
Jaarverslag LT Nedersaksisch 2023                                                                                                                        
1 
 

Vereniging van Leraren in Levende Talen 

Sectie Nedersaksisch 

 

 

 

 

Jaarverslag 2023 Levende Talen, Sectie Nedersaksisch 

 

 

 

Samenstelling bestuur en ledental 

 

Op 1 januari 2022 bestond het Sectiebestuur Nedersaksisch uit de volgende personen:  

 

Willemijn Zwart (voorzitter) 

Lienke Eenink (secretaris) 

Mirjam Günther (penningmeester)  

Jordi Jager 

Arja Olthof 

Amber Tieck 

Olaf Vos 

Jesse Wichers Schreur  

Albertha Bloemhoff 

 

In de loop van dit bestuurlijk jaar zijn er diverse wijzigingen geweest: 

 

Per 26 maart 2022 is Willemijn Zwart teruggetreden als voorzitter en heeft Arja Olthof het stokje 

overgenomen. Olaf Vos en Albertha Bloemhoff hebben in de loop van het jaar besloten geen deel 

meer uit te maken van het bestuur. Arja Olthof heeft in september kenbaar gemaakt dat zij het 

voorzitterschap wil overdragen. Mirjam Günther zal tijdens de volgende ALV het voorzitterschap op 

zich nemen. 

 

Het is ons streven om bestuursleden maximaal 4 jaar te laten dienen én om een evenwichtige 

bijdrage uit het gehele Nedersaksisch taalgebied (van Groningen tot aan de Achterhoek) onder onze 

bestuursleden te creëren. Door diverse wisselingen was het zaak die balans weer te herstellen. We 

benaderen actief potentiële nieuwe bestuursleden, met als resultaat dat we binnenkort weer 

versterking mogen verwachten vanuit Groningen en ook met potentiële bestuursleden uit Overijssel 

zijn gesprekken.  

 

Het samenstelling van ons bestuur was eind 2022: 

 

Arja Olthof (voorzitter) 

Lienke Eenink (secretaris) 

Mirjam Günther (penningmeester) 

Amber Tieck (vicevoorzitter) 
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Jordi Jager (algemeen lid, ICT) 

Jesse Wichers Schreur (algemeen lid) 

 

Het bestuur heeft zes keer kunnen vergaderen. In een aantal gevallen werd gebruik gemaakt van 

digitale vergadermogelijkheden. De Algemene Ledenvergadering heeft op 26 maart 2022 plaats 

gehad.  

 

Het aantal leden van de Sectie Nedersaksisch was eind 2022 in totaal 36 leden.  

 

Activiteiten  

 

Onze bestuursleden zijn op diverse manieren onderdeel van onderwijsinstellingen en 

streektaalinstituten waar het Nedersaksisch onderwezen wordt.  

 

Op de pabo van NHL/Stenden in Emmen is Drents een structureel onderdeel van het curriculum voor 

aankomende basisschooldocenten.  

 

Vanuit het Huus van de Taol worden gastlessen ontwikkeld en gegeven, wordt een 

voorleesprogramma gecoördineerd en Drentstalig tijdschrift Wiesneus uitgegeven. Arja is daar vanuit 

haar werk bij het Huus van de Taol verantwoordelijk voor. Aan zo’n 25.000 basisschoolkinderen 

wordt in het Drents voorgelezen door rond de 250 vrijwilligers. 

 

Een scholenkoepel in de gemeente Midden-Drenthe wil het Drents als vast onderdeel in haar 

cultuureducatiemenu opnemen, een mooie stap naar structureel streektaalonderwijs. Hierbij is Arja 

betrokken.  

 

In de Achterhoek heeft het boekje ‘Eerste hulp bi-j plat praoten’ een vliegende start gehad op de 

opleiding Verzorgende IG aan het Graafschap College in Doetinchem. Hierbij moet de naam van 

Lienke Eenink als enthousiaste pleitbezorger genoemd worden.  

 

Amber, Lienke en Arja hebben in september een workshop gevolgd, opgezet door de Afûk over 

taalpsychologie. Deze train-de-traineractiviteit hebben we zelf omgezet in een workshop die 

inmiddels op de pabo in Assen een succes was en een vervolg krijgt in 2023.  

 

Onze bestuursleden hebben op diverse scholen gastlessen, workshops en lezingen verzorgd. Een 

kleine greep uit de activiteiten van afgelopen jaar: 

 

- vakantie-activiteiten op BSO’s in Drenthe 

- Nedersaksisch op OBS De Vogelaar in Genemuiden 

- Gronings op CBS ’t Haimstee in Veendam 

- streektaallessen aan pabostudenten in Assen, Emmen en Groningen 

- ‘Eerste hulp bi-j plat praoten’ op het Graafschap College in Doetinchem 

- ‘Drents voor het VO’ op het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen 

- lezing ‘Streektaal in het basisonderwijs’ door Mirjam Günther op de streektaalconferentie van     

   Stichting Nederlandse Dialecten in Brussel 
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Verder kunnen scholieren en studenten die met een (profiel)werkstuk of een scriptie over streektaal 

bezig zijn door ons verder geholpen of doorverwezen worden.  

 

Ons eigen platform www.ltnedersaksisch.nl begint vorm te krijgen als doorzoekbaar forum. Na een 

eerste opzet heeft onze ICT-man Jordi de site herbouwd en een prachtig doorzoekbaar systeem 

opgezet, waardoor leerkrachten op een heel eenvoudige manier lesmateriaal kunnen vinden. 

Komend jaar is het zaak deze site verder te vullen en onder de aandacht te brengen. 

 

Media 
 
Via de website, onze nieuwsbrief, Facebook en LinkedIn zijn leden en geïnteresseerden dit jaar op de 
hoogte gehouden.  
 
Jordi is de drijvende kracht achter de website www.ltnedersaksisch.nl. Deze site wordt steeds beter 
doorzoekbaar, waardoor op de site naar diverse instellingen die streektaalonderwijs aanbieden 
worden verwezen.  
 
De nieuwsbrief van Levende Talen Nedersaksisch komt uit handen van Amber en is 4x verstuurd dit 
jaar. Het aantal abonnees is 65. De nieuwsbrief wordt ook doorgepost naar Facebook en LinkedIn. 
De Facebookpagina Levende Talen Nedersaksisch telt meer dan 630 volgers.  
 
Op 14 november mochten Arja, Lienke en Amber aanschuiven bij de goed beluisterde podcast ‘De 
Nedersaksen’ (door Albert Bartelds en Hendrik Jan Bökkers) om daar te vertellen over het hoe en 
waarom van Levende Talen Nedersaksisch. Deze aflevering is uitgezonden op 11 december 2022 en 
zorgde voor veel positieve reacties.  
 
 

 

 

http://www.ltnedersaksisch.nl/
http://www.ltnedersaksisch.nl/

