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Acties in 2022 

 

In 2022 werden voor de sectie Duits door COVID-19 de activiteiten flink teruggeschroefd. Een 

puntsgewijze opsomming van de sectie-activiteiten in het verslagjaar. 

o Het SBD is vier keer bijeengekomen (2x live en 1x via Zoom, de vierde: zie volgende punt); 

o De jaarvergadering is gehouden op 26 maart 2022; 

o Drie bestuursleden hebben de bijeenkomsten van de Visiegroep Buurtalen bezocht; 

o Erik en Paul hebben in het najaar met het CvTE overleg gehad over de eindexamens; 

o Examenbesprekingen zijn gehouden in Almelo, Grootebroek, Drachten, Nijmegen en Zwolle. 

Tijdvak twee alleen in Almelo; 

o In samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam werd in schooljaar 2021-2022 de 
tweejaarlijkse Deutscholympiade georganiseerd. In verschillende voorrondes hebben 
leerlingen van diverse scholen tegen elkaar gestreden waarna op vrijdag 22 april 2022 de 
finale in Amsterdam heeft plaatsgevonden.  

o PWS-wedstrijd Duits: de jury heeft twee PWS voor het vak Duits ontvangen. Op 17 december 

is de online uitreiking geweest. Stijn Heusschen heeft het voorzitterschap van de jury op zich 

genomen. Jesse Oude Egberink zat namens DIA in de jury. Lucy Krul is als jurylid toegetreden; 

• Er zijn iets meer dan 1300 oorkonden aangevraagd en verstuurd naar eindexamenkandidaten 

met een cijfer 8 en hoger; 

• Carel en Jasper namen in de zomer deel aan de IDV in Wenen;  

• De Nieuwsbrief is zes keer verstuurd aan de leden; 

• Het Congres Levende Talen 2022 was op 14 oktober in De Reehorst in Ede. Ook dit jaar was 

het een groot succes. De sectie Duits heeft vijf workshops verzorgd. Op 2 december vond het 

Congres digitaal plaats; 



 

Beleidsvoornemens 2023 

• Ledenwerving. 

• Acties met betrekking tot verbetering van de positie van Duits in het VO en MBO. 

• Examenbesprekingen worden voortaan zoveel mogelijk digitaal georganiseerd.  

• Deelname aan de besprekingen over vakvernieuwing.  

 

 

Carel van der Burg (secretaris) 


