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Bijlage I

BIJLAGE I

VRAGENLIJST VOOR LEERLINGEN
(in de drie hoogste klassen van de Griekse school)

01. In welke plaats in Nederland woon je?
- Ik woon in …....................

02. Je bent een
jongen
meisje

03. Waar ben je geboren?
 in Nederland
 in Griekenland
anders, nl. ……………..

04. Hoelang woon je in Nederland?
      …… jaar

05. Waar is je vader geboren?
 in Griekenland
 in Nederland
ergens anders, nl. in ………………….

06. Waar is je moeder geboren?
 in Griekenland
 in Nederland
ergens anders, nl. in ………………….

07. Hoe oud ben je?
      ...... jaar

08. Waar woonde je toen je 1 (etc) jaar oud was?
 Leeftijd        in Griekenland          in Nederland    ergens anders, nl. in:

       1 jaar   1.   1.   1.  …………..
       2 jaar   2.   2.   2.  …………..
       3 jaar   3.   3.   3.  …………..
       4 jaar   4.   4.   4.  …………..
       5 jaar   5.   5.   5.  …………..
       6 jaar   6.   6.   6.  …………..
       7 jaar   7.   7.   7.  …………..
       8 jaar   8.   8.   8.  …………..
       9 jaar   9.   9.   9.  …………..
     10 jaar 10. 10. 10.  …………..
     11 jaar 11. 11. 11.  …………..
     12 jaar 12. 12. 12.  …………..
     13 jaar 13. 13. 13.  …………..
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09. In welke groep zit je op de Nederlandse school?
      groep ..….

10. Heb je in Griekenland op de basisschool gezeten?
nee
ja, in de klassen:  1 2 3 4 5 6

11. In welke klas zit je op de Griekse school?
      4de klas
      5de klas
         6de klas

12. Kruis aan wat het best bij jou past.
Je mag meer kruisjes zetten.
Waarom ga je naar de Griekse school?

 om Grieks te leren lezen en schrijven
 om meer te weten te komen over Griekenland en de Griekse cultuur
 omdat ik van mijn ouders moet
 om andere Griekse kinderen te ontmoeten
 om te ontdekken wat Griekenland en Nederland met elkaar te maken hebben
 om later in Griekenland op school goed mee te kunnen komen
 om later in Griekenland te kunnen werken
 andere redenen ………...............................................................................................

13. Denk je er wel eens over om met de Griekse school op te houden?
 nee, nooit
 soms
 heel vaak

     Als je er wel eens over denkt om met de Griekse school op te houden, waarom denk je dit?
     Kruis aan wat het best bij jou past. Je mag meer kruisjes zetten.

 omdat ik de manier van lesgeven op de Griekse school niet leuk vind
 omdat ik moeite heb met de Griekse taal
 omdat de onderwijzer, wanneer ik iets niet begrijp, het niet in het Nederlands kan
 uitleggen
 omdat de onderwerpen in de Griekse boeken niets te maken hebben met mijn leven in
 Nederland
 omdat ik in mijn vrije tijd naar de Griekse school moet
 wat moet ik met de Griekse taal en cultuur? Ik woon toch in Nederland?
 omdat we thuis bijna geen Grieks spreken
 omdat de Griekse school heel ver van mijn huis is
 omdat ik ook al een heleboel huiswerk moet maken voor de Nederlandse school
 andere redenen ..….................................................................................................….

14. Over welk land weet je het meest?
 over Griekenland
 over Nederland
 over allebei evenveel
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15. Kruis aan wat volgens jou klopt of het beste past.
     Als je de Griekse en de Nederlandse boeken vergelijkt,

    de Griekse     de Nederlandse    maakt niet uit
welke begrijp je het best?  
welke hebben verhalen die
het best bij je eigen leven
passen?  

welke lees je het liefst?  
welke zijn het grappigst?              

16. Lees je in je vrije tijd ook Griekse boeken (geen schoolboeken) die met de Griekse cultuur
te maken hebben?

nee
ja

     Zo ja, dus als je deze boeken wel leest, hoe kom je daar dan aan?
Je mag zoveel kruisjes zetten als je wilt.

ik koop ze in Griekenland
ik leen ze uit de bibliotheek van de Griekse gemeenschap
ik leen ze uit de schoolbibliotheek
ik leen ze van vrienden
anders, nl. ………………………………………………………………….

Waarom lees je deze boeken?
Je mag zoveel kruisjes zetten als je wilt.

omdat ik zoveel mogelijk wil weten over de Griekse beschaving
omdat deze boeken een interessantere inhoud hebben dan de schoolboeken
omdat de illustraties beter zijn dan de schoolboeken
omdat ze grappiger zijn dan de schoolboeken
iets anders, nl. ………………………………………………………………….

17. Geef aan wat je van de volgende vakken op de Griekse school vindt:
      1 =  voor het vak dat je het leukst vindt.
      2 =  voor het vak dat je daarna het leukst vindt.
      3 =  voor het vak dat je minder leuk vindt.
      4 =  voor het vak dat je helemaal niet leuk vindt.

      Geschiedenis               ……
Godsdienst                  ……
Wereldoriëntatie         ……
Aardrijkskunde           ……

18. Kun je aangeven hoe tevreden je bent over de manier waarop de geschiedenisles wordt
gegeven op de Griekse school?

 heel tevreden
 tevreden
 ik vind er niet veel aan
 ik vind er helemaal niets aan
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19. Vind je de geschiedenisles op de Griekse school moeilijk?
 nee
 ja
 gaat wel

Als je problemen hebt, welke zijn dat dan?
Je mag meer kruisjes zetten.

 ik begrijp de taal van het boek niet goed
 de illustraties zijn niet goed genoeg
 de oefeningen zijn moeilijk
 er is geen verband met de Nederlandse omgeving waar ik in leef
 de les is erg theoretisch en de gebeurtenissen lijken zo ver van mijn bed
 de onderwijzer is niet in staat mij de dingen die ik niet begrijp in het Nederlands uit te

    leggen
 iets anders, nl. ....................................................................................................………..

20. Zou je willen dat de onderwijzer je iets wat je niet begrijpt in het Nederlands uitlegt?
 nee, nooit
 ja

21. Vind je het belangrijk dat je iets weet van historische monumenten (oudheden) in Griekenland?
 helemaal niet belangrijk
 niet zo erg belangrijk
 belangrijk
 heel belangrijk

22. Vind je het belangrijk dat je iets weet van historische monumenten (oudheden) in Nederland?
 helemaal niet belangrijk
 niet zo erg belangrijk
 belangrijk
 heel belangrijk

23. Wat vindt je van de volgende stelling: ‘Onderdelen van de oude Griekse beschaving
treffen we ook tegenwoordig nog in Nederland aan’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 helemaal mee eens

24. Vind je het belangrijk om iets te weten over de achtergrond van je ouders?
 helemaal niet belangrijk
 niet zo erg belangrijk
 belangrijk
 heel belangrijk

25. Ga je graag naar Griekse feesten?
 nee
 gaat wel
 ja

26. Ga je graag naar Nederlandse feesten?
 nee
 gaat wel
 ja
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27. Wat zou de Griekse school buiten de lesuren moeten organiseren?
     Je mag meer kruisjes zetten.

 jeugdtheater
 dansgroep
 jeugdkoor
 tentoonstelling van tekeningen en schilderijen
 tentoonstelling van handvaardigheidswerkstukken
 bezoek aan musea
 iets anders, nl. .........................................................

28. Ben je in de afgelopen drie jaar wel eens in Griekenland met vakantie geweest?
nee
ja

     Heb je daar musea of historische plaatsen bezocht?
nee
ja

29. Heb je in Nederland de afgelopen drie jaar musea of historische plaatsen bezocht?
nee
ja

30. Stel dat het Griekse en het Nederlandse voetbalelftal tegen elkaar spelen. Wie zou je dan
willen dat er wint?

 het Nederlandse elftal
 het Griekse elftal
 gelijkspel

31. Wat vind je van de stelling: ‘Kinderen van islamitische ouders moeten naar
aparte Nederlandse scholen’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 helemaal mee eens

32. Heb je vrienden?
Ik heb:

 alleen Nederlandse vrienden
 alleen Griekse vrienden
 alleen vrienden van andere afkomst (niet-Grieks en niet-Nederlands)
 Nederlandse, Griekse en vrienden van andere afkomst
 helemaal geen vrienden

33. Wat vind je van de stelling: ‘Op de Griekse school moeten we ook praten over de cultuur
van andere niet-Nederlandse kinderen’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 helemaal mee eens

34. De Griekse en de Nederlandse cultuur verschillen van elkaar:
 heel veel
 veel
 een beetje
 helemaal niet
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35. Welke taal is voor jou het nuttigst?
 Grieks
 Nederlands
 allebei even nuttig

36. Welk land is voor jouw gevoel je vaderland?
 Nederland
 Griekenland
 Nederland en Griekenland allebei
 geen van beide

37. Welke taal ervaar je als een vreemde taal, het Grieks of het Nederlands?
 Grieks
 Nederlands
 allebei
 geen van beide

38. Zou je graag voorgoed naar Griekenland willen gaan?
 nee
 ja
 weet ik niet
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BIJLAGE II

VRAGENLIJST VOOR OUDERS VAN WIE KINDEREN IN EEN VAN DE DRIE HOOGSTE
KLASSEN VAN DE GRIEKSE SCHOOL ZITTEN

01. Waarom stuurt u uw kind(eren) naar de Griekse school?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 omdat ze Grieks leren lezen en schrijven
 omdat ze wat leren over Griekenland en de Griekse cultuur
 omdat de kinderen dat zelf willen
 omdat ze in contact komen met andere Griekse kinderen
 omdat ze hun relatie met Griekenland en met Nederland beter leren begrijpen
 omdat ze later, in geval van terugkeer, het onderwijs in Griekenland kunnen volgen
 omdat ze later, in geval van terugkeer, een beroep kunnen uitoefenen in Griekenland
 andere redenen, nl.....................................................................................................…
......................................................................................................................................

02. Hebt u wel eens overwogen uw kind van de Griekse school te halen?
 nee
 ja

Zo ja, om welke redenen?
Kruis aan wat volgens u het meest van toepassing is.
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

omdat ik niet tevreden ben over de manier van lesgeven
omdat mijn kind moeite heeft met de Griekse taal
omdat de onderwijzer, wanneer mijn kind(eren) iets niet begrijpt / begrijpen, het niet in
het Nederlands kan uitleggen
omdat de onderwerpen in de Griekse boeken weinig betrekking hebben op het leven van
mijn kind(eren) hier in Nederland
omdat de Griekse school ten koste gaat van de vrije tijd van mijn kind(eren)
 wat heeft / hebben mijn kind(eren) aan de Griekse taal en cultuur, nu het / zij eenmaal in
Nederland woont / wonen?
omdat er in ons gezin nauwelijks Grieks wordt gesproken
omdat de Griekse school ver van ons huis verwijderd is
omdat ons / onze kind(eren) ook huiswerk voor de Nederlandse school moet(en) maken
andere redenen, nl...............................................................................................................
…........................................................................................................................................

03. Wat is uw mening over de volgende stelling: ‘Het bezoeken van de Griekse school
bemoeilijkt de Nederlandse ontwikkeling van de kinderen’?

volstrekt niet mee eens
niet mee eens
mee eens
volstrekt mee eens
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04. Welke taal spreekt u thuis met uw kind(eren)?
 alleen Grieks
 alleen Nederlands
 Grieks en Nederlands

Als u zowel Grieks als Nederlands spreekt, welke taal spreekt u dan het meest?
 vooral Grieks
 vooral Nederlands

05. Om welke van de onderstaande redenen wilt u dat uw kind(eren) de Griekse taal leert /
leren?
Slechts één mogelijkheid aankruisen.

 ter wille van een bredere ontwikkeling, als een extra vreemde taal
 als middel om een dieper inzicht te krijgen in de Griekse cultuur
 allebei
 andere reden, nl ..........................................................................….
......................................................................................................…

06. Bent u tevreden over de boeken betreffende ‘culturele onderwerpen’ (geschiedenis,
wereldoriëntatie, aardrijkskunde, godsdienst) die uw kind(eren) gebruikt / gebruiken op de
Griekse school.

 nee
 ja

Als u niet tevreden bent, wat zijn dan de redenen daarvoor?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 het taalniveau is te hoog
 de illustraties zijn niet functioneel
 de oefeningen zijn moeilijk
 er is geen verband met de Nederlandse omgeving waarin het kind leeft
 de les is zeer theoretisch van aard en de onderwerpen staan ver van de belevingswereld

    van de leerlingen
 anders, nl .................................................................................................……………….
.....................................................................................................................……………..

07. Naar welke van onderstaande culturele evenementen in Nederland neemt u uw kind(eren)
mee en hoe vaak?

 1 maal          1-2 maal    1-2 maal         1-2 maal       1 maal              nooit
   p/wk            p/mnd   p/kwartaal      p/halfjaar        p/jaar

Griekse trad. dansen              
Griekse muziek              
Griekse feesten              
Orthodoxe kerk              
nationale gedenkdagen              

08. Hoe vaak doet u of uw echtgeno(o)t(e) thuis met uw kind(eren) het volgende?
(bijna) 3-5 maal 1-2 maal minder dan     (bijna)
elke dag p/week p/week 1 maal p/wk nooit

Griekse boeken (geen
schoolboeken) lezen
Griekse verhalen vertellen
Griekse spelletjes doen
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09. Hoe vaak doet u of uw echtgeno(o)t(e) thuis met uw kind(eren) het volgende?
(bijna)           3-5 maal        1-2 maal        minder dan   (bijna)
elke dag        p/week  p/week        1 maal p/wk     nooit

     Nederlandse boeken (geen
     schoolboeken) lezen
     vertellen
     Nederlandse spelletjes doen

10. Ontvangt u familiebezoek uit Griekenland?
 nee
 ja

Als u familiebezoek ontvangt, hoe vaak?
 2-3 maal per jaar
 1 maal per jaar
 1 maal per 2 jaar
 1 maal per 3 jaar

anders, nl. ……………………………….

11. Hebt u contact met andere Griekse gezinnen in Nederland?
 nee
 ja

Zo ja, in welke taal spreekt u met hen?
 alleen Grieks
 alleen Nederlands
 meer Nederlands dan Grieks
 meer Grieks dan Nederlands
 beide talen evenveel

12. Hoe vaak gaat u met uw kind(eren) naar Griekenland?
 2-3 maal per jaar
 1 maal per jaar
 1 maal per 2 jaar
 1 maal per 3 jaar

anders, nl. ……………………………….

13. Bezoekt u met uw kind(eren) musea of historische plaatsen in Griekenland? Hoe vaak?
 elk jaar
 elke twee jaar
 elke drie jaar
 nooit
anders, nl. ……………………………….

14. Bezoekt u in Nederland met uw kind(eren) musea of historische plaatsen waar de
Nederlandse cultuur tot uiting komt? Hoe vaak ?

 elk jaar
 elke twee jaar
 elke drie jaar
 nooit
anders, nl. ……………………………….
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15. Hebt u sateliettelevisie?
 nee
 ja

Zo ja, waar kijkt u dan het meest naar?
 Griekse programma’s
 Nederlandse programma’s
 allebei evenveel

16. Vindt u het belangrijk dat uw kind(eren) iets weten van de historische monumenten
(oudheden) van Griekenland?

 helemaal niet belangrijk
 niet zo erg belangrijk
 belangrijk
 heel belangrijk

17. Vindt u het belangrijk dat uw kind(eren) iets weten van de historische monumenten
(oudheden) van Nederland?

 helemaal niet belangrijk
 niet zo erg belangrijk
 belangrijk
 heel belangrijk

18. Wat is uw mening over de volgende stelling: ‘Elementen uit de oude Griekse beschaving
treffen we nu nog in Nederland aan’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volkomen mee eens

19. Wat is uw mening over de volgende stelling: ‘Op de Griekse school moet ook aandacht
besteed worden aan de culturen van de andere minderheden in Nederland’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volkomen mee eens

20. Wat is uw mening over de volgende stelling: ‘Bij het onderwijs Grieks in Nederland
moet het lesprogramma zodanig worden aangepast, dat rekening wordt gehouden met de
bijzondere sociale en culturele kenmerken van de Griekse minderheid’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volkomen mee eens

21. In hoeverre bent u het eens met de stelling: ‘De kinderen van Griekse migranten in
Nederland  zullen, in het kader van het verenigd Europa, een identiteit moeten verwerven
die overeenkomt met / aansluit bij de sociaal-culturele omstandigheden waaronder hun
socialisatie plaatsvindt, d.w.z. een bi-culturele identiteit’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volkomen mee eens
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En nu willen wij u vragen een paar persoonlijke vragen te beantwoorden.
22. Wat is uw nationaliteit?
      vader moeder

 Grieks  Grieks
 Nederlands  Nederlands
 anders, nl...........……...  anders, nl………............

23. Welke is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd?
            vader                        moeder

een paar jaar lagere school     
de lagere school voltooid     
een paar jaar Grieks ‘Gymnasium’ (oude stijl)     
diploma Grieks ‘Gymnasium’ (nieuwe stijl)     
diploma van een Griekse technische school     
diploma Grieks ‘Gymnasium’ (oude stijl) of ‘Lyceum’     
diploma Griekse hogeschool     
diploma Nederlandse middelbare school
zo ja, welk:

MAVO     
HAVO     
VWO/Gymnasium     

diploma van een Nederlandse beroepsopleiding
zo ja, welke:

                                               LBO     
                                               MBO     
                                               HBO     

diploma van een universiteit     
anders, nl...................................................     

24. Wat is uw huidige beroep?
      vader    : ………………..
      moeder : ………………..

25. Werkt u in loondienst of als zelfstandige?
vader moeder

 huisman  huisvrouw
 loondienst  loondienst
 zelfstandig  zelfstandig
 werkloos  werkloos

26. Bent u van plan definitief naar Griekenland terug te keren?
 nee
 ja
 weet niet

27. Hoe lang woont u al in Nederland?
vader moeder
…… jaar …… jaar

28. Hoe is uw Nederlands?
vader moeder

 heel goed  heel goed
 goed  goed
 matig  matig
 gebrekkig  gebrekkig
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29. Als u nog aanvullende opmerkingen hebt m.b.t. de culturele vorming van uw kind(eren)
op de Griekse school, dan kunt u die hieronder opschrijven.
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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BIJLAGE III

VRAGENLIJST VOOR DOCENTEN DIE LESGEVEN AAN DE
DRIE HOOGSTE KLASSEN VAN DE GRIEKSE SCHOOL

01. Hoeveel leerlingen bezoeken op uw school de drie hoogste klassen (schooljaar 1997-’98)?
Totaal aantal leerlingen
4de klas : ……

      5de klas : ……
      6de klas : ……

02. Stelt de school waar u onderwijs Grieks geeft, aan u leermiddelen, kopieerfaciliteiten e.d. ter
beschikking?

 nee
 ja
 in beperkte mate

03. Om welke redenen komen volgens u de kinderen naar de Griekse school?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 om Grieks te leren lezen en schrijven
 om iets te leren over Griekenland en de Griekse cultuur
 omdat de kinderen zelf het willen
 om andere Griekse kinderen te ontmoeten
 om hun relatie met Griekenland en Nederland beter te leren begrijpen
 om later, in geval van terugkeer, het onderwijs in Griekenland te kunnen volgen
 om later, in geval van terugkeer, een beroep te kunnen uitoefenen in Griekenland
andere redenen, nl. ................................................................................................…..
....................................................................................................................................

04. Als u in de drie hoogste klassen leerlingen hebt die de lessen niet regelmatig volgen,
waaraan is dat dan volgens u te wijten?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 de leerlingen zijn niet tevreden over de wijze van lesgeven
 als zij iets niet begrijpen, kunt u het hun niet in het Nederlands uitleggen
 de onderwerpen van de Griekse boeken staan ver af van hun leven in Nederland
 de Griekse school kost hun vrije tijd
 ze zijn niet erg geïnteresseerd in de Griekse taal, omdat ze nu eenmaal in Nederland wonen
 er wordt in het gezin maar heel weinig Grieks gesproken
 de Griekse school bevindt zich op grote afstand van hun huis
 ze moeten veel huiswerk doen voor de Nederlandse school
andere redenen, nl. ................................................................................................…..
....................................................................................................................................
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05. In bepaalde gevallen wordt met leerlingen die de Griekse school volgen niet de leerstof
behandeld die overeenkomt met de klas waarin zij op de Nederlandse school zitten, maar
de stof van een lagere klas. Kunt u het percentage van uw leerlingen in de hoogste drie
klassen aangeven dat de stof krijgt die eigenlijk bestemd is voor lagere klassen?

      % 1 klas 2 klassen     3 klassen     4 klassen krijgt de stof die overeenkomt
lager lager            lager            lager met de klas waarin zij op de

Nederlandse school zitten

    10%                                        
    20%                                        
    30%                                        
    40%                                        
    50%                                        
    60%                                        
    70%                                        
    80%                                        
    90%                                        
  100%                                        

06. Hoeveel procent van uw leerlingen in de hoogste drie klassen volgt tweemaal per week de
ETC-lessen?

         0%
       10 %
       20 %
       30 %
       40 %
       50 %
       60 %
       70 %
       80 %
       90 %
     100 %

07. Hebt u leerlingen in de drie hoogste klassen met wie u moeilijk in het Grieks kunt
communiceren?

 nee
 ja

      Zo ja, kunt u het percentage aangeven?
       10 %
       20 %
       30 %
       40 %
       50 %
       60 %
       70 %
       80 %
       90 %
     100 %
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08. Gebruiken uw leerlingen in de hoogste drie klassen Nederlandse woorden of
     uitdrukkingen tijdens de Griekse les?
       nee
       ja

      Zo ja, kunt u het percentage aangeven?
       10 %
       20 %
       30 %
       40 %
       50 %
       60 %
       70 %
       80 %
       90 %
     100 %

09. Gebruikt u de Nederlandse taal om de leerlingen in de drie hoogste klassen iets uit te
     leggen wat zij in het Grieks niet begrijpen?

 nooit
 zelden
 vaak

10. Beschikt uw Griekse school over een (uitleen)bibliotheek ten behoeve van de
     leerlingen?
       nee
       ja

     Zo ja, hoe vaak maken de leerlingen van de drie hoogste klassen gebruik van die
     voorziening?

 nooit
 zelden
 vaak

11. Besteedt u in de drie hoogste klassen apart aandacht aan intercultureel onderwijs?
       nee
       ja

Als u ‘nee’ geantwoord hebt, kunt u de vragen 12 t/m 15 overslaan en verdergaan met vraag 16.

12. Hoeveel aandacht besteedt u aan intercultureel onderwijs bij de hieronder genoemde
vakken?  Onderstreep per vak een van de mogelijke antwoorden:

Geen       : tijdens de lessen wordt helemaal geen aandacht besteed aan intercultureel
onderwijs

Af en toe       : in een beperkt aantal lessen gedurende het schooljaar wordt bij dit vak
aandacht besteed aan intercultureel onderwijs.

Vaak       : bij dit vak wordt bijna altijd aandacht besteed aan intercultureel
onderwijs

Vakken                                     Bestede aandacht
a) Griekse taal Geen          af en toe             vaak
b) Geschiedenis Geen          af en toe             vaak
c) Wereldoriëntatie Geen          af en toe             vaak
d) Aardrijkskunde Geen          af en toe             vaak
e) Godsdienst Geen          af en toe             vaak
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13. Welke werkvormen gebruikt u tijdens uw intercultureel onderwijs?
Zet achter de werkvorm die u het vaakst gebruikt een 1, achter de werkvorm die u
daarna het vaakst gebruikt een 2, enzovoort, tot en met 8 voor de werkvorm die u het
minst vaak gebruikt.

Werkvormen         Gebruik

doceren ……
kunstzinnige vorming ……
kringgesprek ……
individuele opdrachten ……
groepswerk / groepsopdrachten ……
dramatische expressie ……
spontane vertelling ……
anders, nl. ……….......................…. ……

14. Welke van de onderstaande onderwerpen rond intercultureel onderwijs komen bij de
verschillende vakken of activiteiten aan de orde?
Wilt u bij ieder onderwerp het woord ‘Niet’ of ‘Wel’ omcirkelen?
Als u ‘Wel’ omcirkelt, geef dan a.u.b. aan welk lesmateriaal u gebruikt.

              Onderwerpen Komt aan de orde? Gebruikte lesmaterialen
a) Gebruiken en gewoonten van …………………….

Nederlanders en andere etnische …………………….
groepen die in Nederland wonen Niet        Wel …........................

b) Godsdiensten van de etnische ………………….…
groepen in Nederland Niet        Wel …........................

c) Geschiedenis van Nederland en …………………….
van de diverse etnische groepen in …………………….
Nederland Niet         Wel …........................

d) Migratie Niet    Wel …….....................
…………………….

e) Geografie van Nederland en van …………………….
de andere landen waaruit etnische …………………….
groepen in Nederland afkomstig …………………….
zijn Niet        Wel …........................

f) Het leven met meerdere culturen Niet        Wel ...........................
                                                                                                                           ……………………
g) Muziek en andere expressie- …………………….

middelen van de diverse etnische …………………....
groepen in Nederland Niet        Wel …........................

h) Thema’s als discriminatie en
racisme Niet        Wel …........................
Andere onderwerpen, nl.....……. …………………….
…...........................................…..    Wel …….....................
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15. Vanwaar betrekt u het benodigde lesmateriaal voor de implementatie van het
interculturele programma?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 van het Griekse ministerie van Onderwijs
 van Griekse uitgeverijen
 van landen buiten Nederland en Griekenland
 van Nederlandse uitgeverijen
 van Nederlandse collega’s op de school waar u werkt
 van Griekse collega’s in Nederland
 ik stel zelf het lesmateriaal samen
 anders, nl......................................................................
.....................................................................................

Deze vraag overslaan als u bij vraag 11 ‘ja’ heeft aangekruist.
16. Wij besteden geen aandacht aan intercultureel onderwijs, want:

U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 het lesprogramma van het ministerie voorziet er niet in
 in de boeken van de ‘Organismos’ (O.E.D.V) wordt er geen aandacht aan besteed
 als leerkracht acht ik het niet noodzakelijk
 het beperkte aantal uren van de Griekse school vormt een obstakel
 wij beschikken niet over de benodigde leermiddelen
 geen van de onderwijsattachés heeft het ons aanbevolen
 anders, nl......................................................................
.....................................................................................

17. Worden er door de Griekse school (eventueel in samenwerking met andere instanties of
verenigingen) evenementen / activiteiten georganiseerd die passen in het kader van het
intercultureel onderwijs?

 nee
 ja

Zo ja, wat voor activiteiten?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 jeugdtheater
 dansgroep
 jeugdkoor
 tentoonstellingen van tekeningen en schilderijen
 tentoonstellingen van handvaardigheidswerkstukken
 museumbezoek
 anders, nl......................................................................
....................................................................................

18. Welke van de onderstaande feest- en gedenkdagen viert u als school en welke in
      samenwerking met de Griekse Gemeenschap?

als school        samen met Griekse  wordt niet
Gemeenschap                gevierd

      28 oktober
      17 november
      kerstmis
      30 januari (HH. Basilius,
      Gregorius en Johannes)
      25 maart
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19. Onderhoudt u contacten met de leerkrachten van de Nederlandse school die uw leerlingen lesgeven?
 nee
 ja

Zo ja, wat is dan het doel van die contacten?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 organisatie van de lessen
 vorderingen van de leerlingen
 inhoud van de lessen
 gezamenlijke organisatie van interculturele evenementen
 verzuim van de leerlingen
 samenwerking met het oog op een betere integratie van de leerling in de beide

         (Nederlandse en Griekse) werelden
 adviezen t.a.v. contact met de ouders en oplossing van problemen
 anders, nl......................................................................
....................................................................................

20. Vragen over het lesprogramma in de drie hoogste klassen van uw school:
a) Hoe vaak wordt er geschiedenisles gegeven?
Nooit : tijdens de lessen wordt nooit geschiedenisles gegeven
Af en toe : in een beperkt aantal lessen gedurende het schooljaar wordt

geschiedenisles gegeven
Vaak : er wordt bijna altijd geschiedenisles gegeven

 nooit
 af en toe
 vaak

     b) Hoe vaak wordt er wereldoriëntatie / aardrijkskunde gegeven?
Nooit : tijdens de lessen wordt nooit wereldoriëntatie / aardrijkskunde gegeven
Af en toe : in een beperkt aantal lessen gedurende het schooljaar wordt

wereldoriëntatie / aardrijkskunde gegeven
Vaak : er wordt bijna altijd wereldoriëntatie gegeven

 nooit
 af en toe
 vaak

c) Hoe vaak wordt er godsdienstles gegeven?
Nooit : tijdens de lessen wordt nooit godsdienstles gegeven
Af en toe : in een beperkt aantal lessen gedurende het schooljaar wordt

godsdienstles gegeven
Vaak : er wordt bijna altijd godsdienstles gegeven

 nooit
 af en toe
 vaak
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21. Hebben de leerlingen van de drie hoogste klassen van uw school problemen / moeite met
de boeken over ‘culturele onderwerpen’ (geschiedenis, wereldoriëntatie, aardrijkskunde,
godsdienst)?

 nee
 ja

Zo ja, wat zijn volgens u de oorzaken?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 het taalniveau is te hoog
 de illustraties zijn niet functioneel
 de oefeningen zijn moeilijk
 er is geen verband met de Nederlandse omgeving waarin het kind leeft
 de les is zeer theoretisch van aard en de onderwerpen staan ver van de belevingswereld van de leerlingen
 anders, nl......................................................................
....................................................................................

22. Bent u tevreden over de boeken over ‘culturele onderwerpen’ (geschiedenis,
wereldoriëntatie, aardrijkskunde, godsdienst) van de ‘Organismos’ (O.E.D.V.) voor de
drie hoogste klassen, in het geval van de Griekse migrantenkinderen in Nederland?

 tevreden
 matig tevreden
 ontevreden

23. Vindt u het belangrijk dat de leerlingen van de drie hoogste klassen van de Griekse
school iets weten van de historische monumenten van Griekenland?

 volstrekt onbelangrijk
 niet erg belangrijk
 belangrijk
 zeer belangrijk

24. Vindt u het belangrijk dat de leerlingen van de drie hoogste klassen van de Griekse
school iets weten van de historische monumenten van Nederland?

 volstrekt onbelangrijk
 niet erg belangrijk
 belangrijk
 zeer belangrijk

25. Wat is uw mening over de volgende stelling: ‘Onder de bijzondere omstandigheden
waaronder de Griekse scholen in Nederland functioneren (beperkt aantal uren, verschil in
taalniveau tussen de leerlingen, andere culturele omgeving enz.) zorgen de boeken over
‘culturele onderwerpen’ van de ‘Organismos’ ervoor dat de leerling bij het verlaten van de
school een goed beeld heeft van de Griekse cultuur’?

 volstrekt niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volstrekt mee eens

26. Wat is uw mening over de volgende stelling: ‘Op de Griekse school moet ook aandacht
besteed worden aan de culturen van de andere minderheden in Nederland’?

 volstrekt niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volstrekt mee eens
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27. In welke mate beheersen de leerlingen, wanneer zij de Griekse school verlaten, de onderstaande onderdelen
m.b.t. de Griekse cultuur, rekening houdend met de doelstellingen van het Griekse onderwijs in het buiten-
land?

Aspecten van de cultuur          Mate van beheersing

                                                                 voldoende          matig               onvoldoende

geschiedenis                            
volkskunde                            
archeologie                            
godsdienst                            
maatschappij                            
milieu                            
kunst                            

28. Wat vindt u van de stelling: ‘In het geval van het onderwijs Grieks in Nederland moet
het onderwijs programma zodanig worden aangepast dat rekening wordt gehouden met
de bijzondere maatschappelijke en culturele kenmerken van de Griekse minderheid’?

 volstrekt niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volstrekt mee eens

29. Wat vindt u van de stelling: ‘De kinderen van Griekse migranten in Nederland zullen,
in het kader van het verenigd Europa, een identiteit moeten verwerven die overeenkomt
met / aansluit bij de sociaal-culturele omstandigheden waaronder hun socialisatie
plaatsvindt, d.w.z. een bi-culturele identiteit’?

 volstrekt niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 volstrekt mee eens

30. Hoeveel jaar geeft u les in Nederland, inclusief het schooljaar 1997/’98?
…..  jaar

31. Hoe is uw Nederlands?
 goed
 matig
 beperkt

32. Hebben, naar uw mening, de Griekse leerkrachten die in Nederland werken een bijzondere
voorbereiding of bijscholing nodig om hun taak goed te kunnen vervullen?

 nee
 ja

33. Als u aanvullende opmerkingen heeft m.b.t. de culturele vorming van uw leerlingen, dan
kunt u die hieronder weergeven.

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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BIJLAGE IV

VRAGENLIJST VOOR NEDERLANDSE LEERKRACHTEN DIE IN HUN GROEP LEERLINGEN
VAN GRIEKSE AFKOMST HEBBEN

01. Wat is de richting van uw school?
 openbaar
 katholiek
 protestants
 algemeen bijzonder
 anders, nl......................................................................
....................................................................................

02. In welke groep zitten uw leerlingen van Griekse afkomst?
groep …..

03. Onderhoudt u contacten met de Griekse scholen / leerkrachten waar uw leerlingen van
Griekse afkomst naartoe gaan om OET(C)-lessen te volgen?

 nee ———> ga naar vraag 5
 ja

04. Op welke aspecten hebben deze contacten betrekking?
(meerdere antwoorden mogelijk)

 organisatie van de lessen
 vorderingen van de leerlingen
 lesinhoud
 gezamenlijke organisatie van interculturele evenementen
 eventueel verzuim van de leerlingen
 samenwerking met het oog op een betere integratie van de leerling in de beide

    (Nederlandse en Griekse) werelden
 adviezen t.a.v. contact met de ouders en oplossing van problemen
 anders, nl......................................................................
....................................................................................

05. Wordt er binnen de reguliere vakken bewust aandacht besteed aan intercultureel
onderwijs?

 nee ———> ga naar vraag 9
 ja
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06. Hoeveel aandacht besteedt u aan intercultureel onderwijs bij de hieronder genoemde
vakken? Omcirkel per vak een van de mogelijke antwoorden:

Geen : bij het betreffende vak wordt geen aandacht besteed aan intercultureel onderwijs.
Af en toe : in een beperkt aantal lessen gedurende het schooljaar wordt bij dit vak

aandacht besteed aan intercultureel onderwijs.
Vaak : bij dit vak wordt bijna altijd aandacht besteed aan intercultureel onderwijs.
N.v. t. : de vraag is niet van toepassing, want het betreffende vak wordt niet gegeven.

Op de open plaatsen  f) en  g) kunt u zelf een of twee vakken invullen waarvan u het
zinvol vindt te vermelden hoeveel aandacht er aan intercultureel onderwijs wordt besteed.

Vakken Hoeveel aandacht?

a) Taal Geen Af en toe         Vaak
b) Rekenen Geen Af en toe         Vaak
c) Wereldoriëntatie (of

Geschiedenis, Aardrijkskunde,
Kennis der natuur) Geen Af en toe          Vaak N.v.t.

d) Expressievakken (of zingen,
tekenen, lichamelijke oefening) Geen Af en toe          Vaak N.v.t.

      e) Godsdienst/levensbeschouwing Geen Af en toe          Vaak N.v.t.
      f) ....................…………………. Af en toe          Vaak
      g) .....................………………... Af en toe          Vaak

07. Welke werkvormen gebruik u tijdens uw intercultureel onderwijs ?
Zet achter de werkvorm die u het vaakst gebruikt een 1, achter de werkvorm die u daarna
het vaakst gebruikt een 2, enzovoort, tot en met 8 voor de werkvorm die u het minst vaak
gebruikt.

Werkvormen            Gebruik
doceren ……
kunstzinnige vorming ……
kringgesprek ……
individuele opdrachten ……
groepswerk / groepsopdrachten ……
dramatische expressie ……
spontane vertelling ……
anders, nl. ……........................ ……
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08. Welke van de onderstaande onderwerpen rond intercultureel onderwijs komen bij de verschillende vakken of
activiteiten aan de orde?
Wilt u bij ieder onderwerp het woord ‘Niet’ of ‘Wel’ omcirkelen?
Als u ‘Wel’ omcirkelt, geef dan a.u.b. aan welk lesmateriaal u gebruikt.

Onderwerpen                        Komt aan de orde?     Gebruikte lesmaterialen
a) Gebruiken en gewoonten van

etnische groepen die in Nederland
wonen Niet Wel ...................................

b) Godsdiensten van de etnische
groepen in Nederland Niet Wel ...................................

c) Geschiedenis van de etnische
groepen Niet Wel ...................................

d) Gastarbeid Niet Wel ...................................
e) Aardrijkskunde van landen van

herkomst van de etnische groepen Niet Wel ...................................
f) Het leven met meerdere culturen Niet Wel ..................................
g) Muziek en andere expressiemiddelen

van verschillende etnische groepen
die in Nederland wonen Niet Wel ...................................

h) Thema’s als discriminatie en
racisme Niet Wel ...................................

i) Anders, nl...................…………..
………….……............................. Wel ..................................

09. Worden er op school buiten het lesrooster om activiteiten georganiseerd die op het terrein
van intercultureel onderwijs liggen?

 nee
 ja

Zo ja, welke activiteiten? U kunt meer dan één antwoord omcirkelen.
a) toneelvoorstellingen
b) dansgroepen
c) kinderkoor
d) tentoonstellingen van tekeningen / schilderijen
e) presentaties van handenarbeid
f) museumbezoek
g) anders, nl....................…………………………

10. Bent u aan het einde van het schooljaar tevreden over de kennis die de leerlingen in uw
groep hebben van de culturele traditie van Nederland?

 tevreden
 matig tevreden
 ontevreden
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11. In welke mate beheersen uw leerlingen naar uw mening de volgende onderdelen, waar het
de Nederlandse cultuur betreft?

Aspecten van de Nederlandse cultuur                       Mate van beheersing

voldoende   matig           onvoldoende

geschiedenis
volkskunde
archeologie
godsdienst
maatschappij
milieu
kunst

12. Vindt u het belangrijk dat uw leerlingen iets weten van de historische monumenten van Nederland?
 zeer belangrijk
 belangrijk
 tamelijk belangrijk
 onbelangrijk

13. Heeft u dit jaar een project over Griekse cultuur gedaan of gaat u dat nog doen?
 nee
 ja

Zo ja, aan welke elementen van de cultuur besteedt u aandacht?
U kunt meerdere onderdelen aankruisen.

 geschiedenis / mythologie
 volkskunde / volkenkunde
 archeologie
 godsdienst
 maatschappij
 milieu
 kunst

14. Wilt u aangeven wat u van de volgende uitspraak vindt: ‘Het volgen van onderwijs in de eigen taal en cultuur
belemmert de integratie van de leerling in de Nederlandse samenleving’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 helemaal mee eens

15. Is het voor u belangrijk om de culturele/etnische achtergronden van uw leerlingen te kennen?
 zeer belangrijk
 belangrijk
 tamelijk belangrijk
 onbelangrijk

16. Wilt u aangeven wat uw mening over de volgende uitspraak is: ‘De kinderen van Griekse migranten in
Nederland zullen, in het kader van het verenigd Europa, een identiteit moeten verwerven die aansluit bij de
sociaal-culturele omstandigheden waaronder hun socialisatie plaatsvindt, d.w.z. een bi-culturele identiteit’?

 helemaal niet mee eens
 niet mee eens
 mee eens
 helemaal mee eens
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17. Hebben, naar uw mening, Nederlandse leerkrachten die kinderen van etnische minderheden in de klas hebben
een speciale scholing nodig om hun taak goed te kunnen verrichten?

 nee
 ja

Zo ja, op welke aspecten moet die bijscholing berusten?
U kunt meerdere aspecten aankruisen.

 onderwijskundig
 communicatief
 taalkundig
 cultureel-maatschappelijk
 sociaal-economisch
 historisch-politiek
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BIJLAGE V

Diagram 2.  Leeftijd van de ondervraagde leerlingen

BIJLAGE VI

Diagram 3.  Overwegen te stoppen met Griekse school
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