
 

 

Bestuur  

Babs Gezelle Meerburg – voorzitter 

Tjeerd Kooistra – penningmeester 

Ans Wallinga – secretaris 

Jacob Kingma - lid 

Jaap Cuperus – lid  

 

Toegevoegd bestuurslid: 

Reitze Jonkman - sectieredacteur LTT/LTM 

 

Aantal leden: 37 (1e), 21 (2e) 

 

 

Acties in 2022 

• Het reguliere bestuurswerk binnen Friesland, zoals afstemming over activiteiten en 

ledenwerfacties, en buiten Friesland, waaronder de vertegenwoordiging in het DB en 

de redactie van Levende Talen Magazine/Tijdschrift.  

• Gesprek met ambtenaren van provinsje Fryslân op donderdag 10 maart 2022. 

Gespreksonderwerpen: de subsidieregeling Frysk foar no en letter, de plek van de 

RUG in Taalplan 2030, de kennisinfrastructuur.  

• Jaarvergadering op donderdag 31 maart 2022 met jaarverslag en financiële stukken 

bij Tresoar in Leeuwarden. Na het officiële gedeelte hebben de heren Binne Reitsma 

en Jacob Roep (beiden medewerkers educatie van Tresoar) over hun werk verteld en 

de mogelijkheden voor samenwerking met het voortgezet onderwijs toegelicht. 

• De sectie Fries heeft een werkstukprijs voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, 

mbo en hbo in het leven geroepen. Er is een flyer gemaakt en verstuurd naar alle 

scholen. Tevens is er media-aandacht gegenereerd. Inleverdatum werkstukken en 

scripties: 31 mei 2022. Prijsuitreiking 4 juli 2022 door gedeputeerde Sietske Poepjes. 

• Congres Fierder mei Frysk 18 (fysiek) op dinsdag 15 november 2022 voor docenten 

Fries vo en mbo én studenten van de lerarenopleiding Fries van NHL Stenden 

Hogeschool Leeuwaren en RUG Groningen. Er waren 80 deelnemers.  

De plenaire lezing werd verzorgd door emeritus hoogleraar Goffe Jensma. 

Aansluitend waren er workshops o.a. voordragen, het inzetten van digitale 

hulpmiddelen bij schrijfonderwijs en leesonderwijs.  

Alle deelnemers was gevraagd een eigen Fries (lees)boek mee te nemen. In de pauze 

was er een boekenruilmarkt en de deelnemers kregen nog een boek cadeau.  



• Workshop Talenbewust lesgeven verzorgd tijdens de Landelijke Studiedag door Babs 

Gezelle Meerburg namens de VLLT sectie Fries op 16 oktober 2022. 

• Verschillende bijdragen aan LTM. 

• Aansluiting van de nieuwsbrief bij Nijsbrief fak Frysk van de Provincie Fryslân en 

Taalsintrum Frysk van onderwijsbegeleidingsdienst Cedin uit Drachten.  

• Er is een app-groep voor leden VLLT, sectie Fries aangemaakt. De app-groep met de 

naam Provinsjale fakseksje Frysk heeft tot doel dat docenten Fries makkelijk en snel 

met elkaar in contact kunnen komen.  

• De speciale Friese docentenagenda 2022-23 (ringband) is opgeleverd door Wytze 

Fopma en onder de leden gedistribueerd.  

• De leden hebben in december een kerstpuzzel, speciaal gemaakt door Gerbrich de 

Jong, toegestuurd gekregen. 

 

Beleidsvoornemens voor 2023 

• Artikelen in LTM. 

• Binnenwerk docentenagenda 2023-24 maken en verspreiden.  

• Organisatie Fierder mei Frysk 19. 

• Werving nieuwe leden + bestaande leden (meer) voordeel van het lidmaatschap 

bieden. 

• Ontwikkelingen volgen m.b.t. het vervolg op Kurrikulum.frl , actualisatie 

examenprogramma Fryske taal en cultuur, Taalplan Frysk 2030 en de subsidieregeling 

Frysk foar no en letter van de provincie Fryslân. Waar nodig erop ingrijpen. 

• Contacten onderhouden met de sectie Nedersaksisch van de VLLT. 

• Uitreiking werkstukprijs voor leerlingen en studenten in juni 2023 (op het 

Provinsjehûs).  

• Intermediairfunctie werkveld – provincie in stand houden. 
 
Opmerking: Het bestuur van de VLLT sectie Fries gaat beurtelings de landelijke 
bijeenkomsten (digitaal) bijwonen.  


