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Tsjil Tsjekt: it nije ynteraktive programma foar de boppebou 

 

Omrop Fryslân Tsjil komt mei in nij programma foar de boppebou: fan takom wike ôf kinne 
skoalklassen meidwaan oan it ynteraktive programma Tsjil Tsjekt. Njonken it programma sil 
presintator Raynaud Ritsma ek wer fysyk by skoallen del. 
 

Yn Tsjil Tsjekt nimt presintator Raynaud Ritsma de bern fan de boppebou mei op in klassikale en 
ynteraktive reis troch tema’s  dy’t oanslute by de leardoelen fan it primêr ûnderwiis. Elk programma 
bestiet út twa dielen fol fideo's, fragen en opdrachten wêrmei't de klasse punten fertsjinje kin en 
striidt om de award foar de ‘Tsjilste klasse fan it jier’. "Tsjil Tsjekt is echt wat nijs en wat oars, 
wêrtroch't it de deistige saken op skoalle efkes ûnderbrekt, mar dochs hiel learsum is", seit Raynaud.  
 

Ynteraktyf en aktyf  

Njonken it ynteraktive programma giet Raynaud ek fysyk by skoallen del om dêr mei de bern in  
challenge op te nimmen. “De kombinaasje tusken in programma, ynterak tive opdrachten én in besite 
oan de skoalle makket dat it echt in belibbing is foar de bern. Dêrtroch bliuwt it se altyd by en 
hoopje we Fryske edukaasje in moai plak binnen de lessen te jaan.”  
 

Om Tsjil Tsjekt by safolle mooglik skoallen te yntrodusearjen start presintator Raynaud Ritsma mei in 
toer by de Fryske basisskoallen del. Mei de toer lit hy ien belangryk ding achter: de ynlochkoade fan 
Tsjil Tsjekt. Troch mei te dwaan oan de earste opdracht meitsje skoallen fuortendaliks kâns om de 
earste skoalle te wurden dêr’t Raynaud de challenge útfieren  komt. Ek skoallen dy’t noch net de 
koade krigen hawwe, kinne har oanmelde en kâns meitsje.  
 

Tsjil Tsjekt, do ek? 

Dit skoaljier komme sân Tsjil Tsjekts online. Op moandei 10 oktober komt de earste  Tsjil Tsjekt 
online, mei as ûnderwerp de Berneboekewike en ‘dyn taal’. Tsjil Tsjekt is in gearwurkingsprojekt mei 
Cedin en Afûk. Boppedat hat Tsjil Tsjekt in dúdlike keppeling mei Spoar 8  en Tsjil magazine.  

 

Noat foar de redaksje  
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Publyk: publyk@omropfryslan.nl 
of (058) 229 78 76. 
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Tsjil Tsjekt: het nieuwe interactieve programma voor de bovenbouw 

 

Omrop Fryslân Tsjil komt met een nieuw programma voor de bovenbouw: vanaf volgende 
week kunnen schoolklassen meedoen aan het interactieve programma Tsjil Tsjekt. Naast het 
programma gaat presentator Raynaud Ritsma ook weer fysiek bij scholen langs. 
 

In Tsjil Tsjekt neemt presentator Raynaud Ritsma de kinderen van de bovenbouw mee op een 
klassikale en interactieve reis door thema’s  die aansluiten bij de leerdoelen van het primair 
onderwijs. Elk programma bestaat uit twee delen vol  met video's, vragen en opdrachten waarmee de 
klas punten kan verdienen en strijdt om de award voor de ‘Tsjilste klas van het jaar’. "Tsjil Tsjekt is 
echt iets nieuws en wat anders, waardoor het de dagelijkse bezigheden op school even onderbreekt, 
maar toch heel leerzaam is", vertelt Raynaud. 
 

Interactief en actief  
Naast het interactieve programma gaat Raynaud ook fysiek bij scholen langs om daar met de 
kinderen een challenge op te nemen. “De combinatie tussen een programma, interactieve 
opdrachten én een bezoek aan de school maakt dat het echt een beleving is voor de kinderen. 
Daardoor blijft het ze altijd bij en hopen we de Friese educatie een mooie plek binnen de lessen te 
geven.”  
 

Om Tsjil Tsjekt bij zoveel mogelijk scholen te introduceren start presentator Raynaud Ritsma met een 
tour langs de Friese basisscholen. Met de tour laat hij één belangrijk ding achter: de inlogcode van 
Tsjil Tsjekt. Door mee te doen aan de eerste opdracht van Tsjil Tsjekt maken de scholen meteen kans 
om de eerste school te worden waar Raynaud de challenge komt uitvoeren. Ook scholen die nog niet 
fysiek de code hebben gekregen, kunnen zich aanmelden en kans maken.  
 

Tsjil Tsjekt, jij ook?  

Dit schooljaar komen zeven Tsjil Tsjekts online. Op maandag 10 oktober komt de eerste Tsjil Tsjekt 
online, met als onderwerp de Kinderboekenweek en 'dyn taal'. Tsjil Tsjekt is een 
samenwerkingsproject met Cedin en Afûk. Bovendien heeft Tsjil Tsjekt een dui delijke koppeling met 
Spoar 8 en Tsjil magazine.  
 

Noot voor de redactie   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek: publiek@omropfryslan.nl of 

(058) 229 78 76. 


