dêr kin net fan

ófi^/ykt wurde:
ieuwen: iuwen
skylk: skielk

[twadde] fase: faze

Hooplik hawwe jimme wat oan Ís taalkundige bydrage en kin jimme tekst noch behoffene wurde.

Sukses fierders.

Mei rju achtinge, W
la klcriuwer FFU)


