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Lida Dykstra 



De Berneboeke-ambassadeur (BBA) 
fan Fryslân set har yn om lês- en 
boekewille te fersprieden, yn de 

breedste sin.  
De BBA bringt dêrfoar Fryske 

berneboeken en Frysk lêzen en praten 
ûnder de oandacht fan it publyk,  

en jout de promoasje fan berneboeken 
in werkenber gesicht. 

 

 

 

 

 



Taalplan Frysk 2030 
 
 

www.taalplan.frl 
Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 

1. Skoalling of neiskoalling (100%, diploma helje) 

2. Les- en lêsmateriaal (80%) 

3. Kultueredukaasje (teäter, museums, erfguod) (50%) 

4. Ekstra ynset fan meiwurkers, learkrêften en dosinten (bydrage) 



Auteur:  
Jan Gaasenbeek 
 
sept. 2021 



Tarieding sept. – des. 2019 

Hússtyl  

Amtskeatling 

Website www.berneboekeambassadeur.frl 

Lêskoffer 

Instagram @berneboekeambassadeur 

 

Yn 2021: 2 promoasjefilmkes 
 

 

http://www.berneboekeambassadeur.frl/


Hússtyl troch Natascha Stenvert 









Karstres  
 
Artikel (2000) fan Iyengar en Lepper, ekonoom en psycholooch Universiteit Columbia en Stanford.  
‘When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?’ 
 
Opstelling yn supermerk mei: 
 
24 jamsoarten, 60% sjoggers, 3% keapet in pot. (4 fan de 145 minsken) 
6 jamsoarten, 40 % sjoggers, 30% keapet in pot. (31 fan de 105 minsken). 
 
 

 

‘’ 











Hoe BBA-skip ynfolle? 
 
Skoalbesiten  
Oare organisaasjes 
     Gemeente Opsterlân 
      Gemeenten Noardeast Fryslân + Dantumadiel 
      Gemeente Heerenveen 
      Gemeente Súdwest Fryslân 
Lêzingen /workshops 
Eveneminten 
     Foarlêskampioenskippen 
      Stúdzjedagen 
Advizen / helpfragen 
Lesbrieven 













PRATE OER IT BOEK – DE METOADE AIDAN CHAMBERS 

 

‘Wêr gong it boek oer?’ is faak net sa’n produktive wize om mei bern oer in boek te praten. 

Bern witte faak de essinsje net goed te beneamen en ferlieze harsels gauris yn details.  

 

In goede metoade om in berneboek klassikaal te besprekken is ûntwikkele troch de 

Ingelske berneboekeskriuwer Aidan Chambers.  

Vertel eens en De leesomgeving, bondele yn Leespraat, Biblion 2012.  

 

De Vertel eens-oanpak  basisfragen:  

 

1. Wat fynst moai/goed oan it boek?  

2. Wat fynst net sa moai/goed oan it boek?  

3. Wat fynst dreech of ûndúdlik? (Of frjemd, wiene der dingen dy’t net kloppen?)  

4. Wiene der patroanen/ferbannen? (Wat dat hieltyd werom kaam yn it boek?) 













YNHÂLD  
 
Oer it boek  
1 Koarte ynhâld  
2 Ynteraktyf foarlêze  
 1. Tarieding  
 2. Yntroduksje  
 3. Foarlêze en fertelle  
 4. Neiprate  

 
Oan de slach mei it boek  
Prate – petearfragen  
Prate – ûndogens  
Sjen – sykje dingen op de platen  
Taal – rymkoffer  
Taal – wat mist der?  
Taal – rymwurden betinke  
Taal – opsisferske  
Kleurje – kleurplaat  
Tekenje – kostúm foar Eppy  
Skriuwe en nifelje – myn boeken  

Skriuwe en tekenje – meitsje in printeboek 
Sjonge – ferske by it boek  
Toaniel – byldzje it boek út  
Spultsje – omke Ûle-bingo  
 
Wurkblêd 1 Wat mist der? 8  
Wurkblêd 2 Kleurplaat 9  
Wurkblêd 3 Labyrint 10  
Wurkblêd 4 Kostúm foar Eppy 11  
Wurkblêd 5 Omke Ûle-bingo 12  
Wurkblêd 6 Kraleplank 13  
 
Oer Paul van Dijk 14  
Seis fragen foar Paul van Dijk 1 











Tekendiktee - It keammerke fan Skelte  

 

 

1. Midden yn de romte stiet in skildersezel, sa’n houten trijepoat. Der stiet in fjouwerkant skilderij op, en in houten 

keukenstoel foar. 

 

2. Flakby stiet ek in taffeltsje, fol potsjes, fervepotten en bakjes. Yn guon potsjes steane de kwasten en pinsielen fan 

Skelte.  

 Der leit ek in palet.  

 

3.  Rjochts sit in grut rút. Kinst nei bûten sjen. Sjochst wolken, lân en noch mear. Tekenje der in fi nsterbank foar. Wat 

stiet of leit der  yn it finsterbank?  

 

4.  Tsjin de muorre is in skoarstienmantel, mei in âld kachel derfoar. Oan de kachel sit in pipe, dy’t de muorre yngiet. 

  

5.  Der hinget ek in grutte klok oan de muorre. Tekenje sifers en wizers op de wizerplaat. 

  

6.  Oeral dêr’t mar romte is, hingje skilderijen. Grutte skilderijen. Lytse skilderijkes. Wat stiet derop skildere? 

  

7.  Der lizze âlde fodden op de fl ier. Dêr makket Skelte syn kwasten mei skjin.  

 

8.  Betink in motyfke op it behang: stippeltsjes, streekjes of noch wat oars.  

 

9.  Tekenje noch wat, dat neffens dy net ûntbrekke mei. Miskien boeken? In lampe? In teepot en koekjes? Of Skelte en 

Bartele sels?  Meist it sels witte. Sa, no is dyn keunstwurk klear. Bist krekt sa’n goede keunstner as Skelte 



Resultaten / Statistyk 
 
Nei 145 skoallen op besite west  
yn gemiddeld 3 groepen  sa’n 435 groepen 
 
Fia BBA 164 Lêskoffers ferkocht 
Fia webside Afûk nochris 25 Lêskoffers 
Totaal 189 Lêskoffers  1890 berneboeken 
 
enkête gemeente Opsterlân  gem. 8,8 
 
publisiteit 
 
mails fan learkrêften 
 
reaksjes fan bern 
 

 



Publisiteit 
 
Omrop Fryslân (8x)  
L.C (4x) 
F.D. (3x)  
Rondom kranten (3x) 
Sa! (2x) 
De Feanster, Cultuurf(e)an, De Westereender, 
RTV NOF, Tsjek, Groot Sneek (allegear 1x) 



Learkrêft op PCBO De Spreng yn Drachten:  

‘Lida Dijkstra, wat fijn dat je nog een plek hebt in de agenda. We vonden 
het vorig jaar een groot succes dus wilden we het nu ook weer doen.’  
  
Learkrêft op CBS De Fûgelsang yn Berltsum: ‘Tige tank foar jo komst!  
Der binne al boeken út de koffer helle om gelyk mei oan 'e slach te gean. 
Jo besite hat in ympuls jûn oan it lêsûnderwiis en it Frysk. Tige tank 
dêrfoar!’ 
  
Learkrêft op OBS It Holdersnêst op ’e Harkema: 
‘Goejûn Lida, Wat wie it wer geweldich datst der wiest. Dit sille de bern 
net gau ferjitte. En ik ek net. Do ynspirearrest my alle kearen wer. 
Tankewol! 
  
 













De letterfretter 
Gedichten mei alle Fryske ien-, twa- en trijelûden 


