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Programma Conferentie ‘Buurtaal voor allemaal’ - Editie Noord  

 

Programma 

 09.30 – 10.00  Inloop met koffie en thee 

 

 10.00 – 10.05 Welkom door ochtendvoorzitter Eric van Oosterhout,  

burgemeester van Emmen  

 

 10.05 – 10.15 Welkom door Stephan Meershoek (Manager Dienstverlening 

primair/voortgezet onderwijs) namens Nuffic 

en Jantine Kuijpers (Director Academy of Primary Teacher Education) namens  

NHL Stenden Hogeschool 

 

 10.15 – 10.45  Presentatie project Drents en Duits op school  

door Joana Duarte (lector meertaligheid NHL/ Stenden) en 

Jan Kruimink (docent Pabo Stenden) 

  

 10.45 – 11.00 Eems Dollard Regio: Interregproject Vroege buurtaal  

door Lea Timmer en Peter Geerdink (projectmanagers) 

 

 11.00 – 11.30 Koffiepauze en netwerkmoment  

 

 11.30 - 12.00 Sprich deine Nachbarsprache, een interregproject in de Euregio belicht 

door Tom Lamers (beleidsmedewerker Euregionale samenwerking gemeente Aalten) 

 

 12.00 – 12.30 Was ist drin? Duitsland Instituut Amsterdam/Mach mit! presenteert het 

Mach-mit-pakket voor basisscholen die bezig zijn met Duits. Het eerste Frühstücksei 

wordt gelegd en aandacht voor de Dag van de Duitse taal op 17 april 2018 

  

 12.30 – 13.30 Lunch met muzikale energizer 

 

 13.30 -14.30 Eerste workshopronde  

 

 

1. Hoe implementeer ik de buurtaal op mijn school?  

Buurtaalonderwijs, waar te beginnen? Paulien Lammers (onderwijsbureau 3-E-s) 

schreef de Nuffic Academy module ‘Buurtalen’. Zij geeft tekst en uitleg. 

 

2. Elena hat viel zu tun: online lesmethode (4 t/m 10 jaar) Elena door Derk Sassen 

(docent/vertaler). Computerontwikkelaar Sassen demonstreert Elena voor onder- 

en middenbouw en laat o.a. zien hoe je een digibord kunt gebruiken. 
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3. E-twinning, online uitwisselingen tussen scholen in een veilige leeromgeving. E-

twinning is een gratis online tool voor grensoverschrijdende contacten. Een e-

twinning ambassadeur laat zien hoe het werkt.  

 

4. Tweetalig onderwijs in Duitsland: op de Euregio Realschule voor voortgezet 

onderwijs in Kranenburg wordt in het Nederlands en Duits lesgegeven. 

Leerkrachten Horst Baranowski (NL en Duits) en Yvonne Laurijs (Duits en Frans) 

leggen het tweetalige onderwijsconcept uit en vertellen over de kracht van 

schoolpartnerschappen voor taalonderwijs.  

 

 14.30 - 15.00 Pauze 

 

 15.00 -16.00 Tweede workshopronde 

 

5. Hoe implementeer ik de buurtaal op mijn school?  

Buurtaalonderwijs, waar te beginnen? Paulien Lammers (onderwijsbureau 3-E-s) 

schreef de Nuffic Academy module ‘Buurtalen’. Zij geeft tekst en uitleg. 

 

6. Elena hat viel zu tun: online lesmethode (4 t/m 10 jaar) Elena door Derk Sassen 

(docent/vertaler). Computerontwikkelaar Sassen demonstreert Elena voor onder- 

en middenbouw en laat o.a. zien hoe je een digibord kunt gebruiken.  

 

7. Impressies uit buurtaaldidactiek door Joana Duarte (lector meertaligheid NHL/ 

Stenden) en Susanna Hettinga (onderzoeker bij NHL/Stenden) – maak je eigen 

taalportret, sharing grammars, TPR en AIM. 

 

8. Lessen Duits op Nederlandse en Nederlands op Duitse Grundschule door  

Pabo-studenten van NHL Stenden. Hoe gaan ze te werk en wat zijn hun  

tips & tricks? 

 

 16.00 Netwerk- en borreltijd met Drentse Blues door Martijje Lubbers  

 


