
"Vroege Buurtaal!" 

"Kinderen al jong in 

contact te brengen met het 

buurland helpt de kinderen 

later gebruik te kunnen 

maken van een grotere 

arbeidsmarkt."

"Grensoverschrijdend samenwerken op het gebied van 

taal en cultuur langs de Nederlands-Duitse grens"

Dat houdt in: 

Verbinden van scholen 

Communicatie tussen kinderen 

stimuleren 

Uitwisselen van leerkrachten 

Gezamenlijk materiaal gebruiken 

Wat wij doen? 

Initiatieven ondersteunen 

U voorzien van ideeen 

Verzorgen van onderlinge contacten 

Waarom "Vroege Buurtaal!"? 

Is leuk 

Maakt nieuwsgierig 

Is creatief 



"Vroege Buurtaal!" 
Duits op uw basisschool 

                                                                                Wie wij zijn 

"Vroege Buurtaal!"  is een project van de Eems Dollard Regio (EDR). Als 

grensoverschrijdend openbaar lichaam, langs de Nederlands-Duitse grens, 

stimuleert de EDR grensoverschrijdende samenwerking (www.edr.eu). Binnen 

het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord werkt "Vroege Buurtaal!“ specifiek aan 

het opzetten van een duurzaam en grensoverschrijdend 

samenwerkingsverband tussen basisscholen van de buurlanden.

Wat wij doen 

Er zijn scholen in de Eems-Dollard-Regio 

die al buurtaalonderwijs aanbieden. 

Andere scholen hebben belangstelling 

voor dit thema en zouden graag een 

uitwisseling willen doen. “Vroege 

Buurtaal!” biedt hulp. Wij helpen 

schoolpartners in het buurland te vinden 

en coördineren de samenwerking met 

andere scholen.

Manieren waarop Duits een rol zou 

kunnen spelen 

De Duitse taal aanbieden in het programma 

van de school, bijvoorbeeld als facultatief 

vak tot het volledig implementeren in het 

programma. Of het organiseren van 

projectdagen, schooluitwisseling, 

docentenuitwisseling, gemeenschappelijke 

(sport)dagen en toernooien. En er is nog 

veel meer mogelijk.

Interculturele ontwikkeling bevordert het begrip voor anderen. 

“Vroege Buurtaal!” draagt bij tot profilering van uw school. 

Interdisciplinaire onderwerpen, zoals intercultureel onderwijs en diverse projecten, 

dragen bij tot de schoolkwaliteit en helpen bij het realiseren van een holistische 

pedagogische aanpak. 

Bevordert de ICT-vaardigheden van uw leerlingen. 

Het gebruik kunnen maken van onderwijsaanbod via internet bijvoorbeeld d.m.v.: 

www.elena-learning.eu. 

Waarom "Vroege Buurtaal!"?

Contact

Peter Geerdink & Lea Timmer 

Gezamenlijk projectmanagement 

"Vroege Buurtaal!" 

www.arbeidsmarkt-noord.eu 

0597 52 18 18 

edr@edr.eu 

Eems Dollard Regio 

Bunderpoort 14 

9693 CJ Bad Nieuweschans 


