Leerlingen van het Dockinga College schitteren op de Europese dag van de talen op de NHLStenden in Leeuwarden
Op 26 september vond in het kader van de Europese culturele hoofdstad op de NHL-Stenden in het
gebouw aan de Rengerslaan in Leeuwarden de Europese dag van de talen plaats. Er werd aandacht
geschonken aan het belang van het leren van een tweede moderne vreemde taal. De deelnemende
talen waren Duits en Frans, waarvoor een wedstrijd onder scholieren en studenten uitgeschreven
was.
Gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar kregen de leerlingen de opdracht een trailer te maken
bij een Duitse Kriminalroman. Als input kon uit drie van de in Duitsland zeer beroemde Noord-Duitse
auteurs Heike und Peter Gerdes gekozen worden. Alle leerlingen van 4-vwo Duits gingen voortvarend
met deze opdracht aan de slag en het leverde dan ook prachtige producten op, die ingezonden
werden om mee te dingen naar de hoofdprijs , een trip naar de Oost_Friese hoofdstad Leer.
De trailer voor de film “Zahltag” van de leerlingen Silke Beckers, Brecht de Jong, Demi Groenevelt,
Simone van der Kloet, Emma Graafsma en Shakira Elharkati over een patiënte die wraak wil nemen
op haar tandarts, werd door de vakjury geselecteerd en de groep werd uitgenodigd om het eigen
product op Europese dag van de talen te presenteren.
De leerlingen kregen van 14.45 uur tot 15.45 uur de tijd om hun presentatie voor te bereiden. Hierbij
kregen ze hulp van enkele studenten van NH-Stenden. Het beginnen met schrijven vonden ze het
moeilijkste: moest de presentatie professioneel of juist grappig zijn? Uiteindelijk werd er gekozen
voor een serieuze pitch, waarin ze de letters van het AIDA-model letter voor letter behandelden en
hoe ze deze factoren hebben toegepast bij het maken van hun video.
Na de generale repetities was het zover: de presentaties. Als eerste waren de leerlingen Frans aan
het beurt om het publiek over te halen om te stemmen op hun gedicht. Helaas was slechts 1 van de 3
genomineerde groepjes aanwezig.
Toen het stemmen was afgelopen, konden eindelijk de scholieren die meededen aan de
Krimiwedstrijd beginnen met presenteren. Het Dockinga College mocht beginnen. Elke leerling had
zijn eigen tekst goed geleerd en het ging dus heel soepel. De video, waaraan de zes vierdeklassers
hard gewerkt hadden, werd ook getoond aan het publiek.
Nadat de andere 2 groepjes ook hun pitch hadden gehouden, was het weer tijd voor het stemmen,
waarna ook de prijsuitreiking volgde.
De winnaars Frans werden als eerste bekend gemaakt. De vijf vwo’ers uit Haren waren door het
publiek als winnaars gekozen. Als prijs wonnen ze een bezoek aan de bioscoop, waar ze gratis een
Franse film mogen kijken.
De hoofdprijs voor de deelnemers Duits was een trip naar Leer, gewonnen door de deelnemers van
Windesheim. Bogerman uit Sneek ging er met de tweede plaats vandoor en het Dockinga College
eindigde op de derde plaats. Ze kregen een goed gevulde tas met ‘’goodies’’ voor de hele klas.
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