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TEKST EN BEELD SANNE vAN DER MOST

Hoezo,  
Duits een  

saaie taal?
Alle kleuren van de regenboog, een verhaal over pinokkio, 

meedansen met een grappig liedje op youTube. En dat allemaal 
in het Duits. De leerlingen van openbare basisschool Roombeek 

in Enschede draaien hun hand er niet voor om. 

voren en zijn getallen worden door juf 
Leoni gecontroleerd. Het klopt inderdaad 
helemaal. Joelend rent de trotse winnaar 
het lokaal uit, gevolgd door zijn klasge-
noten. Zo vindt iedereen Duitse les wel 
leuk. Geen vervelend gedoe met rijtjes 
en naamvallen, maar gewoon samen 
met je klasgenoten leuke dingen doen 
en spelenderwijs de taal leren. ‘Dat komt 
later wel’, zegt Martin van der Vecht, leer-
kracht en coördinator Duits. ‘Wij laten 
ze op een leuke manier snuffelen aan 
de taal. Zo krijgen ze er een gevoel bij en 
blijft het beter hangen. En zo kun je ook 
al heel jong beginnen, zelfs al in de kleu-
tergroepen.’

Op eigen kracht
Maar waarom nu juist Duits? ‘Het is ver-
uit de meest gesproken taal in de Euro-
pese Unie’, legt Van der Vecht uit. ‘Meer 
dan honderd miljoen mensen spreken 
Duits. De Nederlandse economie raakt 
steeds meer verweven met die van 
Duitsland. Als je daar de open grenzen, 
de groeiende Duitse economie en de lig-
ging van ons woongebied -vlak aan de 
grens- bij optelt, is het eigenlijk heel lo-
gisch dat onze leerlingen Duitse les krij-
gen. Het vergroot hun kansen.’ Maar ook 

‘Einundsechzig, dreizehn, vie-
rundachtzig.‘ De leerlingen 
van groep 7 zitten op het punt-
je van hun stoel. De spanning 

is om te snijden. Af en toe klinkt er luid 

gejuich en maakt iemand een vreugde-
sprong. ‘Bijna’, roept een meisje achter in 
de klas. ‘Nog maar drie getallen.’ En dan 
ineens in de laatste tien seconden van 
de les: ‘Bingo!’ De winnaar komt naar 
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Juf Hannie.
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de school zelf heeft er baat bij. ‘Hier in de 
wijk liggen veel scholen dicht bij elkaar’, 
vervolgt Van der Vecht. ‘Er is dus veel 
concurrentie. Om het onderwijsniveau 
hoog te houden, willen wij ons graag op 
de kaart zetten als ‘taalschool’. En dat is 
inmiddels goed gelukt. De Duitse les is 
dus een extra middel om voor leerlingen 
aantrekkelijk te zijn.’ Met een startsubsi-
die van vijftienduizend euro van het Eu-
ropees Platform voor het onderwijs kon 
de Roombeekschool haar idee vijf jaar 
geleden vormgeven. Na een succesvol 
implementatietraject van twee jaar doet 
de school het inmiddels op eigen kracht. 

Actualiteit
Iedere klas krijgt wekelijks een half uur 
Duits. Gewoon van de eigen leerkracht. 
‘Hier in de regio spreekt iedereen wel een 
beetje Duits’, zegt Van der Vecht.’ De een 
heeft misschien een iets betere uitspraak 
dan de ander, maar dat geeft helemaal 
niet. Dat maakt voor de kinderen niet 
uit. Wie extra ondersteuning wil, kan dat 
uiteraard krijgen. Wat wij doen, is heel 
basaal. Wij laten kinderen op een leuke 
en laagdrempelige manier kennismaken 
met de Duitse taal. Zo raken ze ermee 
vertrouwd en zullen ze het later op de 

middelbare school wellicht sneller als 
vak kiezen.’ Om de lessen te ondersteu-
nen, heeft de school Duits lesmateriaal 
aangeschaft. Spelletjes voor de lagere 
groepen, oefenboeken voor de wat ou-
dere kinderen en een hele reeks sprookjes 
om voor te lezen en zelf te lezen. Van der 
Vecht: ‘Verder bepalen de leerkrachten 
eigenlijk grotendeels zelf hoe ze dat half 
uur inrichten. Ze kunnen aanhaken bij 
dingen waar de klas op dat moment mee 
bezig is, zaken die bij de kinderen spelen 
of onderwerpen uit de actualiteit.’

Familie in Duitsland
Terug naar de klas. Naar groep 2 om pre-
cies te zijn, waar juf Hannie, weliswaar 
gepensioneerd maar nog regelmatig ac-
tief op school, net bezig is met een ver-
haaltje over een olifant die zijn verjaar-
dag was vergeten. Of beter gezegd ‘Ein 
Elefant der seinen Geburtstag vergessen 
hat’. In wisselend Duits en Nederlands 
vertelt juf Hannie over een rare knoop 
die de olifant in zijn slurf had gelegd. En 
dat hij zich maar niet kon herinneren 
waarom die knoop er zat en hoe hij er 
ooit gekomen was. Helemaal aan het 
eind van het verhaaltje weet hij het in-
eens weer: ‘Ach ja, ich habe Geburtstag!’ 
Daarom zat die knoop daar. Om het niet 
te vergeten. Daar kunnen de kinderen 
zich natuurlijk helemaal niks bij voor-
stellen. Wie vergeet nou zijn verjaardag? 
Juf Hannie is erg enthousiast over het 
Duitse lesproject. ‘Veel kinderen hebben 
familie in Duitsland wonen, dan is het 
natuurlijk hartstikke leuk als je het ook 
een beetje spreekt.’

Lekker winkelen
Emma uit groep 6 kan daarover meepra-
ten. ‘Mijn moeder komt uit Duitsland. 
Thuis spreekt zij het af en toe ook nog 
wel, dus ze vindt het heel erg leuk dat 
ik het nu ook leer. Kunnen we samen 
Duits praten.’ Ook Milaiza uit groep 7 
weet al precies wat ze met haar nieuwe 
taalkennis gaat doen. ‘Lekker winkelen 
in Duitsland. Soms beginnen ze zomaar 
in het Duits tegen je te praten. Vroeger 
begreep ik daar niks van, maar nu geluk-
kig wel.’ Uit het lokaal van groep 4, de 
klas van meester Martin van der Vecht, 
klinkt vrolijke muziek. Alle gezichten zijn 
gedraaid in de richting van het digitale 
schoolbord, waarop een maffe Duitse 
muis op YouTube een dansje doet. Alle-
maal dringen ze om vooraan te staan en 
synchroon gaan alle armen de lucht in. 
Iedereen swingt mee, schijnbaar verge-
ten dat ze midden in de Duitse les zitten. 
Hoezo, Duits een saaie taal? ‘Welnee, het 
is zo leuk als je het zelf maakt’, zegt Van 
der Vecht. ‘Nog een keer, nog een keer’, 
joelt de klas. ‘Vooruit dan’, zegt Van der 
Vecht. ‘Doen we nog één liedje.’ <
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‘Ze zullen 
het op de 

middelbare 
school 

wellicht 
sneller als 

vak kiezen.’


