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Ech fänke mäin Editorial u mat engem Zitat, dat den 

Educatiounsminister Meisch an engem Artikel an der 

Zeitung « d'Lëtzebuerger Land » gemaach huet: 

« L’alphabétisation en français ne devait plus être un 

tabou pour l’école traditionnelle ». 

 

Spéitstens no dëser Ausso schéngt et kloer ze sinn, 

dass eng Alphabetiséierung op Franséisch envisagéiert 

gëtt a séier wäert kommen. Erstaune mécht dat den 

SNE/CGFP elo net direkt, well d’Alphabetiséierung op 

Franséisch schonn am Koalitiounsaccord vun 2013 

stung: « Le Gouvernement étudiera la possibilité d’une 

alphabétisation parallèle en français et en allemand 

pour des enfants d’origine linguistique différente ». 

 

Den SNE/CGFP hat deemools seng Positioun zu dëser 

Ausso aus dem Koalitiounsaccord fixéiert an déi huet 

sech zënterhier och net geännert: 

 

Den SNE/CGFP ass sech der Sproocheproblematik 

bewosst a wëllt sech enger Flexibilitéit vun der 

schoulescher Offer am traditionelle lëtzebuergesche 

Schoulsystem net direkt verschléissen. 

 

An den Ae vum SNE/CGFP ass et nämlech e Fakt, 

dass de klassesche lëtzebuergesche Schoulsystem net 

méi op all Schüler aus der Lëtzebuerger Populatioun 

passt. Dëst gesäit een un den enorm héijen 

Aschreiwungsdemanden an den ëffentlechen 

internationale Schoulen, wou eben och op Franséisch 

Éditorial
Ginn d’Kanner elo op 
Franséisch alphabetiséiert? 

an esouguer op Englesch alphabetiséiert gëtt. 

D’Direktioune vun deene Schoulen hu gréisstendeels 

esou vill Demanden do leien, dass si sech déi  

« beschte » Schüler kënnen erauspicken. 

 

Dofir ass den SNE/CGFP och der Meenung, dass déi 

ëffentlech Schoul sech der Populatioun vun eisem 

Land an hire wiesselende Besoine soll a muss 

upassen. Et kann net sinn, dass déi ëffentlech Schoul 

sech guer net verännert a mir niewendrun international 

Schoulen opriichten, wou d’Kanner dann higi wann de 

lëtzebuergesche Schoulsystem net adaptéiert fir si ass. 

An den Ae vum SNE/CGFP ass et fir de sozialen 

Zesummenhalt an eiser Gesellschaft generell, awer 

besonnesch och fir d’Integratioun vu Schüler mat 

engem anere Sproochenhannergrond, net gutt, wann 

niewent der Lëtzebuerger Schoul eng Parallelwelt vun 

internationalen ëffentleche Schoule geschafe gëtt. 

 

Vläicht ass eng Alphabetiséierung op Franséisch jo eng 

vu ville Méiglechkeete fir Schüler mat anere 

sproochleche Besoinen an der Lëtzebuerger 

ëffentlecher Schoul ze halen. 

 

Fakt ass awer och, dass d’Sproochenexperte sech 

eens sinn, dass d’Alphabetiséierung op Franséisch  

méi schwéier ass wéi d’Alphabetiséierung op Däitsch, 

well d’Korrespondenz tëschent Laut- a  

Schrëftzeechen (Phonem-Graphem-Korrespondenz) 

méi komplex ass. 

 

An den Ae vum SNE/CGFP erfuerdert eng 

Alphabetiséierung op Franséisch méi e groussen Effort 

vun de Kanner fir d’Schreifweis vun de Wierder ze 

memoriséieren, well se net esou lautgetrei sinn. 

 

Wann den Educatiounsministère de Wee vun engem 

Pilotprojet iwwert eng Alphabetiséierung op Franséisch 

géif aschloen, esou kéint den SNE/CGFP esou engem 

Projet ënner bestëmmte Konditiounen zoustëmmen. 

 

Fir den SNE/CGFP bleift et vun extrem grousser 

Wichtegkeet, dass um Enn vum Zykel 4.2 all d’Kanner, 

egal ob si op Franséisch oder op Däitsch 

alphabetiséiert goufen, erëm gemeinsam op enger 

Schinn virufuere kënnen fir dass hinnen all 

d’Méiglechkeeten am « Enseignement secondaire » 

opstinn. 

 

Den SNE/CGFP schwätzt sech awer kategoresch 

dergéint aus, dass an enger eenzeger Klass eng 

« L’alphabétisation en 
français ne devait plus 
être un tabou pour l’école 
traditionnelle »
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parallel Alphabetiséierung an deenen 2 Sproochen 

duerchgefouert gëtt. An den Ae vum SNE/CGFP ass et 

nämlech onméiglech, dass en Enseignant gläichzäiteg 

déi zwou grouss Erausfuerderungen ugoe kann, 

esouguer wann hien eventuell nach eng punktuell  

« Hëllefsstellung » an der Klass hätt. Neen, et mussen 

ëmmer verschidde Klasse kreéiert ginn, entweder mat 

enger Alphabetiséierung op Däitsch oder mat enger 

Alphabetiséierung op Franséisch. Egal wéi muss et 

ëmmer garantéiert bleiwen, dass d’Elteren am 

selwechte Schoulgebai de Choix hunn, ob hiert Kand 

op Däitsch oder op Franséisch alphabetiséiert soll ginn. 

  

Wann et zu engem Pilotprojet iwwert 

d'Alphabetiséierung op Franséisch kënnt, dann hält 

den SNE/CGFP drop, dass eng seriö a wäitreechend 

Evaluatioun vun deem Projet gemaach gëtt éier eng 

generaliséiert Aféierung vun enger Alphabetiséierung 

op Franséisch an de Schoule vum Land envisagéiert 

oder agefouert géif ginn. Och muss dee Moment 

séchergestallt sinn, dass d’Schoulen iwwer déi 

selwecht Ressourcen a Moyene verfügen géifen wéi se 

och fir de Pilotprojet zur Verfügung gestallt goufen.  

Den SNE/CGFP ass der Meenung, dass dee Moment 

och missten a punkto Contingent Adaptatiounen no 

uewe gemaach ginn, well duerch dës Mesure nei 

Defien op d’Lëtzebuerger Grondschoul duerkommen.  

 

Mat syndikalistesche Gréiss 

 

Patrick Remakel 

President vum SNE/CGFP 

 

Patrick Remakel,  
President sne/cgfP
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Den Educatiounsminister Meisch huet bei der Schoul-

Rentrée 2021-2022 d’Aféierung vun enger landeswäit 

koordinéierter Hausaufgabenhëllef annoncéiert fir 

domadder de Virgaben aus dem « Accord de coalition » 

2018-2023 wëlle Rechnung ze droen. 

Et freet den SNE/CGFP, dass de Stellewäert vun den 

Hausaufgaben nees u Wichtegkeet gewënnt, nodeems 

et an de leschte Joren ëmmer méi kritiséiert gouf, wann 

den Enseignant de Kanner Hausaufgabe ginn huet. 

An den Ae vum SNE/CGFP mussen am Virfeld nach e 

ganze Koup prinzipiell, logistesch an organisatoresch 

Froe gekläert ginn. 

Obwuel de Projet « Hausaufgabenhëllef » dem 

SNE/CGFP bis zum haitegen Dag nach net 

presentéiert gouf a mir och nach net dozou consultéiert 

goufen, wëlle mir awer schonn elo eis Positioun zu 

deem Sujet fixéieren. 

1. Wie soll déi Hausaufgaben-
hëllef assuréieren? 

Wéi et schonn am Koalitiounsaccord schwaarz op 

wäiss steet, kéinten d’Enseignanten dës 

Hausaufgabenhëllef assuréieren, an zwar als 

Iwwerstonnen, déi op fräiwëlleger Basis geleescht 

kënne ginn.  

Den SNE/CGFP fuerdert dofir, dass dës Garantie aus 

dem Koalitiounsaccord agehale gëtt a keen Enseignant 

ka forcéiert ginn, déi Hausaufgabenhëllef ze halen. 

Wann en Enseignant sech decidéiert, fir 

Hausaufgabenhëllef ze assuréieren, da misst hien eng 

méiglechst grouss Flexibilitéit bei der Organisatioun vu 

senger Tâche behalen. Esou misst hien d’Méiglechkeet 

hunn, sech d‘Hausaufgabenhëllef a Form vun 

Iwwerstonne bezuelen ze loossen an dat zum Tariff vun 

enger regulärer Iwwerstonn. Hie misst och 

Hausaufgabenhëllef- Stonnen op säi « Compte 

Resolutioun vum SNE/CGFP  
zur Hausaufgabenhëllef

épargne-temps CET » setze kënnen. D’Convertéiere 

vum « Appui pédagogique » an Hausaufgabenhëllef 

misst och erméiglecht ginn an dat no deene selwechte 

Modalitéiten, wéi dat fir d’Convertéiere vum « Appui 

pédagogique » a « Leçons d’enseignement direct » 

virgesinn ass. Den SNE/CGFP ass der Meenung, dass 

een déi Tâche vun der Hausaufgabenhëllef soll esou 

attraktiv wéi méiglech gestalten.  Dofir muss den 

Enseignant och déi gréisstméiglecht Flexibilitéit 

behalen, wéini hie seng Hausaufgabenhëllef wëllt 

ubidden. 

2. Wie ka vun der 
Hausaufgabenhëllef 
profitéieren? 

D’Deelhuelen un der Hausaufgabenhëllef däerf op kee 

Fall un eng Aschreiwung vum Schüler an engem  

« Service d’éducation et d’accueil (SEA) » gebonne 

sinn. 

Fir den SNE/CGFP ass et indispensabel, dass, wann all 

Schoul am Land Hausaufgabenhëllef ubidde wäert, 

och all Schüler de Choix muss hunn, fir dovunner ze 

profitéieren oder net. D’Hausaufgabenhëllef stellt also 

eng fakultativ Offer fir d’Schüler duer. 

3. Wéi gesäit d’Organisatioun 
vun der geplangter 
Hausaufgabenhëllef aus? 

3.1. A verschiddene Schoule gëtt haut schonn eng 

Hausaufgabenhëllef ugebueden, wou den  

« Titulaire de classe » senger Klass déi Hëllef op 

bestëmmten Deeg no der Schoul ubitt. Bei enger 

flächendeckender Aféierung vun der 

Hausaufgabenhëllef däerf et op deene Plazen net 

zu Verschlechterunge kommen. 

Den SNE/CGFP fuerdert dofir, dass et op deene 

Plazen, wou eng Hausaufgabenhëllef haut schonn 

ugebuede gëtt, et och méiglech bleift, just mat de 

Kanner vu senger Klass ze schaffen. 

3.2 D’Hausaufgabenhëllef soll idealerweis pro Klass 

ugebuede ginn. Et wär awer, jee no lokaler 

Begebenheet, och virstellbar, Gruppen no 

Joergäng, respektiv nom Zykel 

zesummenzestellen.  

Den SNE/CGFP fuerdert, dass d’Effektiver vun de 

Gruppen esou musse limitéiert ginn, dass eng 

richteg Betreiung an Hëllef kann assuréiert ginn an 

dass d’Hausaufgabenhëllef, wéinst ze héijen 

Effektiver, net op eng einfach « Surveillance » vun 

de Kanner erausleeft. An deem Kontext muss 

d’Gruppegréisst och no ënnen ugepasst ginn, 

wann een oder e puer Kanner mat spezifesche 

Besoinen an der Hausaufgabenhëllef ageschriwwe 

sinn. 

3.3. Eng landeswäit koordinéiert Hausaufgabenhëllef 

bréngt zousätzlech administrativ an 

organisatoresch Aarbecht mat sech.  

Et muss genuch Personal rekrutéiert ginn, dat 

d’Hausaufgabenhëllef assuréiert. Am Krankheetsfall 

muss de Remplacement vun dësem Personal 

organiséiert ginn oder d’Elteren iwwert d’Ausfale vun 

der Hausaufgabenhëllef informéiert ginn. Et mussen 

Informatiounen an Umeldungen un d‘Elteren 

erausgeschéckt ginn. Confirmatioune vun Umeldunge 

mussen entgéintgeholl ginn, Lëschten erstallt a verwalt 

ginn. D’Presenzen an d‘Ofmeldunge vun de Kanner 

musse geréiert ginn. Dës grouss administrativ an 

organisatoresch Aarbecht am Zesummenhang mat der 

Hausaufgabenhëllef däerf net un der Schoul hänke 

bleiwen. 

Den SNE/CGFP fuerdert dofir, dass weder de President 

oder e Member vum Schoulcomité nach de  

« Coordinateur de cycle  » oder den « Titulaire de 

classe » mat der praktescher Organisatioun vun der 

Hausaufgabenhëllef ka beoptraagt ginn.  

De MENJE muss kucken, wéi een dës Organisatioun 

gestemmt kritt, ouni dass dat en zousätzlechen 

Aarbechtsopwand fir d’Schoulen an d’Enseignantë 

bedeit. 

An deem Zesummenhang wär et och net onwichteg ze 

wëssen, wat fir en Ëmfang déi geplangten 

Hausaufgabenhëllef anhëlt an ob et do Ënnerscheeder 

tëschent den Zykle ginn.  

4. Wou soll 
d’Hausaufgabenhëllef 
stattfannen? 

Am Fall wou d’Hausaufgabenhëllef net an de 

Raimlechkeete vun der Maison relais ugebuede ka 

ginn, mussen, no Concertatioun mam Schoulcomité, 

aner Raimlechkeete fonnt ginn. 

Dës Resolutioun gouf den 8. Mäerz 2022 eestëmmeg 

vun der Assemblée des Délégués vum SNE/CGFP 

ugeholl.
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Et gëtt sécher vill Leit, déi de Rob méi laang an och 

besser kannt hu wéi ech. 

Duerfir wëll ech op dëser Plaz just e puer Erënnerunge 

festhalen, déi hien esou beschreiwen, wéi ech hien 

erlieft hunn. 

Ech hunn de Rob ausgangs der 80er Jore kenne 

geléiert, wéi ech als jonke Schoulmeeschter an  

d'« Assemblée des Délégués » vum SNE gewielt gouf. 

Hie war deemools am Comité a war virun allem fir de 

Volet « Préparatoire » zoustänneg. 

De Rob war en exzellente Rhetoriker. Hien huet et 

verstanen, souverän an absolut iwwerzeegend säi Sujet 

ze presentéieren. D'Pointë waren ëmmer op der 

richteger Plaz, d'Stëmm ass genau do gehuewe ginn, 

wou et néideg war, d'Pause si grad do komm, wou se 

sënnvoll waren... Zu de Pausen huet iwwregens nach 

eng typesch Mimik gepasst. Hien huet fir ee kuerzen 

Ament d'Aperhoer eropgezunn. Da war et op eemol 

ganz roueg am Sall a jiddereen huet gespaant 

nogelauschtert, wéi hie weidergefuer ass. 

Wéi ech an de Nonzeger Joren du selwer am Comité 

vum SNE war, hunn ech gemierkt, dass de Rob seng 

Riede net aus dem Aarm gerëselt huet. Hien huet all 

Betounung an all wichtege Geste grëndlech geplangt a 

näischt dem Zoufall iwwerlooss. 

De Rob war een « onermiddleche Schaffert » beim 

SNE. Hien huet den Dossier « Préparatoire » aus dem 

Effeff kannt a sech resolut fir seng Kolleegen aus dem  

« Régime préparatoire » agesat. 

Owes war hien dacks nach um Büro an der 

Ardennerstrooss an huet de « Bulletin syndical » bis an 

Erënnerungen un de  
« Schmitze Rob » 
Auteur : claude Kasel 

de leschten Detail iwwerschafft, éier hien en dann an 

d'Dréckerei weiderginn huet. 

De Rob war kee Frënd vu Kompromësser. Hien huet an 

Diskussiounen net laang ronderëm de Bräi geschwat, 

mee seng Meenung direkt, kloer an däitlech zum 

Ausdrock bruecht. Domat ass hien dacks ugeeckt. Als 

engagéierten Delegéierte vum Diddelenger 

Léierpersonal an iwwerzeegte Syndikalist ass hie 

respektéiert ginn, och vun deene Leit, déi hien net 

onbedéngt zu senge Frënn ziele konnt. 

De Rob huet sech dëse Respekt verdéngt! Als 

Diddelenger Schoulmeeschter an SNE- Member wëll 

ech dem Rob posthum Merci soe fir säi couragéierten 

Asaz am Déngscht vum Léierpersonal. 

Merci Roby

Liesungen um SNE

Den SNE/ CGFP ass frou, dass no 2 Joer Pandemie endlech nees konnte Liesunge vun eisen Auteuren ofgehale 

ginn. Et war hinnen eng grouss Freed de Kanner nees aus hire Bicher virliesen ze kënnen a mir si frou de Kanner 

esou e Stéck Normalitéit konnten zréck ze ginn.  

All eis Biller- a Virliesbicher fannt dir an eisem Online Shop op folgendem Link :  

E grousse Merci un eis engagéiert Auteuren !

https://sneeditions.shop/shop/

Dany Gales 

Minimaus  
(07.03.2022) 
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Nico Eich 

Monsieur Dupont 
(10.03.2022) 

Josée Bourg 

Orangi  
(17.03.2022) 

Yvette Moris 

Scheewercher zielen  
(23.03.2022)  

De Fabio geet derwidder 
(24.03.2022) 

Märecher fir drann  
ze bäissen 
(24.03.2022)
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550 Posten an de Lëtzebuerger 
Grondschoule goufe besat:   

 
• 120 Enseignantë mat engem BScE, déi sech 

dem Concours gestallt hunn, an an de 
Cyclen 2-4 intervenéieren;   

• 30 Agente mat engem BScE, déi sech dem 
Concours net gestallt hunn;   

• 150 nei Agente mat engem Bachelor, deen a 
Relatioun mat engem vun den Objektiver 
vum « Enseignement fondamental » steet;   

• 251 Remplaçantë mat engem CDD.

Mir si weiderhin dankbar fir all motivéiert a kompetent 

Persoun, déi de Wee an den Enseignement fënnt, 

verlaangen awer trotzdeem, dass dat engagéiert 

Personal eng zolidd pedagogesch Grondausbildung 

muss hunn. Et ass a bleift e komplexe Beruff, ee Beruff 

mat e sëllegen Erausfuerderungen an enger grousser 

Verantwortung. Enseignant si léiert een net an 246 

Formatiounsstonnen innerhalb vun engem Joer. Mir als 

SNE / CGFP froen eis, ob dës Léisung, déi 2018 aus 

der Nout eraus an d’Liewe geruff gouf, net 

gezwongenermoossen zur Dauerléisung gëtt.  

An den Ae vum SNE/CGFP en absolutten No-Go! 

Mir stellen ëmmer nees fest, dass eng Rei aner 

Ministèren oder Institutiounen hiren Job korrekt 

maachen a realiséieren, dass een effektiv proaktiv 

eppes géint de Mangel u Personal kann a soll 

maachen: Mir denken un d’Arméi, d’Police, de CGDIS, 

d‘Gemengen an d’Handwierk, fir nëmmen e puer 

aktuell Beispiller ze nennen. Vun engem 

Rekrutementsbüro an der Stad, iwwer flott Videoen an 

de soziale Medien, vun allem ass eppes dobäi.   

Wat geschitt am  
Enseignement?  
Glat a guer näischt!    

Et geet eiser Meenung no definitiv net duer, dass de 

MENJE eemol am Joer op der Studentefoire dobäi ass, 

déi oppe Plazen online ausschreift, an dann hofft, dass 

genuch interesséiert Leit sech dovunner ugesprach 

fillen a sech fir eng Ausbildung zum Enseignant 

entscheeden. Neen, dofir brauch et schonn e bësse 

méi Effort a Visibilitéit op relevante Plazen an zu deene 

passende Momenter. Virun allem no deenen zwee Joer 

Pandemie, wou och zu Lëtzebuerg jiddereen erkannt 

huet, dass Schoulhale sécherlech net zu den 

einfachsten Tâchë gehéiert.    

Et ass eigentlech net virrangeg eisen Job als 

Gewerkschaft, fir de Beruff ze promouvéieren, mee déi 

Aktioune misste vum MENJE ausgoen. Vu dass dem 

SNE / CGFP awer d’Qualitéit am Bildungswiese 

wichteg ass, an dës Qualitéit ganz enk mam 

Rekrutement zesummenhänkt, wëlle mir op dësem 

Wee een Deel vun eisen Iddien an deem Kontext 

matdeelen.   

• D’Woch vum Enseignant  

• Nationalen Dag vun der Bildung (« Journée des 

professions » zum Thema Enseignement)  

• Geziilt Rekrutement an de Veräiner, do wou 

engagéiert Jonker Freed drun hunn fir Kanner ze 

encadréieren.  

• Op deene Plaze present sinn, wou déi Jonk sech an 

hirer Fräizäit ophalen.  

• Positiv Biller aus de Schoule weisen an an de Medien 

duerstellen. D’Aarbecht vun den Enseignanten um 

Terrain valoriséieren.  

• Interviewe mat Enseignantë verëffentlechen. 

Temoignagë vun Enseignanten, déi iwwert hir 

Motivatioun am Beruff schwätzen. Z.B.: “Ech si gären 

Enseignant, well...”  

• Déi sozial Medie méi geziilt asetze fir de Beruff bei 

deene Jonken ze promouvéieren.  

• D’Aarbecht an d'Wësse vun eise pensionéierten an 

erfuerenen Enseignantë valoriséieren, eis fréier 

Kolleeginnen a Kolleegen an de Rekrutement an 

eventuell an d’Ausbildung mat abannen.  

D’Kanner brauche kompetent an héich qualifizéiert 

Enseignanten. Den SNE / CGFP ass dofir bereet ze 

hëllefen, wann et ëm d’Promotioun vun eisem Beruff 

geet. Den SNE / CGFP steet gären zur Verfügung fir 

sech mam Ministère un een Dësch ze setze fir 

gemeinsam eng nohalteg Léisung fir d’Penurie am 

Enseignement ze sichen.   

* (Aus der Äntwert op d’Question parlementaire QP 

4803 vum 4.8.2021 : Modalités de recrutement 

d'enseignants)  

Imagecampagne  
am Enseignement 
op wien oder wat waarde mir eigentlech nach?  

Zënter etleche Joren ass eisen offiziellen Instanze 

bekannt, dass net genuch diploméiert Enseignantë 

kënne rekrutéiert gi fir de Besoinen um Terrain 

nozekommen. Mir als SNE/CGFP revendiquéieren 

dowéinst och a reegelméissegen Ofstänn, dass 

endlech eng konkret Campagne lancéiert gëtt fir 

dësem Manktem entgéintzewierken.    

Viru 4 Joer hu mir als SNE/CGFP d’Mesure vun de 

Quereinsteiger akzeptéiert, ënnert der Konditioun, dass 

dës soll eng Noutléisung bleiwen. Kuckt een awer elo 

déi aktuell Zuele vum Rekrutement, esou fält op, dass 

ewell méi Quereinsteiger agestallt ginn, wéi Kandidaten 

aus deem reguläre Studium vun den 

Erzéiungswëssenschaften.  

A senger Äntwert op d’ « Question parlementaire » 

4803 zu de « Modalités de recrutement d'enseignants »* 

huet den Här Minister dës Zuele fir d’Schouljoer 21/22 

matgedeelt :   

D’Isabelle Loewenstein  

ass enseignante am cycle 2-4  

an der gemeng Hesper 

a Member vum comité central  

vum sne/cgfP.

De christian Kohnen ass 

enseignant am cycle 4, President  

vum comité d’école, ecole  

fondamentale steinfort
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eis Aktioun "Hëlleft ons hëllefen" war en erfolleg a 

mir konnten de 14.4.2022 ronn 20 Këschte 

schoulmaterial der Associatioun LUkraine 

iwwerginn. e grousse MeRcI un iech léif Membere 

fir är spenden an och un eis equipe vu sne 

editions fir den Transport vun de Këschten. 

LUkraine sammelt weider schoulmaterial  

op der Adress:  

276, rue de Rollingergrund  

L-2441 Lëtzebuerg  

(Méindes-freides vun 10h00- 17h00).

Spendenaktioun 
Hëlleft ons hëllefen 

Hausaufgabenhëllef : 
eng gutt Léisung oder een Anachronismus?

Vun den Hausaufgaben … 

Hausaufgabe sollen d’Léieren an der Schoul 
ënnerstëtzen andeems doheem widderholl, geléiert, 
geüübt an / oder eppes verdéift gëtt. Den Effet vun den 
Hausaufgabe gouf schonn a ville Studien (ënnert anerem 
TU Dresden, John Hattie, …) ënnersicht an ënnert dem 
Stréch haten Hausaufgaben, wann iwwerhaapt, ni de 
gréissten Effet op d’Léieren. Bleiwen d’Hausaufgaben 
deemno ëmstridden, esou ass et definitiv net 
ëmstridden, dass vill Familljen drënner leiden. 

Iwwert d’Petitioun … 

Genee dofir gouf dann Enn vum leschte Joer eng 
Petitioun op dem Site vun der Chamber lancéiert, fir 
d’Kanner esou vum deegleche Stress ze befreien a fir 
hinne méi Zäit fir Fräizäitaktivitéiten ze loossen. Een 
heefegt Argument ass och ëmmer, dass d’Ofschafe vun 
den Hausaufgaben d’Ongläichheeten tëschent deene 
Kanner, wou d’Elteren hëllefe kënnen, an deenen, wou 
dat net de Fall ass, géif verréngeren. 

Zur landeswäiter gratis  
Hausaufgabenhëllef! 

D’Léisung schéngt an enger gratis a flächendeckender 
Hausaufgabenhëllef ze leien, esou wéi se am 
Regierungsprogramm steet. Domadde sollen dann 
d’Ongläichheeten ewechfalen an dës Belaaschtung aus 
dem Familljeliewe geholl ginn. 

eng gutt Léisung oder  
een Anachronismus? 

Op den éischte Bléck schéngt eng landeswäit an och 
nach gratis Hausaufgabenhëllef also d’Léisung an eng 
gutt Alternativ ze sinn. Fir mech ass se dat awer ganz 
kloer virun allem nëmmen op den éischte Bléck, well si 
hëlt zwar den Drock an d’Belaaschtung aus der Famill 
eraus, mee d’Kanner bleiwen nach méi laang an der 
Schoul an hunn deemno net méi Fräizäit. Och wat déi 
sozial Ongläichheeten ugeet, bezweifelen ech, dass 
d’Qualitéit vun enger Hausaufgabenhëllef an engem 
grousse Grupp an der Schoul mat enger individueller 
Betreiung doheem mathale kann. D’Bereetstelle vun 
enger roueger Léierplaz matten am Klassesall bei engem 
grousse Grupp vu Kanner ass och bei Wäitem net 
evident. 

D’Iddi an d’Beweeggrënn hannendru si sécherlech gutt 
a luewenswäert, mee eleng de Begrëff  
« Hausaufgabenhëllef » stellt fir mech e gewëssenen 
Anachronismus duer. Eleng schonn duerch den Numm 
vill ze vill op d’Produkt, also d’Aufgab zentréiert, an net 
genuch op de Prozess, also d’Léieren u sech. An et 
geet ëm d’Léieren, ëm de Prozess vum Uneegene vu 
Kompetenzen, an net ëm d’Aufgab u sech. Vill Kanner 
brauche vill méi e Coaching an Ënnerstëtzung beim 
Léieren. Bei Schwieregkeete mat den Aufgabe kann et 
un der Strategie oder um Léierstoff u sech leien. Esou 
weisen oft Schwieregkeete bei den Aufgaben op nach 
net verstanen Inhalter hin an do muss de Léierinhalt 
nach eemol schülergerecht opbereet ginn an nëmmen 
e richtegt Resultat bei der Hausaufgab bréngt reng 
guer näischt. Vill besser ass an deem Fall, wann 
d’Aufgab net richteg ass, dass d’Léierpersoun selwer 
gesäit, wou de Schüler nach Schwieregkeeten huet. 

Bei esou enger Hëllef muss zudeem och den 
ënnerschiddleche Besoinen a Léiertyppe Rechnung 
gedroe ginn. Alles wäit ewech vun evident am grousse 
Grupp an am Kader vun enger sougenannter 
Hausaufgabenhëllef. 

Nëmmen dann, wann déi ugebueden Ënnerstëtzung 
bei den Hausaufgaben den individuelle Besoine vun de 
Kanner gerecht gëtt a si an hirem Léierprozess 
weiderbréngt, mécht esou eng Hëllef a mengen Ae 
Sënn. Alles anescht wéi eng qualitativ héichwäerteg 
Hëllef wär deemno nëmmen eng Hëllef um Pabeier an 
eng Verschwendung vu Ressourcen an Zäit vun de 
Kanner. Da wär et nämlech vill méi sënnvoll, méi 
personell Ressourcen an d’Schoulen ze kréien, fir 
d’Kanner wärend der Schoulzäit a méi klenge Gruppe 
méi cibléiert a besser individuell ugepasst kënnen ze 
ënnerstëtzen an hinnen esou no der Schoulzäit méi 
Fräizäit kënnen ze erméiglechen. 

Laurent Berck, I-eBs nidderkuer a 

Responsabel vum « groupe de travail » 



2
4

D
id

a
c
ta

 2
0

2
2

2
4

d
e
 b

u
lle

ti
n

 0
2

/2
0

2
2

Tous les intéressés pourront s’inscrire : 
• soit par courrier électronique :  

events@sne.lu 
• soit par téléphone au numéro 48 11 18-1  

Veuillez indiquer vos coordonnées 
personnelles (nom et adresse, école, numéro 
de GSM…) 

La date limite des inscriptions est fixée au  
8 mai 2022. 

Le voyage se  
déroulera dans le 
respect des mesures 
sanitaires en vigueur 
au moment du 
déplacement.

Invitation 
à l’attention des membres du SNE/CGFP

Le SNE/CGFP vous invite à une visite de l’exposition  

« DIDACTA, die Bildungsmesse 2022 »  qui aura lieu 

mercredi, le 8 juin 2022. 

Le voyage se fera en autobus avec départ au P&R 

Howald à 6h30. Le départ à Cologne est prévu pour 

16h30. 

Le billet d’entrée, les frais du voyage en bus de même 

qu’une agape sur le chemin du retour (permettant un 

échange d’idées entre les participants) seront pris en 

charge par le SNE/CGFP. 

Le retour à Luxembourg est prévu vers 22h00. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Le Comité du SNE/CGFP 

11-13, rue des Ardennes 
L-1133 Luxembourg 
www.sne.lu

Ihr kompetenter Partner in Luxemburg 
für jede Art von Druckmedien 

in Druckvorstufe,  
Offset- und Digitaldruck 

 

Kontaktieren sie uns: shop@sne.lu







Preis inklusiv  Lieferung frei Haus : 20,00 € 
ISBN 

 
Erhältlich : ab April 2022  
 
Bestellung per Überweisung des Buchpreises 
auf das Konto  : 
LU41 1111 0364 4065 0000  
von Michel Schaack mit dem Vermerk:  
4. Buch
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es darf geschmunzelt / gelacht werden über sonderbare erlebnisse. 
  
Kindheit  -  Jugend  -  Armee  -  Beruf  -  familie   - Kirche  -  gesundheit  
in Bettemburg, Roeser, Luxemburg (stadt und Land) und  
in 9 anderen Ländern dieser Welt. 

Eigentlich wollte ich in diesem meinem 4. Buch die 
Welt, in der wir leben, kritisch hinterfragen. Doch 
angesichts der Pandemie, die uns genug Sorgen 
macht, nahm ich einen Kurswechsel. Ich versuchte 
die lustigsten Episoden meines Lebens zu Papier zu 
bringen und sie dementsprechend zu illustrieren. Ich 
bin voller Zuversicht, dass die gut 100 mehr oder 
weniger kleinen Geschichten ihnen Freude bereiten 
werden? 

Michel Schaack, geboren 1942 in Luxemburg, 
verheiratet, zwei Söhne, Lehrer in Bettemburg i.R., 
Koordinator des sozialengagierten Bettemburger 
Jugendchors von 1973 bis 1992 und von 2012-2017, 
Präsident der ONG Niños de la Tierra/Chiles Kinder 
von 1987 bis 2013, Vizepräsident des Cercle Vivi 
Hommel, aktives Mitglied der Luxemburger 
Erwuessebildung und der Bettemburger Sängerfreed. 
Autor der Bücher Christ Sein mit Zorn und 
Zärtlichkeit (2014), Christ und Sozialist (2017) und 
Von Luxemburg via Bettemburg nach Südamerika 
(2020).

Michel schaack 
Autor des Buches

Lustige Episoden  
aus meinem Leben 
Autor : Michel schaack

Étude du CSEE 
Les syndicats de l’enseignement européens 
face au variant omicron de la COVID-19

Une enquête parmi tous les membres du CSEE a eu 

lieu du 10 février au 1er mars 2022. Environ 80 % des 

pays où le CSEE est représenté ont répondu au 

questionnaire. 

L’étude du CSEE montre qu’avec l’apparition du 

variant omicron, de nombreuses mesures d’urgence 

ont été réduites alors que les épidémiologistes 

appelaient à la prudence. Un nombre croissant 

d’infections à la COVID-19 en fut la conséquence.  

Les organisations membres du CSEE estiment que la 

réponse des gouvernements à l’apparition du variant 

omicron a été insuffisante, inadéquate ou chaotique. 

En effet, les mesures n’ont pas pu assurer la santé et la 

sécurité des enseignants. Beaucoup d’enseignants se 

voyaient confrontés à un surplus de travail administratif 

et de stress. La COVID-19 a contribué à aggraver les 

problèmes existants dans les écoles et a eu un effet 

négatif sur l’attractivité de la profession enseignante. 

Vu que la crise de la COVID-19 est loin d’être terminée, 

elle continue d’avoir une incidence négative sur les 

systèmes éducatifs en Europe. En s’engageant dans 

un dialogue social concret avec les syndicats de 

l’enseignement, les gouvernements doivent prendre 

des mesures pour affronter les impacts à long terme de 

la pandémie. 
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SAVE THE DATE 

Bistrot littéraire 

Datum:  Méindeg, de 17.10.2022 em 18h00 

Plaz:      « Le Bovary » zu Weimeschkierch mat 
              2 Lëtzebuerger Schrëftstellerinnen 

 
************** 

Konferenz 

Datum:  Dënschdeg, de 15.11.2022 em 17h00 

Plaz:      Siège vum SNE 
              mam Marie-Paule Theisen 

Thema:  « Déi positiv Wierkungen vun der  
              Uechtsamkeet / Mindfulness 
              op d’Gehieralterung » 

 

D’Umeldungen an engem vun de nächsten 
Bulletinen oder per Info-Mail.

Praktesch Infoen  
Zuel vun de Fotoen:   

maximal 4 (fréier an haut) 
(evtl. mat der Angab vum Fotograf) 

Zuel vun de Wierder: maximal 250 

Numm vum Auteur:  fakultativ 

Form: am beschten an digitaler Form;  
op Pabeier ass awer och méiglech 

Adress: sne@education.lu  

oder  

SNE/CGFP  
11-13, rue des Ardennes 
L-1133 LUXEMBOURG

Orscholz Baumwipfelpfad 
Aktivitéit: Trëppeltour mat Guide; liichte Spazéierwee duerch de Fréijoersbësch 

Zilgrupp:  Membere vu 55 Joer un an hir/e Conjoint/e 

Dauer: 90 Min.; duerno gëtt den SNE e Patt 

Datum: Dënschdeg, de 14.6.2022 um 15h00 

Plaz: Cloefstraße, 66693 Mettlach  
(Orscholz) (Parkplatz P1 oder P2)  
vu Réimech oder Schengen aus nach ca. 15 Min. 
individuell Urees 

Umeldung:  events@sne.lu   
                    oder 48 11 18-1            bis de 7.6.2022 

(D’Participantë kréie per Mail eng Confirmatioun) 

(COVID Reegele sinn am Moment nach 3G; wann Ännerunge 
kéimen, deele mir Iech dat mat.)

☛

Léif LieserInnen 

Dir hutt bestëmmt an Ärer Uertschaft, Ärer Gemeng 

oder um Nopeschduerf eng al Schoul stoen, wou Dir 

vläicht selwer dra gaang sidd oder selwer nach 

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.  

Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf 

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus, 

e Musikshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e 

Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da 

schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran, 

am beschten nach mat e puer Fotoen (« virdrun » an  

« elo »).  

A wa mir dann eng flott Rubrik op d’Bee gesat kréien, 

dann ass dat vläicht och e flotte Beitrag fir déi 

KollegInnen, déi nach net bei den « sne seniors » sinn. 

An natierlech freeë mir eis och iwwert Zouschrëfte vu 

Memberen, déi nach net am Alter vun den « sne 

seniors » sinn.  

Al Schoul – neit Liewen 
eng nei Rubrik bei « sne seniors »

Léif KollegInnen 

 

Lues a lues kënnt de Summer méi no an dëst ass dann 

och de leschte Bulletin virun der Summervakanz mat 

enger Rubrik «sne seniors». Duerfir nach déi lescht 

wichteg Infoe vun eisem Grupp. 

 

Als Alternativ zu enger Visitt vum Stroossbuerger 

Europaparlament hate mir Iech eng Visitt vun der 

Boufferdéngs Brauerei zu Käerjeng ugebueden. Leider 

waren net genuch Senioren dorun interesséiert, sou 

dass mir dat nees ofgeblosen hunn. Dir hutt Recht, 

wann Dir sot, dass Brauerei an Europaparlament 

zweeërlee Schong sinn an dass een dat eent net 

duerch dat anert ersetze kann.  

 

Duerfir kucke mir elo ganz intensiv op eisen Trëppeltour 

um Orscholzer « Baumwipfelpfad »; d’Detailer an 

d’Modalitéite fir d’Umeldungen fannt dir an der 

faarweger Këscht niewent oder ënnert dem Artikel. An 

dann nach e puer Datumer fir den Hierscht, déi Dir Iech 

elo schonn an Ären Agenda schreiwe kënnt. (Save the 

dates).  

 

Iech alleguer elo scho vun eiser Säit aus eng schéi 

grouss Vakanz an e schéine Summer. 

Mir verloossen eis op Är Mathëllef. 
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Dass d’Uertschaft Uespelt (Aspelt) an der Gemeng 

Fréiseng, tëschent Munneref a Fréiseng scho méi wéi 

800 Joer al ass, wësse mir, zënter mir d’Feierlechkeete 

vum Péiter vun Uespelt erlieft hunn. 

Natierlech si lues a lues an den Dierfer och Schoulen 

entstan. Beluecht ass, dass et 1803 zu Uespelt 30 

Schoulkanner gouf, déi am Kaploun senger aler 

Wunneng Schoul gehal kruten. Nodeems no engem 

Stuerm 1910 en Deel vum Kierchendaach op d’Schoul 

gefall ass, ass 1915 déi nei Schoul a Betrib geholl ginn. 

Déi al Schoul gouf duerno als Proufsall fir d’Musek 

benotzt an ass haut e Sall fir Versammlungen. 

Déi nei Schoul ass wéi scho gesot 1915 gebaut ginn;  

e puer Joer duerno sinn 2 oppen, awer iwwerdaachten 

Turnsäll op déi 2 Säite bäigebaut ginn. Toilettë fir 

Jongen a Meedercher waren ufanks am Haff. D’Gebai 

hat ënnenan zwee Klassesäll an uewenop zwou 

Déngschtwunnengen. Spéider goufen aus deene 

Wunnengen och Klassesäll an d’Léierpersonal huet 

misse selwer kucken, fir eng Wunneng ze fannen. Mee 

och dat war nëmmen e puer Joer gutt, well d’Zuel vun 

de Kanner sou an d’Luucht gaang ass, dass och déi 

nei Schoul op eemol ze kleng war.  

1993 sinn d’Zyklen 2 bis 4 (deemools de «Primaire») an 

déi nei gebauten Zentralschoul op Fréiseng geplënnert.  

Duerno gouf renovéiert, den Haff tëschent der Schoul 

an der Turnhal aus de 70er Jore gouf zu engem flotten 

Agangshall amenagéiert, d’Schoul selwer bitt elo Plaz 

fir d’Musek, Musekscoursen, Ausstellungen a 

Versammlungen an ass deemno gefëllt mat neiem 

Liewen an neien Aktivitéiten.      

Al Schoul – neit Liewen 
UesPeLT (AsPeLT)

Al Schoul féier ...                    ... an haut

Nei Schoul féier ... 

.... an haut 







D’SDK Akademie bitt 
Sensibilisiéierungs-

aktivitéiten zur 
Ressourcen- a 

Klimaschounung 昀r 
Grondschoul, Maison 

Relais a Lycée

Eng Aktioun vun:

Ausserdeem fann Dir 
eis Formatiounen 

昀r Enseignanten um 
IFEN

Dir fannt eis O昀eren op 
www.sdk-akademie.lu

Fir weider 
Informatiounen:

akademie@sdk.lu
488 216 400
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Envie d’une 
nouvelle voiture ?

SPUERKEESS.LU
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