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Respekt

Respekt foar in minske is respekt foar syn taal.
In bern is suver minske, sa't it nea wer wêze kin en sil.

En hat sûnder middels, ynfloed en gesach
rjocht op 't brûken en begripen fan de taal fan 't Fryske lân

yn praten, en foar letter lêzen en ek skriuwen.
Mar 't moat leard wurde.

Foar woartels foar syn eigen wêzen,
oars waait it by ien wyntsje om.

Willem Riemersma (skoalmaster)

De taal fan it hert

De memmetaal is de taal fan it hert. As it
mei gefoel te kri jen hat, kinne wy ús it bêste
yn dy taal uterje. Dêrom heart in bern dy
taal op de basisskoalle mûnling en skriftl ik
te goed learen en ek te brûken.

Sa leart it bern syn of har tinzen goed
ûnder wurden te bringen, goed nei in oar te
harkjen en in ferhaal fan in oar te lêzen. Dat
is de manier om jinsels en in oar te
begripen en sa respekt foar j insels en in oar
te kri jen.

De memmetaal is tagelyk it bêste
útgongspunt om de taal fan in oar te learen.
Pas as men de eigen taal goed behearsket,
kin men de ferskil len mei oare talen leare.
En sa wurde bern boargers dy't goed
kontakt mei oaren meitsje kinne en harsels
yn 'e grutte wrâld rêde kinne.

Iepen Mienskip
Yn in iepen mienskip slút men ynkommers
net út. Dy minsken meie ek leare om

ús taal te

ferstean en te lêzen en leafst ek noc
h te

praten en te skriuwen. Om dy reden is Frysk

ûnderwiis foar alle bern.



Doch ek mei oan ús kommende aksjes!

Witte jo wat it profyl fan jo skoalle is? Freegje dernei !

En jou it oan ús troch op: sistsiis@hotmail.com of www.sistsiis.frl

Stypje: NL 12 ABNA 0822 4870 12 Stifting Fryske Taal. Wy hawwe ferlet fan jo!

SKOSKOAA
Wat der bart

Wylst in soad juffers en masters de bern wol de leafde foar de memmetaal meijouwe, kin
mear as tri jekwart fan de Fryske bern net Frysk skriuwe as se fan skoalle komme en sa is 85
persint fan de bern analfabeet yn harren memmetaal. Dat is dochs sl im tryst.

I t Frysk is sûnt 1 980 in ferpl ichte fak yn it basisûnderwiis. De kearndoelen foar dat fak binne
yn 2006 yn nivo ferlege, omdat tocht waard dat soks de skoallen better motivearje soe om
goed ûnderwiis yn it Frysk te jaan. I t tsj inoerstelde barde. Der is dus gjin sprake fan (oan it
Hollânsk) lykweardich ûnderwiis yn it Frysk.

Ú s Fryske skoallen moatte mei itselde budzjet ta as oare skoallen en boppedat ek alle oare
ferpl ichte fakken jaan. I t ferwyt fan guon tsj instanners fan it Frysk dat ús taal te fol le j i ld kostje
soe, docht nochal diskriminearjend oan, omdat yn de ûnderwiisbegrutting fan 40 mil jard it
ûnderwiis yn it Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) as ien fan de haaddoelen sjoen wurdt.
Dy taal hat him sûnt 1 900 (learpl icht!) fan boppen ôf hiel effektyf ferspriede kinnen. Soks meie
de lju dy't sizze dat men it útstjerren fan in taal net opkeare kin, ek wolris betinke!

Tink ek oan de allesbeskiedende noarm fan de Hollânsktal ige CITO-toets, dy’t hast al le
skoallen yn Nederlân ferl iket op behearsking fan it Hollânsk. En dêr wurde de skoallen op
ôfrekkene troch de ûnderwiisynspeksje, dy't net echt nei it Frysk omsjocht. Dan kin men wol
begripe dat wat der hjoed-de-dei noch altiten oan Frysk dien wurdt, folslein fan ûnderop komt.



Ús eigen skiednis
Behalven troch it opl izzen fan it Algem

een Beschaafd

Nederlands moast sûnt l ikernôch 1 8
00 ek it hast fol-

slein op Hollân rjochte skiednisûnderrjocht de boargers fan
it Keninkryk

fan Nederlân in steatsnasjonale identiteit jaan. Sadwaande krige ús
eigen Fryske skiednis

gj in plak yn de opliedings en yn it ien
sidige, Hollânsktal ige lesmateriaal E

n dat wylst de skiednis

fan de Friezen en it Frysk wol tsien k
ear sa âld as dy fan it Keninkryk. 1 50

0 jier lyn hiene de Frie-

zen al in eigen kening en harren ryk
rûn fan it hjoeddeiske Noard-Frankry

k oant Denemark ta. En

de heroyk fan dy ti id docht net ûnder
foar de Gouden Iuw (de 1 7de iuw), dêr’t benammen de

maatskipl ike boppelaach út it fol le ly
tsere Hollân better fan wurden is.

I t is boppedat goed om te witten dat der ek yn Dútslân noch
altiten Friezen yn East-Fryslân (Ost-

friesland) en Noard-Fryslân (Nordfrie
sland) wenje dy't harsels l ikegoed Fr

ysk fiele, in eigen Fryske

taal prate en in wichtich oanpart haw
we yn ús eigen Fryske skiednis.

Linich Frysk-
fan-dizze-tiid
Wat guon linich-Frysk-fan-dizze-tiid neame, is eins bryk-Frysk ofheal Frysk. ‘Wat gean wy sa-met-ien dwaan?’, soene in soad min-sken samar sizze kinne en guonfine dat l inich-Frysk-fan-dizze-ti id.I t is lykwols hast heal Hollânsk,want yn dy taal soe men sizze:‘Wat gaan wij zo meteen doen?’Yn geef Frysk soe it wêze kinne:‘Wêr sil le wy aansens mei oan 'egong?’

De taal is de wente fan ús tinkenen ús tinzen en dêr moat men dussunich op wêze. Lykas in hûs lêsthat fan it waar en op 'e ti id fervewurde moat, sa hat ek in taal ferletfan ûnderhâld. Ek foar it Fryskbetsjut dat goed ûnderwiis om deweach fan Hollânske ynslûpsels(hol lanismen) op te kearen en omús eigen taal te fersterkjen.

Wat it doel fan taal

op skoalle wie
I t tige iensidich Hollânsktal ige ûnderwiis (me

i útsluting

fan it Frysk) is 200 jier ly
n net oplein om mûnige

boargers te foarmjen. De
skoallen waarden brûkt o

m

in sintral istyske ‘ienheids
steat’ te skeppen en dêr

ta

moast it nochal keunstm
jittige Algemeen Beschaafd

Nederlands (ABN) it mon
opoalje kri je. Al le oare yn

-

lânske tongslaggen (lyka
s it Frysk en it Saksysk)

waarden as ‘onbeschaaf
d’ beskôge en oan ’e kan

t

reage. Dy talen waarden
all innich gaadlik achte a

s

thústaal en ferballe út it
iepenbiere l ibben.

De minsken wiene der foa
r de steat en dy liet syn

macht j i lde. Wy tinke dat
de steat der foar de mins

ken

is en dat der rjocht dien
wurde moat oan it

taalferskaat. Dan kin ek
de memmetaal fan de be

rn

syn gerak kri je. Dat frege
t om kulturele autonomy

foar ús provinsje en om
in nij Europa dat regio’s

mei in

eigen taal en kultuer op
dat mêd folsleine belieds

-

romte jout, dus om in eigen ûnderwiisminist
earje mei

sizzenskip oer al le skoal
typen en leargebieten.

Net tichterby as Wolvegea
‘Mei it Frysk komt men net fierder as Wolvegea’, heart men wolris fan immen dy’t it
Frysk leechlizze wol. Dat is net wier, mar men komt benammen tichter by jinsels en
dat dolt dj ipper.

S is Tsiis giet lykwols de dyk net op om it ûnderwiis yn oare talen op te kearen.
Krekt oarsom: troch goed Frysk te learen, leare learl ingen better om oerienkomsten
en ferskillen te sjen mei frjemde talen! En sadwaande leare se harsels ek better en
krekter (mûnling en skriftl ik) te uterjen, dus ek yn it Frysk.


