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Hawwe jo (berns-)bern op skoalle of binne jo in 

fersoarger fan skoalbern? Ik bin in: 

 âlder 

 pake of beppe  

 oare fersoarger fan it/de bern 

     

Hoe hyt de skoalle?  Namme: 

 

  ______________________________  

Plak: 

  ______________________________  

 

Yn hokfoar groep(-en) sit(te) it/de bern dêr't jo 

noed foar steane? Dat/dy sit(te) yn de:  

  ûnderbou 

  middenbou 

  boppebou 

  ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. 

(As jo bern yn mear as ien kategory hawwe, 

wolle jo dan in aparte enkête ynfolje foar eltse 

kategory?) 

 

Oer de kwaliteit fan it ûnderwiis 

Hoe geregeld krije de bern it fak Frysk yn 'e 

wike? Dat is:   

  mear as 3 oeren 

  2-3 oeren  

  1-2 oeren 

  minder as 1 oere 

     

Hoe faak wurdt it Frysk as fiertaal brûkt by in 

oar fak as it Frysk yn 'e wike? Dat is:  

   mear as 3 deidielen 

   2-3 deidielen  

   1-2 deidielen  

   minder as 1 deidiel 

(In hiele skoaldei bestiet út twa deidielen) 

 

Wat hâldt it fak Frysk yn? 

 De bern leare Frysk te lêzen en te 

skriuwen (profyl A) 

 De bern leare Frysk te lêzen (profyl B) 

 De bern sjogge nei de lesprogramma's 

fan Omrop Fryslân (profyl C of leger, 

d.w.s. fierderop yn it alfabet) 

 

De skoalle docht mear / genôch / minder (twa 

skrasse) oan Frysk as neffens it  takende profyl 

moat. Hoe fine jo dat? 

 tige goed 

 foldwaande 

 striemin 

 

De beoardieling fan it ûnderwiis 

Hoe wurdt op jo skoalle it fak Frysk beoardiele? 

Dat wurdt dien mei: 

   in sifer  

   in (ûn-)foldwaande  

   der is gjin beoardieling  

 

Witte jo hokfoar lesmetoade oft brûkt wurdt? 

  nee 

  ja, dat is: 

 

                 ______________________________  

 

Wat tinkt jo fan it Frysk op dizze skoalle? Dat 

is:  

  treflik 

  goed 

  min 

 

 Wolle jo noch in opmerking kwyt? 

 Dat kin hjirûnder:  

Datum: _______________________________ 


