Leeuwarden, 19 januari 2017

Betreft: Presentatie Onderwijsadviesrapport Friese taal aan gedeputeerde Poepjes

Geachte pers,
Taaladviesorgaan DINGtiid heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de stand van
zaken van het Fries in het onderwijs op de verschillende leerniveaus, zowel als vak
als instructietaal. Wij hebben professionals uit het onderwijsveld (van kinderopvang
tot en met het hoger beroepsonderwijs) gevraagd hoe het er in de praktijk voor staat
met het Fries. Verder is gevraagd waar behoefte aan is en hoe dat te realiseren is.
DINGtiid heeft op basis van die inbreng uit het onderwijs het adviesrapport
‘Meartaligens as kwaliteit en doel. In advys oer Frysk yn it ûnderwiis’ opgesteld. Een
helder advies, met aanbevelingen voor het Fries in het onderwijs op zowel de korte
als de lange termijn, dat aansluit bij zowel provinciale, landelijke als internationale
ontwikkelingen.
Presentatie Onderwijsadviesrapport
DINGtiid presenteert dit adviesrapport op vrijdag 3 februari 2017 om 11.00 uur aan
gedeputeerde Sietske Poepjes. De gedeputeerde krijgt het rapport uit handen van
professionals uit het onderwijs. De overhandiging vindt plaats op het CSG Liudger in
Burgum (Tjalling H. Haismastraat 1 in Burgum). Graag nodigen wij ook u als pers uit
om bij deze presentatie aanwezig te zijn.
10.45 inloop met koffie en thee
11.00 opening door presentator Raynaud Ritsma
11.10 DINGtiid-bestuurslid Freddy Weima licht het adviesrapport toe
11.20 professionals uit het onderwijs aan het woord
11.30 overhandiging adviesrapport aan gedeputeerde Sietske Poepjes
Rapport onder embargo ontvangen?
DINGtiid zet het rapport vrijdag 3 februari 2017 ná de presentatie online op de eigen
website. Indien u zich inhoudelijk beter wilt voorbereiden op de presentatie, is het
mogelijk om het adviesrapport onder embargo op te vragen bij het secretariaat van
DINGtiid. U krijgt het rapport dan een week voor de presentatie toegestuurd. Er mag
dan niet eerder dan ná de presentatie over het advies worden gepubliceerd of uit
worden geciteerd.
Reportagereeks over het Fries
Mocht u vooraf al aandacht willen besteden aan hoe het met het Fries in het
onderwijs is gesteld, bijvoorbeeld als reportagereeks, dan wil DINGtiid u natuurlijk
graag helpen door u in contact te brengen met relevante scholen. U zou dan
bijvoorbeeld een serie kunnen maken over het Fries in respectievelijk de
kinderopvang, het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs.

Aanmelden
Graag horen wij of u bij deze officiële presentatie aanwezig kunt zijn. Aan- en
afmeldingen ontvangen wij graag op ynfo@dingtiid.frl
Met vriendelijke groet,
Tjallien Kalsbeek
Secretariaat DINGtiid
ynfo@dingtiid.frl

Niet voor publicatie:
Voor inhoudelijke vragen over het Onderwijsadviesrapport kunt u contact opnemen
met bestuurslid Freddy Weima van DINGtiid op 06-2670 6120
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Tjallien Kalsbeek van het
secretariaat van DINGtiid op ynfo@dingtiid.frl of telefonisch op 06-53137982.

