
Frexit 

Kategory Karren
Titel Frexit 

Doelstelling Mei dizze aktiviteit keppelje de learlingen de aktualiteit oan de Fryske kultuer en tinken 
sy hjir kritysk oer nei

Doelgroep Ûnderbouw

Fak Taalfak: Nederlânsk en Frysk 
Saakfak: Maatskippijlear 

Doer 2 lessen
Link mei curriculum Taalbeskôging
Talen Nederlânsk en Frysk

Link mei FREPA Kennis oer talen in Europa, Fryslân en de wrâld 
Kennis oer kultureel ferskaat

Feardichheden Harkje, lêze, skriuwe, sprekke 
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 1:
Stap 1 (5 minuten):
De learkrêft begjint de les mei in fraach foar de learlingen. De fraach is: ‘Wa kin fertellen 
wat ‘Brexit’ betsjut?’. De learkrêft leit hjir dêrnei koart oer út en leit dêrnei út dat de 
Friezen neitinke oer in ‘Frexit’: Fryslân ûnôfhinklik fan Nederlân. 

Stap 2 (5 minuten):
De learkrêft leit út wat de learlingen yn de les dwaan gean. Sy gean neitinke oer de 
identiteit fan Fryslân. Hjir skriuwen sy in tekst oer. De learkrêft fertelt ek it doel fan de 
les.

Stap 3 (2 - 3 minuten):
As der fragen fan de learlingen binne, kinne sy dizze stelle. 

Stap 4 ( 10 minuten):
De learlingen gean yn petear mei degjinge njonken harren. Sy brainstoarmje oer de 
Fryske kultuer: de taal, de flagge, it folksliet, produkten, sporters, nijsgjirrichheden. 
Opsjoneel meitsje sy in mind-map.  

Stap 5 (15-20 minuten):
De learlingen skriuwe in koart essay fan likernôch 1 kantsje oer Frexit. Binne sy foar 
or tsjin Frexit? De learling beskriuwt ûnder oaren hoe dit ûnôfhinklike Fryslân wêze 
soe. Hokker typysk Fryske dingen, besprutsen in stap 4, spielen in rol? Wa giet Fryslân 
bestjoeren en hokker munt wurdt der brûkt? 



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 2:
Stap 6 (20 minuten): 
De learlingen skriuwe it essay ôf. 

Stap 7 (5 - 10 minuten):
Oan it ein fan de les besprekt de learkrêft mei de learlingen wat de Fryske identiteit is en 
wat sy krekt fûn hawwe as typyske Fryske dingen, gebouwen of minsken. De learkrêft 
kin dizze dingen op it board skriuwen yn bygelyks in wurdweb. It wurdweb kinsto letter 
ek ophingje yn it klasselokaal. 

Stap 8 (5 - 10 minuten):
Opsjoneel kinne learlingen foar de klasse har ferhaal foardrage. De learkrêft kin ek mei 
de learlingen stimmen of sy foar of tsjin in ‘Frexit’ binne. 

Materialen

• Digiboerd. 
• Mooglik in wurdboek of webside om oer te setten, lykas: taalweb.frl
• Pin/potlead
• Gom

Frexit 


