
NEDERLAND-RUSLANDJAAR 2013 
Activiteiten van Levende Talen, Sectie Russisch  
 
Voorjaar 2013 
 
Wist u dat Russisch sinds 1971 een officieel eindexamenvak op havo en 
vwo is? De Sectie Russisch van de Vereniging van Leraren in Levende 
Talen zet zich al ruim 40 jaar in voor het schoolvak Russisch. Sinds enige 
tijd begeleiden wij leerlingen met een Russischtalige achtergrond naar 
het eindexamen Russisch, al dan niet op afstand. Daarnaast organiseert 
de Sectie Russisch studiedagen voor een breed publiek met 
belangstelling voor de Russische taal en cultuur. 
 
Het voorjaar van 2013 staat bij ons in het teken van het vriendschapsjaar Nederland-Rusland.  
Er zijn verschillende activiteiten. 
 
Voorrondes voor Olympiade Russische Taal in Moskou 
Nederlandse kinderen die Russisch volgen op school kunnen zich plaatsen voor de Olympiade 
Russische taal voor scholieren. De Olympiade vindt plaats in de laatste week van juni 2013 in 
Moskou. Deelname is mogelijk op verschillende niveaus. 
Nederlandse voorrondes: maart en april 2013 
Locaties: Lyceum Schravenlant, Schiedam; Praedinius Gymnasium, Werkman College, Groningen; 
Bernardinuscollege, Heerlen 
Contactpersonen: Dorie Nielen, d.nielen@schravenlant.nl; Jeanette Bron, jtbron@online.nl 
 
BN’ers op examen Russisch 
Een zestal bekende Nederlanders legt het centraal examen Russisch havo/vwo af. Wie beheerst het 
Russisch het best? 
Tijd: woensdag 15 mei 2013, vanaf 15.00 uur. Het examen wordt afgesloten met een glaasje wodka 
en Russische zakoeski. 
Locatie: Boekhandel Pegasus, Singel 367, Amsterdam 
Contactpersoon: Esther van Loo, esther.vanloo@cito.nl  
 
Grote feestdag van de Russische Taal en Cultuur 
In plaats van onze traditionele studiedag voor iedereen met belangstelling voor het Russisch, 
organiseert de Sectie Russisch van Levende Talen Het Feest van de Russische Taal en Cultuur - 
Праздник русского языка и культуры in Amsterdam. Bereidt u zich voor op een groots 
evenement! 
Tijd: zaterdag en zondag 22 en 23 juni 2013 
Locatie: nader bekend te maken 
Contactpersoon: Olga Karmanova, olja.karmanova@xs4all.nl 
 
Inlichtingen en overige activiteiten 
Houd onze agenda in de gaten op www.levendetalen.nl/russisch, ook voor een overzicht van 
activiteiten in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013 op diverse scholen in het land 
 
Persvoorlichting 
Geramé Wouters, gerame.wouters@gmail.com    
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