Twee weken Internationale Deutscholympiade in Frankfurt
Elk jaar organiseert de sectie Duits een nationale Deutscholympiade, om de twee jaar vindt
ergens in Europa een Internationale Deutscholympiade (IDO) plaats. De IDO 2012 in
Frankfurt am Main bood deze zomer twee spannende weken aan de winnende leerlingen uit
vijftig landen, per land begeleid door een docent. Nederland werd vertegenwoordigd door
leerlingen Margreta van Kammen (Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden) en
Tamara Bos (Meridiaancollege, Amersfoort) en docente Aline Douma (Gomarus College,
Groningen).
Het leerlingenprogramma bestond uit de voorbereidingen voor de Internationale Olympiade –
een afwisseling van groepswerk en individuele opdrachten. Elk onderdeel werd afgesloten
met een wedstrijd. Daarnaast werden allerlei activiteiten verzorgd met de nadruk op onderling
contact, en uiteraard ontbrak niet de educatieve noot. Bij een Stadtrallye werd onder meer het
gebouw van de Europese Centrale Bank aangedaan, het epicentrum van Europa in deze
economisch roerige tijden. Margreta van Kammen: ‘Onze begeleiders stelden ons de vraag
waar EZB voor staat. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat we meer van Duitsland
wisten dan sommige Duitsers zelf. Tijdens deze rally begeleidde een camerateam van Sat-1
ons om enkelen te interviewen, dit was ook weer een nieuwe ervaring.’
Weinig Sehens- en Hörenswürdigkeiten bleven de leerlingen bespaard, want naast GoetheHaus, Filmmuseum, Palmengarten, Frankfurter Zoo, een frankfurterischer Abend en een dagje
Heidelberg maakten ze ook een concert van Stamping Feet en Musix mee en waren ze bij de
presentatie van Jojo sucht das Glück, een telenovela met educatieve mogelijkheden. Hierbij
werden ook acteurs geïnterviewd en was er live muziek.
Margreta: ‘Maar wat ik het leukst vond waren de Länderabende. Ik vond deze avonden zo
leuk, omdat je heel veel over andere culturen leerde en sommige stukjes heel grappig of juist
heel mooi waren. Natuurlijk heb ik met trots Friesland vertegenwoordigd en vele mensen
zullen zich mijn klompen nog herinneren!’
Ze besluit: ‘In eerste instantie vond ik het al grappig en superleuk dat iedereen uit ruim vijftig
landen Duits sprak in plaats van dat Engels! Ook wist ik niet dat je binnen twee weken met
meer dan honderd mensen zo’n hechte groep kon worden. Ik heb een geweldige tijd in
Frankfurt gehad en er veel nieuwe vrienden aan overgehouden.’
Het docentenprogramma was niet minder afwisselend en leerzaam, opgezet als scholing in het
kader van Landeskunde met activerende didactiek als zwaartepunt, omlijst door culturele
activiteiten. Uiteraard was het ook een belevenis welkom geheten te worden door de kersverse
Oberbürgermeister Peter Feldmann in de Kaisersaal van het Rathaus, onder het toeziend oog
van 52 geschilderde keizers.
Aline Douma: ‘Voor ons als Nederlanders een leuk detail: we hoorden tijdens de scholing dat
het Nederlandse en Canadese onderwijs in Duitsland hoog aangeschreven staan. En dat
houden we natuurlijk graag zo!’
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