
 

 

 

DRENTS EN DUITS IN HET 

BASISONDERWIJS 
Wilt u meer 

weten over het 

project Drents 

en Duits in het 

basisonderwijs? 

Kijk eens op 

onze website 

buurenstreektaalonderwijs.com. Op deze 

website vindt u ook (links naar) de producten 

die we in deze nieuwsbrief toelichten.  

Lancering Digi+ 

De online leeromgeving Digi+ combineert het 

leren van inhoudelijke kennis met het leren van 

en over de Nederlandse en Duitse taal en 

cultuur. Terwijl de Duitse versie door Neder-

landse scholen gebruikt kan worden, kan de 

Nederlandse versie door Duitse scholen 

gebruikt worden. Ook kan er binnen het 

platform uitwisseling tussen de leerlingen in 

Nederland en Duitsland plaatsvinden.  

Op 26 mei van 15:00 tot 16:00 uur zal deze 

omgeving online (via Teams) gelanceerd 

worden. U kunt gratis deelnemen aan de 

middag, maar wordt wel gevraagd u van te 

voren aan te melden via dit aanmeldformulier. 

Al nieuwsgierig naar Digi+? Op deze pagina 

vindt u meer informatie en de mogelijkheid u 

aan te melden om te werken met deze online 

leeromgeving. 

 Drents en Duits Nieuwsbrief Mei 2021 

Voor u ligt de nieuwsbrief van het project 

Drents en Duits in het basisonderwijs. Dit 

project heeft als doel de waardering voor en 

taalvaardigheid in de buur- en streektaal te 

verhogen. In deze nieuwsbrief geven wij een 

update over de producten die ontwikkeld zijn 

en over andere gebeurtenissen met betrekking 

tot buur- en streektaalonderwijs. 

Wilt u meer weten over onze activiteiten 

en/of meedoen? Neem dan contact met ons 

op via drentsenduits@nhlstenden.com.  

  

   

 

NHL Stenden Hogeschool 
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid 

t.a.v. Drents en Duits in het basisonderwijs 

Van Schaikweg 94 | 7811 KL Emmen 

Tel. (receptie): +31 (0)591 853 100 

drentsenduits@nhlstenden.com 
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  Lesplannen 

Op onze website vindt u lesplannen voor het 

Drents en Duits ter inspiratie om iets met de 

buur- of streektaal te doen in de les. Er zijn 

lesplannen met verschillende doelstellingen en 

voor verschillende doelgroepen. Voor veel 

lessen is het niet noodzakelijk dat de 

leerkracht het Drents of Duits zelf spreekt: 

veel materiaal wordt bij de lesplannen 

geleverd. 

Websites 

Er zijn twee websites ontwikkeld waarop 

liedjes, spelletjes, gedichtjes, verhaaltjes en 

prentenboeken te vinden zijn die gebruikt 

kunnen worden in de klas en thuis. Wiesneus 

bevat materiaal voor het Drents, op 

Schlauberger vindt u materiaal voor het Duits. 

 

 

  

Producten voor buur- en streektaalonderwijs 

eDenD 

In deze digitale leeromgeving gaan leerlingen 

bezig met natuur en/of techniek. Hierbij 

kunnen zij gebruikmaken van de talen 

Nederlands, Engels, Drents en Duits. 

Leerlingen krijgen niet alleen informatie in 

verschillende talen, maar gaan ook zelf aan de 

slag met praktische opdrachten waarvoor zij 

bijvoorbeeld moeten samenwerken.  

Meertalige lesdag 

Heeft u een ochtend- of middaginvulling nodig 

voor een lesdag vanwege een leerkracht die 

uitvalt, of wilt u gewoon ‘even iets anders’ 

doen met de klas? Wij hebben niet alleen een 

programma voor een meertalige les, maar 

komen deze ook graag zelf geven! Benieuwd 

wat er tijdens zo’n meertalige ochtend aan bod 

komt? Bekijk het filmpje hiernaast. 

Vrijwilligerspoule 

Begin dit jaar hebben het Lectoraat 

Meertaligheid & Geletterdheid en de pabo 

Emmen in samenwerking met het Nuffic een 

cursus vakdidactiek & buurtaalonderwijs 

georganiseerd. Deze cursus voor moedertaal-

sprekers Duits zonder didactische achter-

grond, had als doel deze groep handvatten te 

geven om zelfverzekerd en verantwoord aan de 

slag te gaan in het Nederlandse onderwijs. De 

cursus bleek een groot succes en heeft ertoe 

geleid dat het lectoraat vanuit deze groep 

cursisten een ‘vrijwilligerspoule’ opgezet heeft 

met gastleerkrachten Duits voor de 

basisschool. Scholen die gebruik willen maken 

van deze vrijwilligerspoule kunnen via het 

lectoraat een Duitse moedertaalspreker 

uitnodigen om een Duitse les(sen) op hun 

school te verzorgen. Heeft uw school 

interesse? Stuur dan een mail naar 

drentsenduits@nhlstenden.com.  

 

 

http://www.wiesneus.nl/
http://www.schlauberger.nl/
mailto:drentsenduits@nhlstenden.com
https://www.youtube.com/embed/r7TOJ2RaEw0?feature=oembed

