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Friese taal en cultuur 
Kerndoelen vso dagbesteding, in de provincie Fryslân 

 
 

1. De leerling ontwikkelt een actieve houding met betrekking tot gebruik van 
de Friese taal en deelname in de Friese cultuur. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• het Fries en Nederlands onderscheiden in de eigen en openbare situaties en 

daar naar eigen mogelijkheden mee omgaan; 
• herkennen van schriftelijke Friese woorden in opschriften in de dagelijkse 

omgeving; 
• kennismaken met en herkennen van kenmerken van de Friese cultuur; 
• volgen van Friese mediaprogramma's die voor de doelgroep geschikte zijn; 
• deelnemen aan voor de doelgroep geschikte activiteiten met betrekking tot 

de Friese cultuur. 
 
 

2. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken Fries in alledaagse 
situaties en verhalen. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• luisteren naar instructie in het Fries om taken of handelingen uit te voeren; 
• luisteren naar een in het Fries voorgelezen of verteld verhaal; 
• luisteren naar het Fries dat gebruikelijk is in maatschappelijke verkeer, zoals bij 

openbaar vervoer of in een winkel; 
• luisteren naar gesprekken in de Friese taal en passend reageren; 
• verwerven van een woordenschat door te vragen naar betekenis van niet 

gekende Friese woorden. 
 
 

3. De leerling leert zich in het Fries uitdrukken in alledaagse situaties. 
 

Hierbij kan men denken aan: 
• in het Fries spreken en vertellen over dagelijkse dingen; 
• gesprekken voeren in het Fries en daarbij ook vragen stellen over hoe je het 

zegt in het Fries; 
• het gewenste in het Fries duidelijk kunnen maken in maatschappelijk verkeer, 

zoals bij openbaar vervoer of in een winkel; 
• overleggen en samenwerken in een Friestalige context, in en buiten de school. 
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