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Skriuw in opstel oer ien fan de neikommende ûnderwerpen of wurkje de opdracht út. As der
gjin titel jûn is, is it de bedoeling dat de kandidaat dy sels betinkt.

Fakânsjewurk
It libben is djoer en it bûsjild krap! In fakânsjebaantsje kin útkomst bringe.

1 ■ Skriuw út eigen ûnderfining in stik oer it ferskynsel fakânsjewurk. Positive sawol as
negative punten moatte dêrby oan ’e oarder komme. Ferjit yn dat ferbân net om dyn
oardiel te jaan oer it ferbod op fakânsjewurk foar guon fan 14 jier en jonger.

Soaps en realiteit
Wêrtroch soe it komme, dat ’soaps’ sa’n grut (en trou!) publyk lûke? Is ’t it werkenbere of
krekt it ûnberikbere? 

2 ■ Sjoch yn in krityske skôging nei de ynhâld fan ’soaps’, mar ek nei ’t publyk. Der binne ek
plannen foar in Fryske ’soap’ op Omrop Fryslân TV. Wat tinkt dy dêrfan yn dit ferbân? 

Akwadukten, flapbrêgen, steande-mêstrûte, it binne allegear ynfrastrukturele yngrepen
om de ekonomy en it (kultuer-)toerisme yn ús provinsje oan te fiterjen en op te peppen.
Toerisme is sels spearpunt fan belied. Alfstêdetochten yn ferskate soarten, skûtsjesilen en
wettersport hearre by de bekende promosjonele ûnderwerpen.

3 ■ Skriuw in betooch en ferwurkje dêryn in tal oansprekkende, oantreklike, mar oant no ta
ûnbekende ideeën dy’t in toeristyske ympuls jaan kinne oan dyn eigen wenplak en/of
omkriten en/of in grutter part fan de provinsje.

Smokers ha gjin rjochten (mear), allinnich mar plichten, wurdt der wol sein. Roken yn
iepenbiere romten is ferbean, op ’t wurk faak ek: ûngesûn, ek foar mei-rokers, en ûnfris.
Likegoed nimt it tabaksgebrûk ûnder de jongerein ta. Op jim skoalle sil der no aksje
ûndernommen wurde om dy gewoante, mar ek it brûken fan oare ferslaavjende middels de
kop yn te drukken.

4 ■ Meitsje dêroer in stik foar jim skoalkrante. Nim dêryn it plan kritysk ûnder de loep en
ferjit foaral net om de eigen ferantwurdlikheid fan learlingen, de taak fan ’e skoalle en de
oerdraagberens fan it plan nei oare skoallen deryn te beheljen.

’In nije dei’ yn ’e top-tsien. Selden of noait slagget dat mei in Frysk nûmer, hoewol’t de
regionale popmuzykkultuer de lêste jierren dochs dúdlik yn ’e lift sit.

5 ■ Sjoch yn in skôging it muzikale fjild ris oer en besykje it ferskynsel te ferklearjen.

Montignac en gjin ein 
De boeken fan Montignac fleane ta de winkel út. Rûnom binne minsken oan it
’montignakken’ om gewicht en sûnens posityf te beynfloedzjen. Soe ’t wat úthelje? Of is ’t
in moadeferskynsel en lizze de hânboeken aanst folop by De Slegte? 

6 ■ Jou dyn miening yn in betooch.

Ik wit in hiel moai paadsje,
ik kin it fine,
oaren net.
It ropt allinne my:
’Kom’, seit it, ’kom,
hjirachter leit in lange leane.’

Boppesteand fragmint út in gedicht fan Jelle Bangma sjocht werom nei ferfleine tiden.
7 ■ Skriuw in ferhaal of skôging dêr’t sa’n ’moai paadsje’ in wichtige rol yn spilet.

De problemen mei de jongerein ha as oarsaak it tekoartsjitten fan opfieding en ûnderwiis.
Of binne der ek noch oare oarsaken? 

8 ■ Beskriuw ien en oar út eigen eftergrûn wei. Betink sels in titel.

9 ■ Ik bin (gjin) fegetariër 
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Oeral wurde minsken narre en pest, op skoalle, op ’e buorren, op ’t wurk. Ien út dyn
omjouwing is ek altiten slachtoffer.

10 ■ Fertel wat dy persoan allegear trochmakket en útstean moat. Hoe rint it mei him/har ôf?
Nim ek dyn eigen rol op yn ’t ferhaal.
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