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Har Mars di Bartolomeo
Président vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 24. Mee 2016

Har Président,
Sou wéi d'Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d'Mare
Schoul- an Héichschoulminister weiderzeleeden.
D'Reform vun der franséischer Sprooch vu 1990 gëtt elo trotz Kritik vu ville Leit an de
Schoulbicher fir d'SchouIjoer 2016-2017 konkret. An deem Kontext stelle sech mir e puer
Froen, déi ech wolit un d'Hare Schoul- an Héichschoulminister stellen:
1.

Wat fir Auswierkungen huet d'Akraafttriede vun der franséischer Sproochreform vu
1990 op d'Lëtzebuerger Schoul an Héichschoul?

2.

Gëtt et fir d'Enseignanten an der Grondschoul a fir Enseignante vum Franséischen am
Secondaire a Postsecondaire eng eenheetlech Formatioun, wou si déi nei Orthographie
kënne léieren? Heiheem oder am Ausiand? Fraiwëlieg oder obligatoresch?

3.

Zwou Lëtzebuerger Zeitungen hunn iwwer de Weekend géigesatziech iwwer dëse
Punkt geschriwwen: Wierkt sech déi franséisch Decisloun op d'Lëtzebuerger
Schoulbicher aus a mussen dës geannert ginn oder net? Gëtt et en Datum, wéini dës
Lëtzebuerger Schoulbicher mussen an der neier Rechtschreiwung sinn? Wâr et e
Grond, Schoulmateriai vun ausianeesche Veriag net méi an de Programm vun de
Lëtzebuerger Schoulbicher ze huelen, wann déi net mat de neie Regele konform
waren?

4.

Ginn déi nei Regelen an der Lëtzebuerger Grondschoul agefouert? A wéi engem
Schouijoer, 2016 oder méi spéit?

5.

Gl Schiller bestrooft, déi weider déi al Rechtschreiwung gebrauchen oder gëtt den
iwwergang vun dar aler zur neier Rechtschreiwung flexibei gehalen?

Een Argument fir eng „vereinfacht" Ortographie war jo, wéi schonn an Daitschiand 2004-2006,
datt vill Kanner mat den aie Regele Schwieregkeeten haten an datt d'Reform d'Sprooch géing
méi einfach maachen.

6.

Ass hei zu Lëtzebuerg ënnersicht ginn, op a wa jo wat fir eng Auswierkungen d'Reform
vun der daitscher Rechtschreiwung op d'Resultater an deem Fach hat?

7.

Sinn de Ministère wëssenschaftiech Etuden oder Statistike aus Dàitschiand bekannt,
déi beleeën géingen, datt no der Reform manner Kanner an der Sprooch duerchfalen
wéi virdrunn?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser
Deputéierten

