op verantwoorde wijze met projecten bezig te houden.
Uitvoerig wordt er, ten slotte, gesproken over het tijdschrift en de
plaats van het Engels daarin. De vergadering acht de jaarlijkse toe
wijzing van 100 bladzijden voor het Engels volstrekt ontoereikend. Zij
pleit voor een veelvuldiger verschijnen van het tijdschrift in een gro
ter formaat. Indien aan deze voorstellen door het Hoofdbestuur niet
wordt tegemoet gekomen, dan zijn de sectieleden bereid de oprichting
van een Quarterly te steunen die de noodzakelijke informatie voor de
docent Engels zal verschaffen. Collega Loof zal de discussie over de
ze zaak in een motie samenvatten en ter kennis brengen van de Alge
mene Vergadering.
Tegen 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Drs. M. Buning (secr.)
RUSSISCHE SECTIE
De Voorzitter van de Vereniging, Drs. J. A. de Vries, heet de leden
van harte welkom op deze eerste vergadering van de sektie Russisch.
Hij merkt op, dat het talenonderwijs zich zodanig ontwikkelt dat er
plaats gemaakt zal dienen te worden voor andere vreemde talen dan
de drie traditionele schooltalen. Op langere termijn is een verschui
ving zeker te verwachten. Talen als het Russisch en het Spaans zul
len dan niet alleen in: de bovenbouw, doch ook in de lagere klassen
hun plaats moeten krijgen. Voor de sektie Russisch ziet de Voorzit
ter dus wel degelijk een toekomst. Hij wenst de sektie veel sukses
toe bij de realisering van haar plannen;
Hierna wordt overgegaan tot de verkiezing van een sektiebestuur.
Aangezien geen namen van tegenkandidaten werden ingediend, stelt de
heer de Vries de leden voor het voorlopig sektiebestuur te kiezen, het
geen geschiedt.
Hiermee is de sektie Russisch officieel opgenomen in de Vereniging.
Dan is het woord aan de sektievoorzitter, Mevr. van der Eng. Zij heet
op haar beurt de aanwezige leden van harte welkom en deelt mee, dat
het aantal leden van de sektie thans 65 bedraagt. Allereerst geeft zij
een korte uiteenzetting over de doelstellingen van de Vereniging. Vroe
ger was de voornaamste doelstelling: bevordering van de studie in
de levende talen. Thans komt het aksent meer en meer te liggen op de
praktisch-onderwijskundige problemen. In verband hiermee was her
strukturering noodzakelijk (zie het diskussiestuk "Op weg naar een ei
gentijds beleid" in het decembernummer van Levende Talen). Ook het
tijdschrift Levende Talen zal een ander karakter dienen te krijgen.
Hierover laat Mevr. van der Eng het woord aan de heer Carpay.
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Deze deelt mee, dat tot op heden in het tijdschrift te veel het ak
sent lag op artikelen van zuiver wetenschappelijke ,aard. Thans wil men
er naar streven in het ,tijdschrift meer plaats in te ruimen voor didak
tische problemen. WelLicht kan de Russiische sectie haar steentje bij
dragen door het plaatsen van vertalingen van belangwekkende Russi
sche artikelen van didaktische aard.
Wat de stand van zaken met betrekking tot het Russisch bij het
V.O.W. betreft deelt Mevr. van der Eng het volgende mee.
Reeds jaren geleden waren initiatieven genomen te trachten de mo
gelijkheden voor het Russisch bij het V.O.W. te vergroten. In februari
1970 werd opnieuw kontakt gezocht met het Ministerie van Onderwijs,
uit welk kontakt konkrete mogelijkheden naar voren kwamen. Aller
eerst diende een leerplan te worden samengesteld en ,te worden inge
diend bij de Onderwijsraad, hetgeen inmiddels is geschied. De
Slavische Instituten van de verschillende universiteiten stelden tezamen
een z.g. stuurgroep voor dit projekt in en een z.g. werkgroep. De
stuurgroep onderhoudt de kontakten met het Ministerie en met de ge
interesseerde scholen. De werkgroep houdt zich bezig met het samen
stellen van een kursus, aangepast aan de eisen van het moderne talen
onderwijs.
Het projekt zal gerealiseerd worden onder de z.g. experimentenwet,
die in de zomer van 1970 werd aangenomen. Dergelijke experimenten
worden gedaan onder het toezicht van een begeleidingskommissie. Voor
het projekt Russisch werd derhalve ook een begeleidingskommissie in
gesteld. Hierin hebben o.a. zitting vertegenwoordigers van de universi
teiten, van het Ministerie en van de pedagogische centra. Er wordt ge
streefd naar een start in 1971. Het is nog niet zeker of dit zal lukken.
Bij de rondvraag komen nog enige punten aan de orde. Allereerst de
wenselijkheid van het lidmaatschap van MAPRJAL (Mezdunarodna
ja associacija prepodavatelej russkovo jazyk,a i literatury). Lidmaat
schap via de Vereniging is niet mogelijk. De sektie Russisch zelf kan,
indien zij dit wenst, lid worden. Dit gaat het budget van de sektie ech
ter ver te boven.
Voorts wordt naar voren gebracht dat het wenselijk zou zijn kon
takten te onderhouden met de buitenlandse verenigingen van leraren
Russisch, met name die in Engeland en Duitsland. Het zou op prijs ge
steld worden indien in Levende Talen of via een informatiebulletin
verslagen van vergaderingen van deze verenigingen e.d. gegeven zou
den worden.
I. Kuntz-Hoffenaar (secr.)
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