22 TOPPRESTATIES OP EEN FRAAIE LENTEDAG
Voor de negende keer werd eerder dit jaar de finale van de nationale Deutscholympiade
georganiseerd door het sectiebestuur Duits van Levende Talen en het Goethe-Institut in
Amsterdam. Op vrijdag 23 maart kwamen leerlingen uit heel Nederland naar Amsterdam om
deel te nemen aan de finale van deze jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen uit de
voorexamenklassen met Duits in hun pakket. Er stond dit keer veel op het spel: de hoofdprijs
was deelname aan de internationale Deutscholympiade die van 1 tot en met 14 juli aanstaande
plaatsvindt in Frankfurt am Main.
Deze negende Nederlandse editie had een vertrouwd gezicht. Het programma van de finale
omvat zoals altijd de toetsonderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken. Toch was er
ditmaal iets nieuws. Het onderdeel schrijven werd tot nu toe altijd getoetst in de vorm van een
dictee. Dit jaar kregen de 22 deelnemende leerlingen een schrijfopdracht. Zonder
woordenboek moesten de kandidaten binnen dertig minuten een mail schrijven. Dit nieuwe
onderdeel ging het merendeel der leerlingen vrij goed af gezien de uiteindelijke resultaten.
Wat echter bij het oude bleef was de presentatie: die vond ook nu weer aan het einde van de
dag plaats en kan de leerlingen de meeste punten opleveren. En aldus kostte het de acht
leerlingen uit vwo 4 en veertien leerlingen uit vwo 5 heel wat bloed, zweet en tranen om hun
optreden tot een goed einde te brengen. Aan de hand van het thema Frühling lieten de 22
deelnemers verdeeld over zes groepen zien wat ze qua spreekvaardigheid in huis hadden.
23 maart was een stralende dag vol zon en warmte. Voor de twee winnaressen, Maria Greta
van Kammen (klas 5) van het CG Beyers Naudé uit Leeuwarden en Tamara Bos (klas 4) van
het Meridiaancollege uit Amersfoort, werd deze zonnige dag tot een onvergetelijke lentedag.
Beide leerlingen behaalden een prachtige score van 90 punten (op een schaal van 100). De
jury beloonde beide dames vooral voor hun uitstekende presentatie. Die viel niet alleen
positief op door een prima gebruik van het Duits, ook hun overtuigende spel en samenwerking
met de andere leerlingen in een klein toneelstukje brachten de handen van het publiek op
elkaar.
De prijzen werden net als vorig jaar uitgereikt door Michael Meyer, hoofd culturele afdeling
van de Duitse ambassade in Den Haag. Terecht wees hij op het hoge niveau van
spreekvaardigheid van alle deelnemende kandidaten. Maar gerust mag ook worden opgemerkt
dat het getuigt van veel moed om een dag lang te worden getoetst op drie schriftelijke
vaardigheden en bovenal op het onderdeel spreken: in een groep wildvreemde medeleerlingen
en ten overstaan van een publiek waarin ook je eigen docent zit. Die laatste groep, de
begeleidende docenten, verdient naast de 22 enthousiaste leerlingen overigens ook lof voor
hun ondersteuning.
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