Amsterdam/Den Haag, 17 april 2015

Kamerlid Karin Straus verzorgt aftrap Dag van de Duitse taal
Gastles Duits op Venlose scholengemeenschap met tweetalig onderwijs
Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) verzorgt op maandag 20 april de eerste
actie in het kader van de Dag van de Duitse Taal. Op de afdeling tweetalig Duits
van het Valuascollege in Venlo geeft zij tussen 10:30 en 10:50 uur een gastles
Duits aan combinatieklas 2 havo/atheneum. De gastles is de eerste van meer
dan 200 acties die komende week door scholen en bedrijven in het hele land
worden georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van de Duitse
taal. Een afvaardiging van het Goethe-Institut overhandigt aansluitend aan de
les een Goethe-Plakette aan de school, een getuigschrift waaruit blijkt dat de
lessen Duits voldoen aan het door het instituut vereiste niveau.
Dag van de Duitse Taal
De vierde landelijke Dag van de Duitse taal vindt plaats op donderdag 23 april
2015. Deze dag is een initiatief van de Duits-Nederlandse Handelskamer, het
Duitsland Instituut Amsterdam, het Goethe-Institut Nederland en de Duitse
Ambassade in Den Haag, die samen de Actiegroep Duits vormen. De dag
belooft weer een groot taalfeest te worden met talloze acties in heel
Nederland, waaronder een landelijke muziekactie en de tweede editie van de
Dag van de Buurtaal in de grensstreek. Ook verzorgen studentambassadeurs
gastlessen op diverse Nederlandse scholen.
Ambassadeur
Samen met ambassadeurs als Linda de Mol en Frans Timmermans springt Karin
Straus op de bres voor de Duitse Taal. In Den Haag heeft ze zich de laatste
jaren hard gemaakt voor het belang van Duits in het onderwijs. Met succes:
onlangs werden twee moties van haar hand aangenomen die het
buurtaalonderwijs een impuls moeten geven en de erkenning van MBOdiploma’s over de grens makkelijker moeten maken.
Conferentie
De Actiegroep Duits organiseert op donderdag 23 april samen met Fontys
Hogeschool Venlo en EP-Nuffic een conferentie met als thema: ‘De toekomst
van het vak Duits - van PO tot HBO’. Achtergrond is dat het vak Duits op steeds
meer Nederlandse scholen in het gedrang komt. Omdat dit haaks staat op de
vraag vanuit de arbeidsmarkt en het scholieren kansen ontneemt voor de
toekomst, luiden politici en stakeholders uit de grensstreek de noodklok. De
Actiegroep Duits wil daarom op de vierde Dag van de Duitse taal het belang
van Duits in de grensstreek onderstrepen.

Meer informatie over de Dag van de Duitse taal is te vinden op:
www.machmit.nl
Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om tussen 10:30
en 12:00 uur aanwezig te zijn bij de gastles en de uitreiking van de GoethePlakette op het Valuascollege in Venlo .
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de dag van de Duitse Taal
kunt u contact opnemen met Niels Koekoek van de Duits-Nederlandse
Handelskamer: n.koekoek@dnhk.org of 070 3114 133. Karin Straus is te
bereiken via Sjoerd Veldhuizen: s.veldhuizen@tweedekamer.nl of 070 3182 906

