
Euregioproject Buurtaal groot succes bij Innovo 
 
Onderwijsorganisatie Innovo doet sinds kort mee aan 'Buurtaal' onderwijs, een 
Euregioproject dat erop gericht is om jongeren in Limburg optimaal voor te bereiden 
op een internationaal georiënteerde toekomst als leerling/student, werkende en 
bewoner in de regio. Hierbij is het leren verstaan en spreken van de taal van onze 
buren natuurlijk heel belangrijk. Basisscholen De Spil te Bingelrade en Sint Gertrudis 
te Jabeek hebben daarom nu beide een leerkracht die een opleiding Duits volgt.  
Zij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen die opgroeien in onze mooie 
grensregio, zich zowel in het Nederlands als in het Duits verstaanbaar kunnen maken. 
 

Er wordt bovendien samengewerkt met scholen in Duitsland: Sint Gertrudis met de 
Michael-Ende Schule uit Ratheim/Hückelhoven, De Spil met de Grundschule 
Pannesheide in Herzogenrath. Van beide scholen heeft groep 5/6 voor de 

kerstvakantie zogenaamde Steckbriefe geschreven aan 
'hun' Duitse medescholieren, waarin de groepen zichzelf 
voorstellen, en waarin wordt verteld wat ze zoal leuk 
vinden om te doen. Al heel snel ontvingen ze erg leuke 
reacties, met info over de Duitse klassen en hun 

bezigheden: zo eten veel kinderen erg graag "Pfannkuchen", één van hen heeft een 
"Kaninchen" als huisdier, en weer een ander heeft "sogar ein Pferd".    
 

In de komende weken stellen beide klassen ieder een leskoffer samen, die wordt 
gevuld met spelletjes en opdrachten in het Nederlands. Deze koffer heeft het thema 
Lente/Pasen. Als de koffers klaar zijn, worden ze opgestuurd naar de Duitse 
collegaklassen, waar de spelletjes natuurlijk allemaal worden uitgeprobeerd. Van de 
Duitse scholen worden eveneens goed gevulde doe-koffers verwacht, met Duitse 
spelletjes en opdrachten. De klassen hebben in ieder geval superveel zin om aan de 
slag te gaan met deze leuke klus. Uiteindelijk hopen de klassen dit schooljaar de 
Duitse scholieren ook nog een keer in het echt te ontmoeten, en dat zal toch haast 
wel lukken. Het is per slot van rekening om de hoek.  
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