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Dorpsschool in Marsum
is klaar voor meer Engels
JAN DIJKSMA

Engels krijgt een groter aandeel op
de drietalige dorpsschool. Drie dag-
delen per week is Engels straks de
voertaal op De Pôlle. In de lessen,
maar liefst ook op de gang en het
plein. En dat van bovenbouw tot
kleuter, want de opzet van een lan-
delijke proef met twaalf tweetalige
scholen in Nederland is dat kinderen
spelenderwijs en zo vroeg mogelijk
vertrouwd raken met een vreemde
taal.

Met zeventig leerlingen is De Pôlle
de enige dorpsschool in dit experi-
ment. Maximaal 50 procent van de
lestijd mogen de scholen steken in
onderwijs in het Engels en over vijf
jaar moet onderzoek aantonen wat
het effect is.

Lucas Wolda, directeur van de ba-
sisschool, heeft er vertrouwen in.
Deze zomer is De Pôlle net gecertifi-
ceerd als drietalige school, met Ne-
derlands, een dag Fries en nu nog
één dagdeel Engels. Maar hier ging
een aanloop van twee jaren aan
vooraf. ,,En in die periode is het ef-
fect al merkbaar.’’

Vooral spreken is belangrijk.
Schrijven en lezen komt in de lessen
Engels aan de orde, maar voor het
spreken moeten leerlingen wat
drempels over. Lastig? ,,Eerst wel
even’’, zegt de tienjarige Dagmar
Bijlsma. ,,Maar je kunt uiteindelijk
altijd duidelijk maken wat je wilt.’’
Nog meer Engels, dat is alleen maar
leuk. ,,En ik denk dat je er later veel
aan hebt.’’ Dat kan al snel, bijvoor-
beeld in het tweetalig onderwijs van
OSG Piter Jelles in Leeuwarden.

Irma van der Kruis, die lang in En-
geland woonde, begeleidt leraren en
spreekt op school consequent En-
gels. Wolda: ,,Of het nou gaat om de
postbode of een leerling, vanaf haar
eerste stap op het plein is zij Engels.’’

MARSUM – Bij basisschool De Pôlle
in Marsum gingen woensdag drie
vlaggen uit: de Nederlandse, Friese
en vooral de Union Jack van Groot-
Brittannië.

Op een meertalige school moet im-
mers steeds helder zijn welke taal
aan de beurt is. De verdeling is
straks: vijf dagdelen Nederlands,
twee Fries en drie Engels.

De Pôlle gaat nu op zoek naar ge-
schikte Engelstalige methoden. Voor
de kleuters bijvoorbeeld en voor
vakken als aardrijkskunde, geschie-
denis, biologie en techniek voor de
bovenbouw, want hierin wordt de
voertaal waarschijnlijk Engels. Do-
centen worden bijgeschoold. Hierin
gaat, zo verwacht Wolda, een flink
deel van €10.000 aan landelijke sub-
sidie naar toe. Hij hoopt - ,,als kleine
school’’ – ook op financiële steun
van de provincie.

Wolda: ,,Als drietalige school ma-

‘Nog meer
Engels is
de toekomst’

ken wij immers een volgende stap.
We verdiepen het Engels, dat in de
samenleving steeds belangrijker
wordt. Over tien jaar zul je op hbo en
universiteit ook meer Engels horen.
Daar bereiden we onze leerlingen
straks goed op voor.’’

Nu zitten bij de twaalf proefscho-
len veel stadsscholen, die - als
schoolvereniging - al langer interna-
tionale ambities hebben en kinde-
ren aantrekken van relatief hoog op-
geleide ouders. De Pôlle is de enige
dorpsschool. Maar ouders hebben er
vertrouwen in, stelt mr-lid Gerard
Blijinga. ,,Het dorp staat er achter.’’

Nu gaat het om een proef, waar de
stap naar een drietalige school al wat
veiliger was. Hiervan zijn er in Fries-
land immers al 58, dus er is veel erva-
ring en begeleiding. In verschillende
ouderavonden is het besproken. Blij-
inga: ,,Nog meer Engels is de toe-
komst. En de ervaringen met de drie-
talige school zijn zo goed, dat we dit
wel aandurven.’’
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