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Dit handboek is opgesteld ter ondersteuning van de implementatie van Spoar8 (methode voor 
Fries en voor lessen in het Fries). 
Het handboek geeft tips en adviezen over het plannen en uitvoeren van de methode. Ook 
bevat het handboek informatie over taalverwervingdidactiek en een samenvatting van het 
referinsjeramt Frysk. 

Het doel van het handboek is het vergroten van het inzicht in de opbouw van de methode en 
het bevorderen van effectief gebruik. 
 
Fries is voor een deel van de leerlingen een moedertaal en voor het andere deel van de 
leerlingen vergelijkbaar met een vreemde taal. Dat vraagt om differentiatie in het aanbod. Maar 
ook om differentiatie in het bieden van taalsteun en/of in de beoordeling van eindproducten. 
Dit handboek geeft hiervoor tips en aanvullende informatie.  

Spoar8 wordt uitgegeven door de Afûk. Het is een digitale methode die gedurende zijn looptijd 
aangepast en uitgebreid kan worden. Denk daarbij aan aanpassingen in opdrachten, maar ook 
aan aanvulling in thema’s/onderwerpen, filmpjes, audio, etc.  
Dit handboek is opgesteld op basis van de versie december 2018. Dit is de tweede 
versie die verschijnt van het handboek. Wanneer grote veranderingen in de methode dit 
implementatiehandboek opnieuw gaan beïnvloeden zal dit handboek weer zo spoedig mogelijk 
worden aangepast.

Leeswijzer 
De opbouw van dit handboek is als volgt. In de inleiding staan de belangrijkste uitgangspunten 
van de methode ten aanzien van planning en aanbod/inzet. 
Daarna is een overzicht van de thema’s en subthema’s opgenomen dat u kan helpen om het 
aanbod Fries desgewenst aan te laten sluiten bij andere vakken of bij projectwerk. 
Vervolgens worden er tips, adviezen en een mogelijke werkwijze voor jaar- en themaplanning 
gegeven. 
In het hoofdstuk daarna worden verschillende vormen van (vreemde) taalverwerving en 
didactiek uitgelegd. Bij de vormen Total Physical Response en de vierfasendidactiek zijn 
voorbeelden uitgewerkt. Deze zijn bedoeld als verduidelijking en ter inspiratie. 
Dan volgt een samenvatting van het referinsjeramt Frysk (rrF). Het betreffen de ‘functie-doelen’, 
oftewel de ‘ik kin-statements’. Met behulp van deze samenvatting kan een keuze gemaakt 
worden in de ambities ten aanzien van het eindniveau Fries voor Friestalige- en niet-Friestalige 
leerlingen. NB: Dit is een keuze die met het gehele team voorafgaand aan de implementatie 
gemaakt moet worden.
Tot slot is een borgingspagina en registratieblad voor de stavering (spelling) opgenomen. 
Op de borgingspagina kunnen de belangrijkste afspraken ten aanzien van het gebruik van 
Spoar8 in de bovenbouw worden vastgelegd. 
Tip: Een kopie of scan kan worden opgenomen in het taalbeleidsplan.

Voorwoord
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Op het registratieblad voor de stavering kan bijgehouden worden welke staveringscategorieën 
behandeld zijn. Aandacht voor stavering is aan de orde wanneer Fries lezen en schrijven 
onderdeel zijn van de schoolambities of wanneer leerlingen een eigen Meunstertún 
onderhouden. 
NB: De registratie op bladzijde 21 zegt niets over de mogelijke beheersing van de stavering 
door individuele leerlingen of van de groep als geheel. Het gaat om ‘registratie van het aanbod’. 
Wanneer u zicht wil krijgen op de mate van beheersing verwijzen we naar de Frisia-toets in GRIP 
en de handleiding van de Meunstertún. Wanneer u zicht wil krijgen op de mate van beersing 
verwijzen we naar de tegel ‘resultaten’ en ‘wurkje oan taaldoelen’ op het dashboard van 
Spoar8. Ook kan de Frisia-toets in GRIP gebruikt worden om de beheersing van de stavering in 
kaart te brengen (zie onder de tegel ‘GRIP - Evaluaasjesysteem Frysk’).

Wij hopen dat dit handboek een positieve bijdrage levert aan uw lespraktijk. Mocht u naar 
aanleiding van dit handboek of op basis van uw praktijkervaringen of specifieke schoolsituatie 
vragen hebben over de implementatie van Spoar8, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
adviseurs van Cedin.

Wij wensen iedereen veel Fries taalplezier toe met Spoar8!

Namens Cedin,
Dhr. Eelke Goodijk  - e.goodijk@cedin.nl
Mw. Dorien Hamstra   - d.hamstra@cedin.nl
Mw. Ferdau Terpstra   - f.terpstra@cedin.nl
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Planning:

• Spoar8 biedt voor de groepen 5 tot en met 8 negen thema’s aan.  
Voor elke groep is het thema uitgewerkt in een onderwerp (zie het themaoverzicht op 
pagina 9). NB: De thema’s hoeven niet op volgorde worden uitgevoerd. 

• Voor een volwaardig aanbod dienen elk leerjaar min. acht thema’s aangeboden te 
worden.

• De thema’s worden naar eigen inzicht over het jaar gepland. Daarbij kan desgewenst naar 
aansluiting worden gezocht met thema’s van andere methoden (bijvoorbeeld Nederlands, 
Engels of één van de zaakvakken). 

• Het is verstandig om deze jaarplanning vóór de start van een schooljaar te maken. Zie 
bladzijde 10 en 12 voor de ‘Werkwijze Jaarplanning’.

Inzet van de methode:

• Spoar8 biedt differentiatiemogelijkheden: GIEL en BLAU.  
GIEL doet in principe een beroep op receptieve en reproductieve taalvaardigheden. BLAU 
doet meer een beroep op reproductieve en productieve taalvaardigheden. Dat maakt 
GIEL meer geschikt voor niet-Friestalige leerlingen (tenzij blijkt dat zij cognitief of op het 
gebied van taal meer aan kunnen/willen) en BLAU voor Friestalige leerlingen (tenzij dit 
teveel gevraagd is voor een specifieke leerling). 

• Of er onderscheid wordt gemaakt in het niveau en wie welk niveau (GIEL/BLAU) maakt, 
hangt af van de ambities die op basis van het rrF gekozen zijn (zie pagina’s 18 en 19 voor 
het rrF). Bij het ambitie-niveau A1 en A2 hoort niveau GIEL. In het niveau BLAU zitten 
opdrachten op niveau B1. Overigens zitten in de opdrachten van GIEL uitschieters naar B1. 
Check daarom bij de voorbereiding het niveau van de opdrachten! 
NB: Wanneer de ambitie A2 is (voor een deel van de groep), heeft het geen zin om (dat 
deel van de groep) de opdrachten van BLAU te laten maken.  
NB: Noteer de ambities (per domein) op pagina 20.

• Spoar8 biedt keuze in het soort eindopdracht: tram of trein. Het verschil is dat de 
tramopdrachten ‘gemakkelijker’ te organiseren zijn (binnen de school, binnen de eigen 
groep). De treinopdrachten vragen meer organisatie: excursies, gastsprekers, mailing met 
externen, etc. Omdat in treinopdrachten contacten met de ‘buitenwereld’ worden gelegd, 
is de noodzaak voor ‘geef Frysk’ bij de treinopdrachten groter dan bij de tramopdrachten.  
Bij hoge ambities m.b.t. een rijke taalontwikkeling passen (daarom) de treinopdrachten 
beter.  
NB: elk thema afsluiten met een treinopdracht vraagt veel organisatie. Zorg daarom voor 
een verdeling van tram-/treinopdrachten over het schooljaar die in samenhang is met de 
visie en de ambities.

• Spreek in het bovenbouwteam af hoeveel treinopdrachten er per leerjaar uitgevoerd gaan 
worden en leg dat vast op pagina 20.   

1.   Inleiding: Uitgangspunten planning en inzet SPOAR8 BB
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Stavering:

• Spoar8 biedt een apart programma voor de spelling (stavering) van het Fries: de 
Meunstertún. Dit is een zogenaamde ‘serious game’. In de Meunstertún spelen leerlingen op 
eigen tempo het staveringsspel. Dit spel kan gespeeld worden als onderdeel van een circuit, 
maar kan ook op de weektaak.

• Daarnaast biedt Spoar8 losse (klassikale) staveringslessen waar facultatief gebruik van kan 
worden gemaakt. Deze zijn te vinden onder de tegel ‘Oefenmateriaal stavering’ op het 
dashboard van Spoar8.  
Maak afspraken óf en zo ja hoeveel staveringslessen per thema worden gegeven. Leg deze 
afspraak vast op pagina 21. Noteer de lessen stavering ook in de jaarplanning op pagina 12. 

Lêzen:

• Spoar 8 biedt de groepen 5 tot en met 8 geen leerlijn technisch en/of begrijpend lezen  
van/in het Fries. De mate waarin leerlingen Fries moeten lezen en begrijpen verschilt per 
niveau GIEL en BLAU. Wanneer leerlingen in groep 3 en 4 Fries hebben leren lezen met 
bijvoorbeeld Lêsbrêge is het lezen van de opdrachten geen enkel probleem.  
Wanneer leerlingen nog niet bekend zijn met de Friese klanken en specifieke 
lettercombinaties en lettertekens, gebruik dan de staveringslessen om schrijfwijze én 
uitspraak aan te leren. 

• Het lezen van Friese teksten kan de Friese taalontwikkeling goed ondersteunen en 
stimuleren voor zowel nF- als F-leerlingen. Het is daarom aan te raden om een aanbod 
Friese teksten/(prenten)boeken in de schoolbibliotheek te zetten en deze op te nemen in 
het leesbevorderingsprogramma. Neem eventueel contact op met de bibliotheek voor een 
geschikte boekenlijst of voor de meertalige leeskist Lês&Read. 
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Tema’s Groep 5 Groep 6

groep 8

2. Oersicht tema’s en ûnderwerpen per learjier

N.B.  De tema’s kinne troch inoar brûkt 

wurde. Dit makket it mooglik om tema’s 

oanslute te litte
n by it tema fan in oar fak, 

lykas ierdry
kskunde, skiednis, of natuer en 

technyk, mar ek by pr
ojektwurk of Ingelsk 

(yntegearrre m
eartalich ûn

derwiis). Op de 

folgjende side stea
ne wat tips foar

 sa’n 

jierplanning.

Groep 7

1. Traktaasjes

2. Knuff elbisten

3. Poezy

4. No

5. Beroppen

6. Foarstelling

7. It Hûs

8. Wedstriden

9. Lân fan Taal

1. Feest

2. Natuer

3. Taal

4. Tiid

5. Technyk

6. Keunst

7. Omjouwing

8. Sport

9. Lân fan Taal

1. Merke

2. Bisten

3. Lûden

4. De Kalinder

5. Fytsen

6. Tentoanstelling

7. Wenje

8. Spulregels

9. Lân fan Taal

1. Skoalreiske

2. It Waar

3. Byldtaal

4. It Ferline

5. Bouwe

6. Gûchelje

7. it Lânskip

8. Fryske sporten

9. Lân fan Taal

1. Tradysjes

2. Natuerkrêft en

3. Meartaligens

4. De Takomst

5. Enerzjy

6. Musea

7. De Buert

8. Sportf eriening

9. Lân fan Taal
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Werkwijze jaarplanning (voorafgaand aan start schooljaar), zie pagina 12:

Stap 1: Noteer in kolom 1 de schoolweken en in kolom 2 de begindata van iedere schoolweek. (Sla 
de vakanti es over.)
Stap 2: Noteer de thema’s of onderwerpen in de jaarplanning in kolom 3. Bepaal zelf de volgorde. 
NB1: Een thema binnen spoar 8 duurt 4 weken. 
NB2: Wanneer je de thema’s van Fries wilt laten aansluiten bij een ander vak, dan is het aan te 
raden een overzicht te maken van deze vakken en de thema’s en subonderwerpen die gedurende 
het jaar aan bod komen. Met dit overzicht kan gemakkelijk een volgorde in de thema’s van Fries 
aangebracht worden.
Stap 3: Noteer in kolom 4 van de jaarplanning welke aansluitende of gerelateerde thema’s binnen 
andere vakken (Nederlands, Engels, zaakvakken) in diezelfde periode aan de orde zijn. Noteer ook 
het vak!
Stap 4: Screen de tram- en treinopdracht van elk thema en maak een ‘eerste keuze’. Noteer per 
thema/onderwerp of je de tram- of treinopdracht van plan bent te gaan doen. Noteer in je agenda
welke voorbereiding nodig is en noteer het moment dat je daarmee moet beginnen! Zorg dat je 
een verdeling tram-/treinopdrachten plant die overeen komt met de afspraak hierover.* 
Stap 5: Noteer in de laatste kolom de categorie van de stavering die eventueel wordt aangeboden. 
**

* Uit de inleiding: Spoar8 biedt keuze in het soort eindopdracht: tram of trein. [...] Bij hoge 
ambiti es m.b.t. een rijke taalontwikkeling, passen (daarom) treinopdrachten. 
NB: elk thema afsluiten met een treinopdracht vraagt te veel organisati e. Zorg daarom voor een 
verdeling van tram-/treinopdrachten over het schooljaar die in samenhang is met de visie en de 
ambiti e.
** Uit de inleiding: Naast de Meunstertún biedt Spoar8 losse (klassikale) staveringslessen. Maak 
afspraken óf en hoeveel staveringslessen per thema worden gegeven. Leg deze afspraak vast op 
pagina 20. Noteer lessen stavering ook in de jaarplanning op pagina 12.

3. Werkwijze Jaarplanning
Jierplanning

Stap 1 o/m 5

Perioade Natuer & 
technyk

Ierdryks-
kunde Skiednis Ingelsk Projekten Passend tema 

Frysk:

wike: 
36 o/m 39

Naut: 
Slimme appara-

ten (robots)

Meander: 
Arm en rijk

Wijzer! 
Tijd van de 

wereldoorlogen

Take it Easy:
unit 1. Meeting 
People (feest en 

feestdagen)

n.v.t.

Aansluiten bij 
Engels: 

thema 1:
Traktaasjes

wike: 
... o/m ...

etc.

Passend tema 

Foarbyld 
temaoersicht

meardere fakken

Passend tema Passend tema 
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4. Werkwijze Thema-/lesplanning

Thema-/Lesplanning (voorafgaand aan start thema):

Stap 1: Bekijk de teaser en bekijk de tram- en treinopdracht. 
Maak een defi niti eve keuze in tram- en treinopdracht. Maak een lijstje van de te regelen zaken. 

Stap 2: Bekijk de opdrachten GIEL en BLAU in les 2 en 3. Stel vast welke opdachten hetzelfde zijn 
en bepaal of je die klassikaal gaat behandelen, individueel laat uitvoeren of een mix hiervan.

Stap 3: Bepaal het niveau van de opdrachten in les 2 en 3. Gebruik hiervoor het rrF-overzicht 
op pagina 10 en 11. Soms wordt een (gemakkelijkere) luisteropdracht (GIEL) moeilijk gemaakt 
doordat leerlingen de woorden moeten opschrijven zonder voorbeeld. Pas de opdracht aan: 
geef bijv. hulp door de woordenlijst (in willekeurige volgorde) op het bord te zett en of leerlingen 
plaatjes van de woorden te geven die ze moeten verbinden of nummeren.

Stap 4: Beoordeel of de opdrachten goed uitvoerbaar zijn en of ze voldoende bijdragen aan 
taalverwerving. Maak zonodig aanpassingen, bijvoorbeeld: bedenk een vervangende opdracht, 
bedenk iets om taalsteun te bieden, kies er voor om de opdracht (met een klein groepje) samen te 
bespreken (aan de instructi etafel) of kies er voor om de les soepeler te beoordelen. 

Stap 5: Plan de lessen in de weekroosters in de klassenmap of in de lesplanning op pagina 13.
Advies: Plan het hele thema in één keer (dus voor meerdere weken) zodat je zicht houdt op de 
juiste opbouw van de vier fasen didacti ek (zie pagina 16)  en dat duidelijk is wanneer de tram- 
of treinopdracht uitgevoerd moet worden.  Noteer ook meteen de eventuele aanpassingen in 
opdrachten van les 2 en 3 in de weekroosters of in de lesplanning op de momenten dat het ‘aan 
de orde’ is.   

ADVIES: Werk de lesse
n binnen een thema op volgord

e af/houd 

de opbouw van de vier fas
en didactiek va

st:

Les 1: Doel is introduceren van het thema. Deze les is ge
schikt 

om klassikaal t
e geven. 

Motiveer en enthousiasmeer de leerlin
gen voor het th

ema en 

de eindopdracht m
.b.v. het tea

ser-filmpje. Benoem ook de doel
en 

van het thema en de eindopdracht. H
aal voorken

nis en benodigde 

woordenschat op of
 breng het aan.

Les 2 en 3: Doel is input begrijpe
n en oefenen. Het niveau van 

oefenen is verschille
nd voor niveau GIEL en BLAU.

Opties (eigen opties zijn ook mogelijk): 

1. Leerlingen werken zelfstandig aan de opdrach
ten van les 

2 en 3. Het liefts op 
PC of tablet i.v

.m. verwerken van 

resultaten en directe fee
dback. 

2. De opdrachte
n die bij GIEL en BLAU hetzelfde z

ijn, kunnen 

klassikaal worden gedaan, de opdrach
ten die verschil

len doen 

leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes. B
egeleid even

tueel 

een groepje bij e
en (te lastige) 

opdracht.

3. Bij onvoldoende PC’s/tablets: Leerlingen werken zelfstandig 

aan de opdrach
ten in een circuitmodel. Mogelijke stat

ions 

in het circuit 
zijn: lessen 2 en 3 maken (evt. op pap

ier), 

werken aan de eindopdracht, M
eunstertún, lêzen (losse 

tekst of in een Fries leesbo
ek).

Les 4: Doel is transfer. Deze les is be
doeld als kla

ssikale les. 

Zie voor orga
nisatie de uitl

eg bij tram- of treinopdracht in 

Spoar8.
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wknû Begjindatum begin datumTema + ûnderwerp Spoar8 Oanslutend tema...... fan fak....... Tram of Trein? Stavering

 4 sept. ‘17

11 sept. ‘17

18 sept. ‘17

25 sept. ‘17

2 okt.’17

9 okt. ‘17

16okt. ‘17

30 okt. ‘17

6 nov. ‘17

13 nov. ‘17

20 nov. ‘17

27 nov. ‘17

4 dec. ‘17

11 dec. ‘17

18 dec. ‘17

8 jan. ‘18

15 jan. ‘18

22 jan. ‘18

29 jan. ‘18

5 feb. ‘18

12 feb. ‘18

19 feb. ‘18

5 mrt. ‘18

12 mrt. ‘18

19 mrt. ‘18

26 mrt. ‘18

2 apr. ‘18

9 apr. ‘18

16 apr. ‘18

23 apr. ‘18

7 mei ‘18

14 mei ‘18

21 mei ‘18

28 mei ‘18

25 juni ‘18

4 juni ‘18

2 juli ‘18

11 juni ‘18

9 juli ’18

18 juni ‘18

16 juli ‘18

Tema + ûnderwerp Spoar8 Oanslutend tema...... fan fak.......
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Begjindatum Aktiviteit/Les Aktiviteit/Les Les/Stavering/LêzenAktiviteit/Les 
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Het taalleermechanisme (R. Damhuis)

Het kind praat uitgebreid en op eigen initiatief. Hij gebruikt zo creatief en actief 
mogelijk zijn kennis van de taal. 

Het kind merkt dat hij niet helemaal begrepen wordt.

(Open) vragen of eigen 
initiatief

Feedback

Hij gaat letten op/op zoek naar woorden, zinsconstructies, zegswijzen in de taal om 
hem heen.

Het kind ontdekt nieuwe woorden en krijgt nieuwe kennis van de taal.

Het proces van taalverwerving (Josee Coenen)

Fase recepti ef (ook wel: passieve fase of ‘sti lle periode’)
stap 1 : Leraar/boek biedt (een woord**) aan – leerlingen luisteren/lezen.
stap 2 : Leraar/boek biedt (een woord**) aan – leerlingen doen iets (aanwijzen, pakken of 
schrift elijk: leerlingen maken een keuze uit gegeven woorden).

Fase reproducti ef (de overgangsfase tussen passief en acti ef (nazeggen))
stap 3 : Leraar/boek biedt (een woord**) aan – leerlingen zeggen (het woord**) na/schrijven (het 
woord) over.

Fase producti ef (ook wel: acti eve fase, fase van transfer/gebruik)
stap 4 : Leraar vraagt naar aanleiding van (een woord**) iets of geeft  een (woordenschat) oefening 
– leerlingen geven antwoord of leerlingen vullen antwoord in.
stap 5 : Leraar/boek geeft  begin van een opdracht – leerlingen vragen/antwoorden zelf en of 
noteren antwoord schrift elijk.

NB 1: Als de methode bepaalde stappen niet aanbiedt (bijv. stap 1), dan doet de leerkracht er goed 
aan deze zelf toe te voegen. 
NB 2: Een tekst of een instructi e moet minimaal 90% bekende woorden bevatt en. Geef 
woordenschat vooraf en/of zorg voor zeer goede contextuele ondersteuning ti jdens de uitleg.

** Lees ook voor ‘woord’: een klank, een constructi e, voorvoegsel of achtervoegsel, een 
uitdrukking, een zin, een combinati e van, een tekst, etc.

5. (Vreemde) Taalontwikkeling en didactiek

Het kind gaat nieuwe kennis gebruiken/toepassen 
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Onderdompeling/Taalbad

Total Physical Response (TPR)

Bij onderdompeling (immersion) wordt het principe doeltaal = voertaal gehanteerd. 
Sommigen spreken van ‘een taalbad’. 
De kinderen worden alleen en consequent in de doeltaal (= de te leren taal) aangesproken. 

Onderdompeling wordt als een zeer goede leermethode voor vreemde talen beschouwd. Vooral de 
mondelinge taalbeheersing kan met grote stappen vooruitgaan, mits aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan:

• Het taalaanbod moet voldoende gevarieerd zijn
• Het taalaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn (niet gebrekkig en (liefst) geen dialect)
• De deelnemer aan het taalbad moet reeds een zeker basisniveau van de taal beheersen om 

voldoende vordering te kunnen maken, anders gaat er te veel "over hem heen" (of er moet vol-
doende ‘taalsteun‘ aanwezig zijn. Taalsteun = duidelijke context en visualisering waaraan het kind 
betekenis kan ontlenen)

• Als een groep deelneemt aan een taalbad, moet men erover waken dat de leden onderling niet 
terugvallen op hun moedertaal.

• Het taalbad moet voldoende lang duren om zich in de vreemde taal in te leven. 

Omdat heel jonge kinderen zeer taalgevoelig zijn is onderdompeling in de onderbouw van het basis-
onderwijs een goede didactiek voor het leren van (vreemde) talen.

Via TPR leert men een taal ‘al doende’. Het is gebaseerd op hoe kinderen de moedertaal verwerven: 
Ouders spelen en praten met hun kind en gebruiken daar veel lichaamstaal bij. Veel conversatie gaat 
in vriendelijke gebiedende wijs. Bijvoorbeeld: ‘Pak mijn hand maar, ga maar staan, steek je armpje 
uit, dan trek ik je vest aan.’ Er wordt dan een reactie in de vorm van actie verwacht en niet een 
verbaal antwoord. Terwijl kinderen naar de gesproken taal luisteren, wordt hun luistervaardigheid 
ontwikkeld. Na verloop van tijd gaan zij zelf spontaan spreken. Ook wordt de geleerde taal beter 
onthouden doordat meerdere zintuigen gebruikt worden. Het motorisch stelsel wordt tot activiteit 
aangezet en elke motorisch aangeleerde vaardigheid heeft een effect op het lange termijn geheugen. 
TPR kan voor alle leeftijden en op alle niveaus ingezet worden.

Kenmerken van TPR-aanpak:
• Eerst wordt de luistervaardigheid ontwikkeld. De leerkracht geeft opdrachten, doet de 

opdrachten voor (= modeling) de leerlingen doen na (= demonstration). De leerlingen spreken 
in het begin nog niet, maar zullen na enige tijd de behoefte hebben om zelf te gaan spreken. De 
rollen worden dan omgedraaid en de leerlingen geven opdrachten in de doeltaal, de anderen 
voeren deze uit. Bekende opdrachten worden spontaan gecombineerd tot nieuwe opdrachten en 
dus nieuwe zinnen. De taalvaardigheid wordt hiermee flexibel wat belangrijk is voor een vloeiend 
taalgebruik

• Er wordt gebruik gemaakt van de gebiedende wijs. Elk woord is gekoppeld aan fysieke actie 
waardoor de kinderen de leerkracht onmiddellijk begrijpen

• Door het gebruik van concrete voorwerpen en acties/bewegingen wordt het leren makkelijk, leuk 
en duidelijk

• Bij TPR wordt met name de rechterhersenhelft aangesproken bij het leren van een taal. Dit zorgt 
voor stressvrij leren. De linkerhersenhelft kan via spraak communiceren; de rechterhelft kan dat 
niet, maar wel via gedrag
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De vierfasendidactiek in de praktijk 

1. Introducti e van het thema
Aanwezige woordkennis passend bij het thema ophalen. Het is mogelijk dat het thema al in het 
Nederlands geïntroduceerd of ter sprake is geweest, bijvoorbeeld bij een ander vak. Check dan 
of de leerlingen de woorden in het Fries kennen. Breng anders de Friese labels aan. Wanneer er 
een woordveld is gemaakt bij een thema kan met plaatjes en geschreven woorden gemakkelijk 
een meertalig woordveld worden gemaakt! Wanneer woorden onbekend zijn (bij alle leerlingen 
of bij een deel van de leerlingen) breng dan de woordkennis aan die nodig is. Bied taalsteun door 

Vier fasen didactiek
1. Introducti efase
Dit is de startf ase van een nieuw onderwerp waarin de leerkracht voorkennis inventariseert en 
acti veert, de leerlingen moti veert voor het nieuwe onderwerp en aangeeft  wat ze straks kunnen 
(de doelen).

2. Inputf ase
Dit is de fase waarin de leerlingen fragmenten beluisteren/bekijken over het onderwerp en waarin 
nieuwe stof wordt gepresenteerd. De input wordt verwerkt naar vorm en inhoud met behulp van 
richtvragen.

3. Oefenfase
Dit is de fase waarin de kinderen de nieuw gepresenteerde stof oefenen in schrift elijke en 
mondelinge oefeningen, oplopend van recepti ef naar (re-)producti ef en van gesloten naar minder 
gesloten. Oefeningen bestaan uit zogenaamde ‘kerndialogen’ waarin veelgebruikte zinnen worden 
geleerd. Kinderen leren op deze wijze impliciet de grammati ca van de taal (‘zo zeg je dat’). Na het 
oefenen van vaste noti es (voorgeschreven zinnen) kunnen kinderen oefenen met variabele noti es 
(zinnen waarin ze eigen keuzes kunnen maken/kunnen aanpassen aan wat zij zelf willen zeggen) 
naar oefenen met dialogen beschreven in functi es (er wordt beschreven wat er gezegd moet 
worden).

4. Transferfase
Dit is de fase waarin de leerlingen laten zien hoe ze het geleerde toepassen in verschillende (open/
producti eve) situati es. Ze gebruiken ook voorkennis en buiten school geleerd Engels.

NB: Deze fasen komen niet in 1 les maar in een lessenserie voor.

Voorbeelden TPR-activiteiten:
1. Woorden met gebaren ondersteunen of uitbeelden, 2. Opdrachten als: Sykje wat dat read/
giel/... ...- grut/lyts- ... ... is., 3. Spelvorm: Sitt e & stean. (ja/nee), 4. Spelvorm: Brengen & halen. 
Hang drie ‘fl ashcards’ op in de ruimte, bijvoorbeeld van het ontbijt, lunch en het diner. Ga in 
een kring zitt en en leg in het midden kaartjes met voedingsmiddelen. Zeg een naam en geef de 
opdracht: Bring de bôle nei it moarnsiten, bring de ierdappels nei it jûnsiten, et cetera. Als alle 
kaartjes verdeeld zijn, draai de opdracht dan om: Helje de bôle fan it moarnsiten op. Of: Bring de 
bôle fan it moarnsiten nei it middeisiten/de lunsj
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veel context aan te brengen. Denk aan plaatjes, posters, voorwerpen, etc. zodat je ti jdens je 
(Friese!) uitleg kan wijzen naar de dingen waar je het over hebt. 
Moti veer en maak de leerlingen in deze fase nieuwsgierig en enthousiast. Hiervoor biedt Spoar8 
een teaser-fi lmpje en een gespreksonderwerp. Sti muleer leerlingen in het Fries te spreken. Varieer 
door Friestaligen en niet-Friestaligen bij elkaar te zett en en een andere keer door ze te mixen. 
Niet-Friestaligen kunnen de opdracht (in deze fase) in het Nederlands bespreken. Let er op dat de 
F-leerlingen niet óók Nederlands gaan spreken! Bespreek de doelen (wat ga je leren en wat kun je 
daarmee?).

2. Input + begrijpen (recepti ef/reproducti ef)
In deze fase worden nieuwe woorden, zinnen en gesproken teksten aangeboden. In principe gaat 
het om het begrijpen er van (passieve woordenschat, begrijpen van de situati e of essenti e). Dat 
begrip kan gecheckt worden met non-verbale reacti es als aanwijzen, staan/zitt en, of simpele 
mondelinge reacti es (ja/nee, wier/net wier). 
Vervolgens kunnen woorden recepti ef geoefend worden, bijvoorbeeld d.m.v. woorden beluisteren 
(of lezen) en laten koppelen aan een plaatje. Dit geldt ook voor het begrijpen van zinnen en teksten. 
Laten herhalen van woorden en zinnen, het meelezen met voorgedragen teksten of het (proberen) 
mee te zingen met het liedje zijn ook vormen om woorden en zinnen recepti ef te oefenen. Open 
vragen zijn in deze fase , met name voor de nF-leerlingen, nog niet gepast.
De opdrachten in de lessen 2 van Spoar8 voldoen niet allemaal even sterk aan deze fase. M.n. in 
het niveau GIEL zitt en opdrachten die lasti g kunnen zijn voor nF-leerlingen. Voorbeeld: Gr6 - Thema 
Keunst - les 2: Zinnen in een goede volgorde zett en. De zinnen worden niet met context of extra 
uitleg van bepaalde woorden ondersteund. Dit zijn opdrachten waarbij de leerkracht ervoor moet 
kiezen om niveau GIEL te begeleiden, terwijl BLAU zelfstandig (samen)werkt of om een vervangende 
opdracht te bieden.

3. Oefenen (reproducti ef/acti ef)
In deze fase worden de woorden acti ef geoefend. Bijvoorbeeld door de leerlingen een plaatje te 
geven en ze in het Fries te laten benoemen wat er op staat. Hierin kan gediff erenti eerd worden. 
Vergelijk: “blom” (één woord als antwoord), “dit is in blom” (korte zin), “dit is in reade blom” 
(gebruik van bijvoeglijke naamwoorden). Oefenen kan ook met programma’s als WRTS (digitaal 
programma om woordjes te leren) of met spelletjes (bijv. memorie) en coöperati eve werkvormen 
(bijv. mix en ruil, mix en koppel, wie ben ik). 
Reproducti eve oefeningen zijn ook: meezingen van liedjes of het herhaald opzeggen van versjes, 
inoefenen van een uitgeschreven script en het meelezen van teksten.
Opdrachten in de lessen 3 lijken veel op opdrachten in de lessen 2. Let ok hier op opdrachten die 
lasti g voor nF-leelringen zijn doorat ze te weinig Friese woorden kennen en deze dus ook niet 
herkennen als ze de woorden (hardop) lezen. De opdrachten van GIEL verschillen van BLAU als het 
gaat om producti e (meer open vragen). Ook bevat niveau BLAU opdrachten die betrekking hebben 
op de Friese grammati ca. Let er op dat deze grammati ca-opdrachten vaak een beroep doen op het 
‘taalgevoel’. Expliciete uitleg over het grammati caverschijnsel wordt in beperkte mate gegeven. 

4. Transfer (acti ef)
In deze fase gaat het om ‘het echte werk’: Het gebruiken/toepassen van de geleerde woorden 
door nieuwe (luister)teksten te begrijpen en de woorden te gebruiken in opdrachten, gesprekken, 
zelfb edachte toneelstukjes, antwoorden op open vragen of het geven van (korte) presentati es, 
de woorden/zinnen correct te schrijven in brieven, werkstukken, mails, etc. De tram- en 
treinopdrachten vormen hiervoor het uitgangspunt in Spoar8 voor groep 5 t/m 8.
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6. Samenvatting 
referinsjeramt Frysk 
(rrF):

Het rrF is verdeeld in 3 niveaus: 
A, B en C. Elk niveau heeft 
twee subniveaus: 1 en 2. Elk 
subniveau is beschreven voor 5 
taalvaardigheden (m.u.v. C2).
Karakterisering van de niveaus:
• Niveau A staat voor een 

beginnend gebruiker. 
Denk aan: Jezelf kunnen 
voorstellen, een brood 
bestellen bij de bakker. 
Kortom: Het gaat om sociale 
gesprekjes die nodig zijn 
voor (sociale) redzaamheid 
in de maatschappij en het 
aangaan van onderling 
contact. De spreker heeft 
nog veel handgebaren of 
hulpmiddelen nodig om zich 
duidelijk te maken.

• Niveau B staat voor een meer 
onafhankelijke taalgebruiker. 
Ten aanzien van de sociaal 
maatschappelijke gesprekjes 
kan de spreker zich goed 
verstaanbaar maken en 
de ander begrijpen en 
gemakkelijk adequaat 
reageren. In het B-niveau 
is ook sprake van meer 
formele gesprekjes: leertaal, 
vaktaal, mening geven, meer 
gedetailleerde gegevens 
kunnen benoemen of details 
vertellen in een presentatie, 
etc.

• Niveau C staat voor de 
(volwassen) memmetaal-
sprekker. Er is geen enkele 
taalbelemmering. 

NB: het rrF zegt niets over een 
vaardigheid technisch lezen en 
spelling (stavering). Deze zijn 
vanzelfsprekend nodig voor de 
vaardigheden Lêzen en Skriuwen 
en zullen dus aandacht moeten 
krijgen in het curriculum. 

Kin ien deisizze, ôfskie fan ien nimme en 
betankje. 
Kin sizze hoe’t it mei him/har is.
Kin freegje hoe’t it mei de oar is.
Kin him/har foarstelle. 
Kin om dingen freegje. 
Kin ynformaasje freegje of jaan.
Kin dúdlik meitsje wannear’t hy/sy wat net 
begrypt en freegje wat de oar bedoelt. 
Kin oerwei mei getallen en tiden.
Kin reagearje op nijs.
Kin sizze wat hy/sy wol en net leuk of lekker 
fynt en freegje wat oaren wol en net leuk 
of lekker fine.

Kin mei kunde en frjemden in praatsje 
begjinne. 
Kin se groetsje en sizze dat it him/har spyt.
Kin persoanlike ynformaasje freegje of 
jaan. 
Kin in plan of idee foarlizze en beprate en 
ôfspraken meitsje. 
Kin in oar oanwizingen jaan. Kin ienfâldige 
boadskippen dwaan of wat bestelle.
Kin sizze wat hy/sy it leafste wol.
Kin sizze wat hy/sy derfan tinkt.

Kin sizze wat hy/sy fielt. Kin op gefoelens 
fan oaren reagearje. Kin immen 
gerêststelle.
Kin útstellen dwaan om problemen op te 
lossen en besluten te nimmen. 
Kin mear detaillearre ynformaasje 
efterhelje en trochjaan. Kin oanwizingen 
freegje en se opfolgje.
Kin dúdlik kommentaar en in miening jaan. 
Kin in klacht fan oaren oannimme en 
trochdwaan.

Kin krekt oanjaan hoe’t hy/sy him/har fielt. 
Kin goed reagearje op oaren dy’t harren 
gefoelens uterje.
Kin petearen fiere om (yn in groep) mei 
in taak of mei wurk te begjinnen of om 
dermei fierder te gean. 
Kin mear detaillearre ynformaasje krije.
Kin yn diskusjes goed meikomme. 
Kin yn in (telefoan)petear in probleem 
oplosse of in konsesje ôftwinge.

Kin adekwaat reagearje op fragen en 
opmerkingen.
Kin komplekse ynformaasje en advizen 
begripe en útwikselje. 
Kin him/har goed rêde yn fraachpetearen, 
as fraachsteller en as ûnderfreger.
Kin ideeën en mieningen sekuer formu-
learje. 
Kin in formeel stânpunt op oertsjûgjende 
wize foar it ljocht bringe.

Yn petear

Kin in ienfâldich foarlêzen of ferteld ferhaal 
begripe.
Kin nammen, getallen en bekende wurden 
ferstean.
Kin koarte, ienfâldige oanwizingen opfolgje.
Kin koarte, ienfâldige warskôgingen 
begripe.

Kin in ienfâldich foarlêzen of ferteld ferhaal 
begripe.
Kin begripe wêr’t Friezen dy’t mei-inoar 
prate it oer hawwe. 
Kin oankundigingen of in koarte útlis 
begripe.
Kin wat dwaan of meitsje wat in oar útleit.

Kin in foarlêzen of ferteld ferhaal begripe.
Kin petearen en diskusjes yn it Frysk 
neikomme. 
Kin in beskriuwing begripe. Kin koarte 
praatsjes begripe. 
Kin ienfâldige, technyske ynformaasje 
begripe.
Kin detaillearre oanwizingen folgje.
Kin oantekeningen meitsje of in list fan 
wichtige punten.

Kin in foarlêzen of ferteld ferhaal begripe.
Kin de belangrykste ynformaasje út lessen 
en presintaasjes begripe. 
Kin meidielingen presys begripe.
Kin detaillearre oanwizingen folgje.
Kin yn diskusjes de arguminten foar en tsjin 
folgje. 
Kin de belangrike punten út diskusjes en 
yngewikkelde betogen presys begripe.
Kin oantekeningen foar him- of harsels 
meitsje.

Kin in foarlêzen of ferteld ferhaal begripe.
Kin yngewikkelde ynformaasje begripe. 
Kin komplekse oankundigingen begripe.
Kin yngewikkelde ynstruksjes útfiere.
Kin langere betogen begripe.
Kin detaillearre oantekeningen meitsje dy’t 
ek troch oaren brûkt wurde kinne.

Harkjen
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Kin him- of harsels beskriuwe. 
Kin beskriuwe wêr’t hy of sy wennet. 
Kin in bysûnder koarte tekst foarlêze, lykas 
in oankundiging.

Kin wat fertelle
Kin yn it koart beskriuwe hoe’t hy/sy 
wat dwaan of meitsje moat of hoe’t wat 
wurket.

Kin in helder ferhaal fertelle. 
Kin fertelle oer foarfallen en dêrby gefoe-
lens en reaksjes beskriuwe.
Kin mieningen en reaksjes beskriuwe. 
Kin in heldere beskriuwing jaan. Kin details 
taljochtsje, saken útlizze en taljochtsje.
Kin in reaksje jaan op in boek of film. 
Kin yn it koart redenen en ferklearringen 
jaan foar mieningen en plannen.

 Kin gearhingjende ferhalen fertelle. Kin 
ferslach dwaan fan ûnderfiningen en 
foarfallen.
Kin detaillearre ynformaasje betrouber 
werjaan.
Kin in stânpunt ûnderbouwe. 
Kin de foar- en neidielen jaan. 
Kin in argumintaasje stelselmjittich opbou-
we.

Sprekken

Kin yngewikkelde ferhalen mei subtema’s 
fertelle. 
Kin wiidweidich ferslach dwaan fan ûnderfi-
ningen en foarfallen
Kin útspraken krekt kwalifisearje as wier/ 
net wier, wis/ûnwis.
Kin mieningen krekt kwalifisearje as leau-
wensweardich of twiveleftich. 

Kin in yndruk krije fan teksten, foaral as der 
fisuele stipe by is.
Kin ienfâldige berjochten begripe.
Kin koarte, ienfâldich opskreaune oanwizin-
gen opfolgje.

Kin ienfâldige, persoanlike brieven begripe. 
Kin fiksje en literatuer belibjend lêze.
Kin yn ienfâldige, alledeiske teksten spesi-
fike, foarsisbere ynformaasje fine dy’t hy/
sy nedich hat. 
Kin de belangrykste ynformaasje begripe 
(‘wêr giet it oer?’).
Kin ynstruksjes mei yllustraasjes begripe

Kin de beskriuwing fan foarfallen, gefoelens 
en winsken begripe. 
Kin fiksje en literatuer werkennend lêze.
Kin persoanlike en ienfâldige saaklike brie-
ven en mails begripe. 
Kin de belangrike punten begripe.
Kin dúdlik skreaune ynstruksjes begripe.

Kin eigentiidsk literêr proaza kritysk en 
reflektearjend lêze.
Kin flot lange, komplekse teksten trochnim-
me en relevante details fine.
Kin komplekse oanwizingen begripe, mei 
ynbegryp fan betingsten en warskôgingen.
Kin teksten oer hjoeddeiske problemen mei 
stânpunten en stellingen begripe.

Kin literêre teksten ynterpretearjend en 
estetysk lêze.
Kin op detailnivo profesjonele of akademys-
ke teksten begripe.
Kin lange, komplekse oanwizingen by in 
nije masine of proseduere op detailnivo 
begripe.
Kin hâlding en útsprutsen of ymplisite 
mieningen werkenne.

Lêzen

Kin groetnissen oerbringe.
Kin wat oer him-/harsels of oaren opskriu-
we. Kin in adres opskriuwe. Kin fragen oer 
himsels ynfolje.

 Kin immen foar wat betankje. 
Kin biografyske feiten werjaan. 
Kin in ienfâldich ferhaal of gedicht skriuwe.
Kin in persoan beskriuwe. 
Kin in koart stikje skriuwe neffens in fêst 
stramyn. 
Kin in standertformulier ynfolje.

Kin ûnderfiningen en yndrukken beskriuwe. 
Kin in ferhaal of gedicht skriuwe.
Kin mieningen, gefoelens en reaksjes op 
foarfallen beskriuwe. 
Kin feitlike ynformaasje gearfetsje. 
Kin detaillearre fragen oer himsels ynfolje. 
Kin in fersyk opstelle.
Kin feitlike ynformaasje bekommentarie-
arje.

Kin it persoanlik belang fan ûnderfiningen 
en ympresjes oanjaan.
Kin ynformaasje trochjaan. 
Kin ferslaggen meitsje. 
Kin in begryplike gearfetting meitsje.
Kin kommentaar jaan op it nijs en fisys. 
Kin motivearje foar of tsjin spesifyk stân-
punt. 
Kin in resinsje skriuwe oer in film, boek of 
toanielstik.

Kin wiidweidige, fantasyrike teksten 
skriuwe.
Kin detaillearre rapporten en wiidweidige 
ferslaggen skriuwe. 
Kin gearfettingen meitsje fan yngewikkelde 
teksten
Kin yn in skôging ferbannen lizze en saken 
oanjaan. 
Kin wiidweidich stânpunten beärgumin-
tearje.

Skriuwen
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7. Boarging: Fêstlizzen ôfspraken Spoar 8 Boppebou

Foar ús fisy op it taalûnderwiis yn en fan it Frysk ferwize wy nei:
ús skoalplan side: _____
ús taalbeliedsplan side: ____

Us ambysjes, formulearre yn rrF-nivo’s, binne:
Foar net-Frysktalige learlingen:  
Yn petear:  nivo ____ 
Harkjen:  nivo ____
Sprekken:  nivo ____ 
Lêzen:   nivo ____ 
Skriuwen:  nivo ____

Foar Frysktalige learlingen:   
Yn petear:  nivo ____ 
Harkjen:  nivo ____
Sprekken:  nivo ____ 
Lêzen:   nivo ____ 
Skriuwen:  nivo ____

Sa geane wy om mei it nivo GIEL en BLAU:
Alle learlingen meitsje allinnich nivo GIEL
Alle learlingen begjinne mei de opdracht fan GIEL. Bern dy’t gau klear binne, wurde útdage om de 
opdrachten fan BLAU te meitsjen. Hjirby slaan se dy opdrachten fan GIEL, dy’t itselde binne, oer. 
Net-Fryske learlingen meitsje GIEL (óf it moat sa wêze dat hja kognityf of taalkundich mear oankinne 
of wolle). Frysktalige learlingen dogge nivo BLAU (óf it moat sa wêze dat dit te lêstich is foar in 
spesifike learling).   
Alle learlingen meitsje allinnich nivo BLAU     
Oars, nammentlik: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NB: differinsjaasje in GIEL en BLAU stiet yn relaasje mei ús ambysjes!

Sa geane wy om mei de ferdieling fan tram- en treinopdrachten yn 5 o/m 8:
Groep 5: ____ fan’e 8 tramopdrachten en ___ fan’e 8 treinopdrachten 
Groep 6: ____ fan’e 8 tramopdrachten en ___ fan’e 8 treinopdrachten 
Groep 7: ____ fan’e 8 tramopdrachten en ___ fan’e 8 treinopdrachten 
Groep 8: ____ fan’e 8 tramopdrachten en ___ fan’e 8 treinopdrachten
NB: de ferhâlding tusken tram-/treinopdrachten stiet yn relaasje mei ús ambysjes!

Sa geane wy om mei Meunstertún en it oefenmateriaal stavering (oanskrasse wat fan  
tapassing is; meardere mooglikheden):
Alle learlingen hâlde in eigen Meunstertún by. De fuortgong is ôfhinklik fan eigen tempo (en moti-
vaasje).
De learkrêft jout staveringslessen mei it digitale oefenmateriaal STAVERING. 
Der wurde yn’e groep …… (oantal) staveringslessen jûn per tema.  
De learkrêft kiest sels materiaal op basis fan observaasje.
It oefenmateriaal wurdt oer de groepen ferdield. Elke learkrêft biedt oan wat der ôfpraat is. 
De learkrêft hâldt de behannele staveringskategoryen by op it registraasjeblêd.
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8. Registraasje fan Stavering Boppebou

De lett er f

De lett er s

De lett er f en v

De lett ers s en z

De lett er g

De lett ers ch

Werhellingsles 1

De lett er a

De lett er o

De lett er e

De lett ers a en o

De lett ers ú en u

De lett ers û en oe

Werhellingsles 2

De lett ers y en i

De lett ers ii en i

De lett ers oa

De lett ers oe

De lett ers ie

De lett ers ea

Werhellingsles 3

De lett ers ue

De lett ers mei in kapke

De lett ers ai/aai

De lett ers ei

De lett er ij

De lett ers eu

Werhellingsles 4

De lett ers eo

De lett ers eau

De lett ers oai

De lett ers au en ou

De lett ers iuw

De lett er w

Werhellingsles 5

De stomme lett ers

- ins en -inz

De lett ers hj

yn-

De lett ers kk en ks

De lett ers sj, g, nj, lj

Werhellingsles 6

De lett ers k en s

De lett ers ks en kw

-ysk

-je

-sje

-int

-zje

-yk en -yf

Werhellingsles 7

Registraasjeblêd:
Groep:

Skoaljier:

Namme learkrêft (en):

NB: bewarje dizze registraasje yn ‘e klassemap. Jou it by de oerdracht oan ‘e ein fan it skoaljier troch oan ‘e 

folgjende learkrêft .

lesmateriaal onder de tegel  
‘oefenmateriaal stavering’ 

op het dashboard.
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Sa geane wy om mei it lêzen fan Frysk yn groep  5 o/m 8 (oanskrasse wat fan tapassing is, 
meardere mooglikheden):
Om learlingen bekend te meitsjen mei de Fryske letterkombinaasjes, klanken en lêstekens, 
brûke wy de metoade Lêsbrêge/_________________.
By ús op skoalle start in learling mei Lêsbrêge/_________________ as it avi E3 behearsket 
Wy starte mei Lêsbrêge/_________________  yn septimber/jannewaris* groep 4/5/6/7/8 
mei de hiele groep. (* trochskrasse w.n.f.t. is) 
De ynset fan Lêsbrêge is by ús opsjoneel: allinnich bern dy foarop rinne mei lêze en/of it 
leuk fine dogge it program fan Lêsbrêge. F-learlingen wurde altyd stimuleard om Lêsbrêge 
te dwaan.
Lêze yn it Frysk is by ús op skoalle ûnderdiel fan it learplan Leesbevordering. Hjiryn biede wy 
boeken yn mearder talen, sa as Frysk, oan. 
Bern hâlde by ús in lêsportfolio by en deryn hâlde se by hokker Fryske boeken se lêzen haw-
we. 
Bern moate by ús minimaal ______[oantal] Fryske boeken per jier lêze
Yn de groepen 5 o/m 8 wurde op syn minst ____[oantal] Fryske boeken foarlezen per jier.
Oars nammentlik: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lê
ze

n
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Oanfullings op ‘e ôfspraken:

Persoanlike oantekenings:
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Lavendelheide 21

9202 PD Drachten

info@cedin.nl

088-0200300

Fragen of help nedich by de ymplemintaasje fan Spoar 8?

Of wolle jo it meartalich ûnderwiis op jo skoalle ferbetterje?

Nim kontakt op mei ien fan ‘e adviseurs fan Cedin.

Wy helpe jo graach!

Dorien Hamstra Eelke Goodijk

www.cedin.nl

Ferdau Terpstra


