FINALISTEN DEUTSCHOLYMPIADE SCOREN HOOG
Net als vorig jaar wisten de leerlingen die op 11 maart jongstleden aan de finale van de
nationale Deutscholympiade deelnamen eindresultaten te behalen die varieerden van
behoorlijk tot zeer goed. De toetsen die de deelnemers voorgelegd kregen waren alle van een
hoog niveau. Net als in de eerder gehouden voorrondes werd gewerkt met toetsmateriaal op
B2 (klas 4) en C1 (klas 5) van het ERK. Na de finale konden de in totaal twintig beste
leerlingen Duits in Nederland dan ook tevreden huiswaarts keren met een gemiddelde van 7,5.
Allen haalden een voldoende eindscore.
De finale vond traditiegetrouw plaats in het Goethe-Institut in Amsterdam. Negen leerlingen
uit klas 4 en elf leerlingen uit klas 5 mochten hun krachten meten met elkaar in de onderdelen
lezen, luisteren, schrijven en spreken. Opvallend waren de eindscores van de beide winnaars:
Susan Dabrowska uit klas 4 van het Thomas Kempis College in Zwolle en Dennis van der
Knaap uit klas 5 van het Stanislascollege in Delft eindigden allebei met 91,2 (van de in totaal
100 te behalen) punten overtuigend op de eerste plaats van beide groepen. Hoofdprijs is dit
jaar geen deelname aan de Internationale Deutscholympiade maar een bezoek aan het Haus
der Geschichte in Bonn later dit schooljaar. Volgend jaar vindt weer een internationale
wedstrijd plaats.
Susan en Dennis scoorden vooral goed op spreken, een onderdeel dat als altijd in de vorm van
een presentatie wordt getoetst. Ook op de andere onderdelen waren ze bijna zonder
uitzondering de besten. Dennis vertelde na afloop dat hij wel goed kon merken dat het C1niveau lastiger is dan wat hij op school gewend is. Voor de Olympiade had hij zich niet echt
voorbereid: ʽJe moet continu je vaardigheden bijspijkeren.ʼ En een tip heeft hij ook voor
toekomstige deelnemers: ʽProbeer ook buiten school je Duits te oefenen. Door bijvoorbeeld
Duitse tv te kijken, dat is veel leuker dan uit het schoolboek.ʼ
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