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Tweesprakig Unnerricht 
 in de Grundschool  

 
 
 

 

 

 

 

 

      
      
      
      
      
      
      
   

 
Wi sünd en Grupp van Mesterskes un 
Mesters, de sük för Mehrspakigheid  in de 
Grundschool stark maakt. Uns Warkkring is 
ut dat EU Projekt „Frühe Mehrsprachigkeit in 
der Vor- und Grundschulperiode“ (1999 – 
2002) entstahn. 

Wi over uns Kuntakt 
Ok in de 
School! 

 

 

Leitung:  
Herma Knabe, Grete Saathoff 
E-Mail: knabe@ostfriesischelandschaft.de 
 
RPZ: 04941 1799-46 

 

http://www.ostfriesischelandschaft.de 
→ Bildung→Sprachen lernen→Plattdeutsch 

 

 



 
 
 

  

  
− Wi komen veer Maal in een Schooljahr 

in dat RPZ binanner, eenmaal daarvan 
to en Fortbillen, de de hele Dag geiht. 
 

− Wi arbeiden Unnerrichtsmateriaal för all 
Facken un för Arbeidsgemeenskuppen 
ut. 
 

− Wi brengen Unnerrichtsmateriaal up de 
Webbstee van dat RPZ, so dat elk un 
een up uns Wark togriepen kann (kiek 
up de Achtersied). 
 

− Wi tuusken uns ut over uns Belevens 
mit Unnerricht up Platt.  
 

− Wi kriegen Stöön van de Oostfreeske 
Landskupp (RPZ un Plattdüütskbüro). 

 
− Dat Lehren van Spraken fallt in de 

eerste acht Levensjahren besünners 
licht. 
 

− So vööl ehrder en Kind mit en tweede 
Spraak anfangt, so vööl beter word sien 
Spraakzentrum för dat Umgahn mit 
Spraken utbildt. 
 

− Wenn Kinner up Tied mit mehr Spraken 
umgahn, brengt dat Vördelen neet blot 
för dat Lehren van Spraken, man ok för 
dat Gedächtnis un dat Verstahn van 
Tosamenhangen un anner Kulturen. 
 

− Kinner lehren Spraken dör dat Vörbild 
van de Groten um hör to, wenn de mit 
hör proten / snacken. Dit natürelke 
Sprakenlehren word dör de Immersions-
methood (Induukmethood) ok in de 
School mögelk. De Kinner hören de neje 
Spraak, de as Unnerrichtsspraak bruukt 
word, un lehren daardör na un na, hör 
sülvst to bruken. 
 

− Daarbi worden dat Lehren van fack-
betrucken Unnerrichtsinhalten un dat 
Lehren van de tweede Spraak mit-
nanner verknüppt (Saakspraaklehren), 
ohn dat dat Lehren van Inhalten 
daarunner liddt. 

Waarum Plattdüütsk as Immersionsspraak? Wat wi doon Waarum tweesprakig Unnerricht? 

 
 
 
 
 
 

 
 

− Frohe Mehrsprakigheid lett sük in 
Oostfreesland besünners good mit 
Plattdüütsk umsetten. 
 

− De Kinner beleven Plattdüütsk noch in 
vööl Famieljen, up de Straat un 
intüsken ok al in mennig Kinnergaarn 
(Nahspraak). Dat maakt hör dat 
lichter, Plattdüütsk as Olldagsspraak 
to lehren. 
 

− Dat gifft in Oostfreesland Mesterskes 
un Mesters, de de plattdüütske Spraak 
in gode Qualität as Moderspraak lehrt 
hebben un wiedergeven könen. 
 

− Plattdüütsk is en Brügg för dat Lehren 
van verwandte Spraken as Engelsk of 
Nederlandsk. 
 

− Mit Plattdüütsk geven wi uns Kinner 
en Slötel för dat Begriepen van vööl 
Saken in uns Olldag. Well sien egen 
Kultur kennt, kriggt ok mehr van anner 
Kulturen mit. 

 

Doon deit 
lehren! 

Geiht neet 
gifft ‘t neet! 

So vööl ehrder, 
so vööl beter! 

 

 


