
 

         

 

 

          

                 Deutsch nach Maß  

 

Wie ben ik? 
Ik ben Trix Eschweiler en heb Trisco Duitse Taal en Adviesbureau in het leven geroepen. Het idee is 
ontstaan uit mijn eigen ervaring en praktijk bij het Ashram College (Alphen aan den Rijn). Ik heb vele 
jaren, samen met Paddy Harbers, aan het leerboek „Salzgitter“ gewerkt. Mijn motto is: 

„Interaktiv sein, zum Denken bewegen, dann geht’s ab im Unterricht.“ 
 

Wat heb ik te bieden? 
Digitaal onderwijsmateriaal, dat onafhankelijk van andere cursussen gebruikt kan worden. Ook kan 
het gebruikt worden voor „zelfstandig leren“! 
 
Het materiaal is geschikt gemaakt voor leraren, scholieren en studenten. Ook kunnen ouders het 
materiaal goed gebruiken om hun kinderen te ondersteunen bij het leren van de Duitse taal en daar 
ook plezier mee te hebben! 
 
Ben je dyslectisch? Geen probleem! Met behulp van dit materiaal is de schrijfdruk aanzienlijk 
verminderd. Het plezier van de praktijk treedt veel meer op de voorgrond. 
 
Er is nog iets nieuws, Deutsch nach Maß!  
Leraren, studenten en ouders willen graag lessen op maat. En dat is mogelijk. Binnenkort krijgt u wat 
u nodig heeft! 
 

Toben mit Deutsch in de praktijk: 
Delen: 

A) Grammatikbox    (Grammatica-box) 
B) Unterrichtsallerlei    (Diverse oefeningen) 
C) Übung macht den Meister  (Oefening baart kunst) 

 
Het materiaal werkt goed op alle computers, smartboards en ook op de iPad. Ik zou het fijn vinden 
als ik anderen kan inspireren met mijn materiaal, zoals mijn eigen leerlingen en hun ouders, en als 
ik… 

- de vreugde in het taalonderwijs kan verhogen. 
- de werkdruk kan verlagen. 
- met mijn materiaal leerlingen kan helpen zichzelf snel en zichtbaar te verbeteren. 

 
„Plezier in het leren, daar gaat het om. De rest komt dan vanzelf. “ 

 

Workshops: 
Ook dit jaar zijn er weer workshops van Trisco. De eerstkomende zal plaatsvinden op 27 maart 2014. 
Iedereen is welkom, maar aanmelding is wel verplicht! Op de website kan je je Aanmelden 
(sluitingsdatum 20 maart 2014) en kan je meer informatie vinden over Trisco, de workshops en de 
verschillende pakketten! 
 

 

www.triscoduitsetaalenadviesbureau.eu 
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