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1

INLEIDING

1.1

Situering

Deze leerplanbrochure bevat de volgende leerplannen klassieke talen in de eerste graad:
–

klassieke studiën in het eerste leerjaar A;

–

Latijn voor de basisopties Latijn en Grieks-Latijn in het tweede leerjaar;

–

Grieks voor de basisoptie Grieks-Latijn in het tweede leerjaar.

Uit praktische overwegingen zijn de leerplannen klassieke studiën en Latijn samen genomen. De verscheidenheid in het totale urenaanbod van klassieke studiën en Latijn in de eerste graad maakt het onmogelijk een precieze verdeling tussen beide te maken: de vakwerkgroep zal precieze afspraken maken rond de verdeling van de
leerinhouden over het eerste en tweede jaar. Pedagogische overwegingen en niet het handboek vormen daarbij
het richtsnoer. De kennismaking met het Grieks gebeurt vanzelfsprekend wel verplicht in het eerste leerjaar A.
Deze leerplanbrochure vervangt de leerplanbrochure van september 1999 (D/1999/0279/025) en treedt progressief in werking vanaf september 2011. Zij verschijnt enkel nog elektronisch. Nieuw is dat er ook apart van deze
leerplannen een servicedeel gepubliceerd wordt. Bibliografie, nuttige weblinks, praktijkvoorbeelden … kunnen
hier een plaats krijgen. Voordeel is dat dit servicegedeelte vlot aanpasbaar is, waar de eigenlijke leerplannen na
goedkeuring door de inspectie vastliggen. Een link naar het servicedeel vindt u hier.
De aanpassing van de leerplannen klassieke talen is door verschillende motieven ingegeven.
–

Er gaapte een diepe kloof tussen de leerplannen eerste graad (1999) en de leerplannen tweede en derde
graad (2006). De – eerder ongebruikelijke – neerwaartse herwerking van de leerplannen (van de derde naar
de eerste graad) heeft te maken met de invoering van de specifieke eindtermen (2004). Niet op het vlak van
de leerinhouden maar wel op het vlak van omgaan met taalstudie en lectuur was er een feitelijk verschil tussen de eerste en de andere graden. Op tien jaar beweegt er immers heel wat, ook in de wereld van de klassieken.

–

De noodzaak om het gehanteerde grammaticale kader te laten aansluiten bij het grammaticale kader van de
andere talen en bij wetenschappelijke inzichten werd scherp aangevoeld. Door die aansluiting kan men leerlingen immers een effectieve steun bieden. Concreet wil dit zeggen dat men voor deze leerplannen vertrekt
vanuit de principes van de valentiegrammatica. De wijze waarop de theoretische taalbenadering bij diverse
talen aan bod komt, kan verschillen, maar toch is het belangrijk dat die aanpak zoveel mogelijk gelijk spoort.
Zo wordt een maximale transfer van de ene taal naar de andere mogelijk, ook al is de theoretische taalbenadering zoals klassieke talen die in ondersteuning van het taalleren gebruiken, bij het leren van moderne
talen zeer sterk teruggedrongen. Daar werkt men immers eerder volgens het principe van constructie vanuit
een natuurlijk taalaanvoelen, waar leraren klassieke talen een ontledende aanpak (deconstructie) hanteren
die voortvloeit vanuit het feit dat zij een passieve taalbeheersing beogen.

–

De pedagogisch-didactische context wijzigt snel. De pedagogisch-didactische wenken in de vorige leerplannen verdienden dan ook een update. Ook de onderdelen van het algemeen deel kregen een opfrisbeurt.

De leerplancommissies beseffen dat de invoering van deze leerplannen een wijziging van het onderricht klassieke talen met zich zal meebrengen, en dat voornamelijk op grammaticaal vlak. Zij hopen en vertrouwen erop dat
de leraren de kans grijpen om met een scherpe blik op de (ongewijzigde!) einddoelen samen een rechte koers uit
te zetten die uniformer is dan in het verleden.
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1.2

Betekenis van de studie van klassieke talen voor jongeren van vandaag

Deze tekst formuleert antwoorden op de vraag waarom jongeren van vandaag voor de studie van een of twee
klassieke talen zouden willen kiezen. Scholen en leraren kunnen de tekst gebruiken om ouders en leerlingen te
overtuigen en te blijven motiveren.

1.2.1

Klassieke oudheid als kader van de studie van de klassieke talen

•

Het kader is de klassieke oudheid. Door de studie van Grieks en/of Latijn verwerven de leerlingen een inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving.

•

De studie van Grieks en/of Latijn draagt bij tot de vorming van historisch bewustzijn: het besef dat sommige
dingen zijn gebleven en andere zijn gewijzigd. De klassieke oudheid komt op de leerlingen terzelfder tijd vertrouwd en vreemd over. De confrontatie met wat anders en onverwacht is, verruimt hun horizon en prikkelt
hen om een positie in te nemen. Door aandacht te besteden aan de manier waarop Grieken en Romeinen
dachten, voelden en handelden, kunnen leerlingen hun eigen 'vanzelfsprekende' opvattingen, gevoelens en
gedragingen opnieuw in vraag stellen.

•

De studie van Grieks en/of Latijn is een oefening in kritisch denken. Zij stimuleert de leerlingen tot een kritische houding en voedt hen op tot weerbaarheid tegenover datgene wat vanuit de maatschappij op hen afkomt.

•

De studie van het Grieks-Romeins verleden confronteert de leerlingen met de Europese wortels en de Europese context waarin ze leven. De Europese beschaving is vol reminiscenties aan de Grieks-Romeinse cultuur. Daarmee kennismaken kan bijdragen tot een groter samenhorigheidsgevoel.

•

Door de studie van Grieks en/of Latijn ervaren de leerlingen de waarde en het belang van traditie. Ze ontdekken wat de moeite waard is om te bewaren en door te geven.

1.2.2

Lectuur van antieke teksten als toegangspoort

•

De studie van de Griekse en/of Latijnse taal is essentieel gericht op de lectuur van antieke teksten: literatuurstudie is het eerste doel maar is ook het middel tot verdere exploratie van de oudheid.

•

Door bezig te zijn met die taalverwerving verhogen de leerlingen hun algemene taalvaardigheid. Door de
synthetische aard van de klassieke talen leren de jongeren bedachtzaam, nauwgezet en beschouwend om
te gaan met taal. Ze scherpen hun taalgevoeligheid aan en verrijken zo hun taalgebruik, ook in de moedertaal. Ze ondervinden in de studie van een klassieke taal een ondersteuning om andere talen te leren.

•

De klassieke talen vragen een specifieke manier van lezen. Lezen is methodisch aftasten en decoderen van
teksten, is traag en geduldig teksten ontsluiten, is de tekst in zijn context interpreteren. Samen met de
groeiende vertaalvaardigheid ontwikkelt zich ook het vermogen tot verfijnde expressie in het Nederlands en
andere moderne talen.

•

Antieke auteurs gebruiken een complexe syntaxis met veel onderschikking, verschillend van de hedendaagse trend om ideeën paratactisch naast elkaar te plaatsen. De studie van klassieke talen draagt zo bij tot de
ontwikkeling van een evenwichtig en genuanceerd taalgebruik.

•

De studie van klassieke talen zet aan tot lezen, wekt de interesse voor kunst en cultuur op en prikkelt tot
creativiteit.

•

De studie van klassieke talen is een toegangspoort tot vele domeinen binnen de maatschappij zoals religie,
recht, politiek en filosofie. De leerlingen komen in contact met een brede waaier van onderwerpen die raken
aan de essentie van het mens-zijn: de zin van het bestaan, het samenleven met mensen …

10
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1.2.3

Transfer als basisdoel

•

Leerlingen die bezig zijn met bovenstaande activiteiten, werken aan algemene vorming en ontwikkelen brede competenties. In de context van de klassieke oudheid verwerven ze een brede taalkundige en culturele
kennis en ontwikkelen ze een rist vaardigheden en attitudes. De studie van klassieke talen doet een appel
op meer dan één van de meervoudige intelligenties zoals H. Gardner die onderscheidt: taalkundige, logische, muzikale, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en existentiële intelligentie.

•

Door de aard van de nagestreefde competenties draagt de studie van de klassieke talen bij tot de realisatie
van de vakoverschrijdende eindtermen.

•

De klassieke teksten confronteren de leerlingen voortdurend met gevoelens, opvattingen, waarden en
'waarheden'. De kritische reflectie daarop is een oefening in algemeen menselijke vaardigheden. In die zin
dragen Grieks en Latijn bij tot de mensvorming van de leerling.

Kiezen voor klassieke talen is kiezen voor een studie die veel inzet en doorzettingsvermogen vraagt. In een tijd
die vaak gericht is op snelheid en onmiddellijk resultaat, worden van de leerlingen een blijvende inspanning en
diepgang gevraagd. De studie van de klassieke talen is niet op direct nut gericht. In die zin staat ze haaks op een
verkeerd begrepen welbevinden – de tirannie van het ‘leuke’ - en de trend van een eng nuttigheidsdenken.

2

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat twee onderdelen.
–

Eerst worden de algemene doelstellingen van de klassieke talen vermeld (2.2). Zij gelden voor de zes leerjaren en zij zijn ook in de leerplannen van de tweede en derde graad terug te vinden.

–

Vervolgens (2.3) wordt verduidelijkt welke vaardigheden en attitudes door het nastreven van de doelstellingen in de vakken Grieks en Latijn bijzonder ontwikkeld worden.

2.2

Algemene doelstellingen van de klassieke talen

1

Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: die teksten ontleden, interpreteren en
becommentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft behandelde en analoge nietbehandelde teksten.

2

De behandelde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk
plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.

3

Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving
een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en
onze wereld.

4

Inzicht krijgen in het wezen en het functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.

5

Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen; systematisch leren werken
door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur.
De schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
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6

Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

Via deze algemene doelstellingen draagt de studie van de klassieke talen, samen met de andere vakken, bij tot
een persoonsvorming die de leerlingen helpt:
–

hogere studies aan te vatten;

–

hun leven in te richten in harmonie met zichzelf, hun directe omgeving en de wereld waarin zij leven;

–

te zoeken naar de zin van hun bestaan.

2.3

Vaardigheden en attitudes

Niet alleen in het onderwijs maar ook in het beroepsleven zijn vaardigheden en attitudes essentiële begrippen
geworden. Werkgevers zoeken afgestudeerden die beschikken over een flinke dosis vakkennis maar ook over
die vaardigheden en attitudes die hen maken tot de juiste persoon op de juiste plaats. Maar de problematiek is
breder dan dat. Want niet alleen als student of werknemer maar ook als vader of moeder, burger, lid van het
verenigingsleven ... zullen jongeren als gevormde, kritische en zelfbewuste volwassenen in de samenleving een
constructieve rol moeten spelen.
Kan het klassieketalenonderwijs een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van dat ideaal? Zonder enige twijfel.
De transferwaarde van de onderliggende vaardigheden en attitudes die leiden tot een succesvolle studie van
Grieks en Latijn, maakt immers dat de finaliteit van het onderricht in klassieke talen niet enkel in zichzelf besloten
ligt.
Zo staat het buiten kijf dat de studie van de oude talen bijdraagt tot de ontwikkeling van volgende attitudes:
–

weetgierigheid en belangstelling (in het bijzonder voor taal, taalstructuren, verhalende teksten en voor het
eigen verleden);

–

nauwkeurigheid, grondigheid en kritische zin;

–

doorzettingsvermogen;

–

studiediscipline (regelmaat, planning en concentratie);

–

bereidheid tot zelfstandig werken;

–

bereidheid tot samenwerken.

De intensieve studie van het Grieks en van het Latijn stimuleert bovendien de ontwikkeling van volgende vaardigheden:
–

de vaardigheid tot memoriseren;

–

het vermogen om een probleem op te lossen: dit veronderstelt de bekwaamheid tot
•

analyseren,

•

structureren,

•

interpreteren,

•

synthetiseren;

–

het vermogen om de eigen oplossing kritisch te beoordelen;

–

het vermogen om de opgedane kennis te gebruiken in een vakoverschrijdende situatie;

–

de bekwaamheid tot samenwerken.
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Hoewel al die vaardigheden en attitudes verder in dit leerplan niet altijd expliciet genoemd worden bij de opsomming van de doelstellingen en de leerinhouden, zijn ze toch voortdurend impliciet aanwezig. Zo kan een eenvoudige doelstelling als "vormen van gememoriseerde werkwoorden determineren, het paradigma geven en die
vormen weergeven" (Latijn - DS 20) niet gerealiseerd worden als niet een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn:
de leerling moet die vormen nauwkeurig analyseren, hij moet de kenmerken ervan interpreteren, tot een synthese komen en de eigen oplossing kritisch beoordelen. Om dat ook in een verder gevorderd stadium van het curriculum met complexere werkwoordsvormen te kunnen, moet de leerling ook blijk geven van de vaardigheid tot
memoriseren, van doorzettingsvermogen en studiediscipline.
In de tweede en de derde graad worden steeds meer eisen gesteld op het vlak van vaardigheden en attitudes. In
het leerplan van de tweede graad wordt dit item dan ook uitvoeriger en genuanceerder behandeld.

3

ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

Deze wenken zijn in de eerste plaats te lezen als een schets van algemene funderende principes en uitgangspunten voor een doelmatig onderricht in het algemeen en voor een doelmatig onderricht van klassieke talen in
het bijzonder. Net als de meer concrete pedagogisch-didactische wenken die direct na de leerplandoelstellingen
geformuleerd zijn, gelden zij als aanbevelingen en hebben zij geen verplichtend karakter.
Eerst wordt in dit hoofdstuk een kader geschetst van de bredere context waarbinnen deze leerplannen moeten
gerealiseerd worden. Daarna worden er algemene wenken en aandachtspunten geformuleerd die gegroepeerd
zijn volgens de twee rubrieken van de leerplandoelstellingen en leerinhouden (taalverwerving en lectuur). Tot slot
volgen enkele suggesties rond een gepast gebruik van ICT.

3.1

Algemeen kader

Het is belangrijk eerst stil te staan bij enkele meer algemene invalshoeken van waaruit elke leraar naar zijn leerplannen en zijn eigen didactisch handelen moet kijken: de specificiteit van de eerste graad, de essentie van elk
leerproces, activerende werkvormen en taalbeleid.

3.1.1

Specificiteit eerste graad

De eerste graad vormt voor de leerlingen op meerdere vlakken een overgangsfase.
–

Men verlaat het veilige nest van de basisschool voor een soms vreemde secundaire school met nieuwe
regels en afspraken. Vakken worden strak opgesplitst, vakleraren treden in de plaats van de allround onderwijzer. In plaats van de oudste op school is men nu de benjamin.

–

De leerling evolueert van kind naar adolescent. Die levensfase wordt gekenmerkt door lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale veranderingen.

–

De eerste graad vervult in de studiekeuze een scharnierfunctie naar de tweede graad waarbij fundamentele
beslissingen genomen moeten worden die de verdere studieloopbaan bepalen.

Het is dan ook duidelijk dat leerlingen in de eerste graad met grote zorg moeten begeleid worden. Zeker hebben
zij daarbij nood aan structuur en grenzen als houvast. De leraar Grieks en Latijn kan en moet daar mee aan
bouwen, zowel door als in zijn vak. Vergelijking van de leerplannen van het basisonderwijs met die van het secundair onderwijs kan helpen om verschillen en overgangen vast te stellen.

1ste graad Klassieke Studiën x Latijn x Grieks
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3.1.1.1

Aangepaste didactiek

In het basisonderwijs staan naast de leerinhoud ook het leerproces, het welbevinden van de leerling en het ervaringsgericht leren centraal. De leraar secundair onderwijs moet zich daarvan bewust zijn en proberen door activerende werkvormen de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs minder bruusk te maken. Hij
houdt ook rekening met de verschillende voorkennis van de leerlingen en betrekt waar mogelijk de leefwereld
van de jongeren bij de les. Punt 3.1.1.3 gaat verder in op mogelijkheden tot participatie door de leerling en punt
3.1.3 op activerende werkvormen.

3.1.1.2

Zorg voor de leerling

De leraar zal zo veel mogelijk vakoverschrijdende eindtermen (leren leren, ICT …) in de dagelijkse school- en
lessenpraktijk integreren. Zo werkt hij ook aan de versterking van het zelfvertrouwen, de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale en emotionele vaardigheden van de leerling.
Op een eerste niveau concretiseert zorg zich in zorgbreed werken waardoor voor alle leerlingen een veilig pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving gerealiseerd worden. De klassenleraar fungeert daarbij als spil
maar elke leraar – en zeker leraren die, zoals de leraar klassieke talen, meerdere uren in een klas komen –
neemt die verantwoordelijkheid mee op. Op een tweede niveau kan men zorg verbreden: men biedt extra ondersteuning afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Vanaf het derde niveau kan men het advies van
externe deskundigen (CLB) inroepen. Het gaat dan om leerlingen met leerproblemen (niveau 3) of leerstoornissen zoals dyslexie en ADHD (niveau 4). Eventueel zal men compenserende maatregelen toepassen. Ondersteuning door partners van buiten de school (zoals GON-begeleiding) situeert zich op een vijfde niveau.

3.1.1.3

Participatief onderwijs

Betrokkenheid verhoogt de motivatie. Het is dan ook aangeraden leerlingen maximaal te betrekken bij het lesgebeuren. Dat kan op verschillende manieren.
–

Men overlegt rond taken en lessen, de planning van toetsen …

–

Activerende werkvormen, ‘alternatieve’ evaluatiemethodes en vormen van begeleid zelfstandig werken en
leren verhogen de betrokkenheid van de leerling bij het leerproces. Waar mogelijk worden verschillen tussen
jongeren positief aangewend door actief en samenwerkend leren.

–

Door aandacht voor het leerproces – en niet enkel voor het resultaat – kan men ook de verantwoordelijkheid
van de leerling voor het leren stimuleren. Verwerkingsstrategieën (opstellen van een studieschema, tips binnen de context van de dagelijkse studiepraktijk) worden individueel verfijnd.

–

Door aandacht voor het affectieve domein van het leren kan de leraar met de leerling in dialoog gaan en
hem aanspreken op zijn totale persoonlijkheid. Ook de houding, competenties, interactie en persoonlijkheid
van de leraar zelf beïnvloeden de motivatie van leerlingen sterk.

–

Door zelfreflectie en zelfevaluatie bij het verbeteren van opdrachten en toetsen leert de leerling zichzelf beter kennen. Die reflectie is essentieel voor het afwerken van een leerfase en is ook een rechtstreeks appel
aan de zelfverantwoordelijkheid van de leerling.

3.1.2

De essentie van het leerproces

Leren is in essentie een actief proces waarbij de leerling zelf nieuwe kenniselementen of vaardigheden in samenhang plaatst met al eerder verworven kennis of vaardigheden. Een goede opleiding besteedt aandacht aan
zowel het aanbieden van informatie als het verwerken daarvan, en vooral aan de effectieve combinatie van beide. Daarbij houdt men rekening met onderstaande punten.
–

De aangereikte kennis moet aansluiten bij de al aanwezige kennis. Die voorkennis moet geactiveerd worden.
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–

Begrijpen staat centraal in het leerproces.

–

Leren is zowel een cognitief als een metacognitief proces. Bij cognitieve leeractiviteiten denken we aan:
relateren, structureren, analyseren, concretiseren, toepassen, memoriseren, kritisch verwerken, selecteren.
Metacognitieve leeractiviteiten zijn: oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren, bijsturen,
evalueren, reflecteren.

–

Het toepassen van theoretische kennis moet geoefend worden.

–

Mensen leren op verschillende manieren. Een eerste is meer gericht op leren via demonstratie, een tweede
meer op analyseren, een derde op het maken van toepassingen en een vierde op experimenteren (cf. leerstijlen van D. Kolb). Men leert ook door de uitwisseling van ervaringen.

–

Ook voor het affectieve domein van het leren moet aandacht opgebracht worden. Succesbeleving en structuur staan in de lessen van de eerste graad voorop. Affectieve leeractiviteiten zijn: verbinden van resultaten
met oorzaken, motiveren, concentreren, zichzelf beoordelen, waarderen, inspannen, verwachten en omgaan
met emoties.

–

Sociale vaardigheden zijn essentieel bij samenwerkend leren.

3.1.3

Activerende werkvormen

De laatste jaren is er veel aandacht voor activerende didactische werkvormen als complementaire instructiemethoden voor het klassieke leraargestuurde onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat de aandacht van leerlingen bij een traditionele ‘luisterles’ na 15 minuten sterk verzwakt. Anderzijds is ook gebleken dat het begrijpen
van leerinhouden het rendement bij een traditionele ‘luisterles’ niet lager is dan bij het inzetten van activerende
werkvormen. De combinatie van beide lijkt dan ook aangewezen. Omdat niet iedereen evenveel ervaring heeft
met activerende werkvormen, staan hieronder enkele aandachtspunten en suggesties, gegroepeerd onder drie
invalshoeken: motiverende opdrachten, interactie en zelfstandigheidsdidactiek.

3.1.3.1

Motiverende opdrachten

Het spreekt voor zich dat leerlingen zich meer betrokken zullen voelen en zich ook actiever zullen inzetten naarmate opdrachten hen meer aanspreken. Graadmeter hiervoor kunnen zijn:
–

de belevingswereld van leerlingen als vertrekpunt bij de keuze van leeslessen en onderwerpen voor cultuurlessen.

–

doelgerichte opdrachten. Leerlingen moeten niet enkel weten wat het nut is van een bepaalde opdracht, ze
moeten dat ook daadwerkelijk ervaren. Grammaticalessen bijvoorbeeld moeten beoordeeld worden op hun
effectief rendement: hoe dragen zij bij tot een beter tekstbegrip?

–

transfermogelijkheden. Die kunnen op verschillende vlakken liggen: van directe toepassing van specifieke
leerinhouden (bv. voortleven van Latijnse of Griekse woorden in moderne talen) over inzetten van bredere
kennis (bv. inzicht in opbouw van een grammaticaal referentiekader) tot verwerven van fundamentele vaardigheden en attitudes (bv. zin voor nauwkeurig werken).

–

actualisering. Leerlingen weten het sterk te appreciëren als de leerstof opengetrokken wordt naar hedendaagse problemen of discussies.

3.1.3.2

Interactie

Interactie is nodig om feedback op het eigen leerproces te krijgen. Hieronder volgen enkele suggesties om interactie tussen leerlingen te bevorderen.
–

Peer feedback: leerlingen geven elkaar terugkoppeling.

–

Peer evaluatie: leerlingen beoordelen elkaar.
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–

Brainstorming: met de hele groep wordt naar een oplossing gezocht. Het ene idee brengt het andere voort.
Mindere ideeën kunnen als springplank fungeren voor betere. Pas op het einde worden conclusies getrokken.

–

Discussies en klassengesprekken.

–

Stemmingen over gesloten vragen: een appel op het natuurlijke quizgevoel van ieder mens.

–

Groepswerken en coöperatief leren: het leerrendement stijgt als een leerling iets uitlegt aan een medeleerling.

–

Jigsaw (decoupeerzaag): men maakt deelgroepen waarin telkens een deelopdracht uitgevoerd wordt. In een
tweede ronde verhuist ieder naar een andere groep waarin de antwoorden van de verschillende deelopdrachten bij elkaar gebracht worden.

–

Roezemoesgroepen: gedurende korte tijd binnen het lesuur laat men de leerlingen in kleine groep (per 2 à
3) iets bespreken.

–

Placemats: er wordt gewerkt met groepen van vier leerlingen. Iedere groep krijgt een vel papier waarop in
het midden een rechthoek (= het gemeenschappelijke terrein) getekend wordt. Vanuit de hoeken van die
rechthoek trekt men daarna lijnen naar de hoeken van het vel papier. Zo ontstaan vier velden die ieder aan
een individuele leerling toebehoren. De leerlingen krijgen een opdracht en ieder schrijft individueel zijn antwoord neer in zijn hoek van het vel. Daarna proberen de groepsleden tot een gemeenschappelijk antwoord
te komen. Ze beargumenteren hun antwoorden en luisteren naar de anderen. Hun gemeenschappelijk antwoord noteren ze uiteindelijk in de rechthoek in het midden.

–

Ronde tafel: elke leerling noteert in een andere kleur op een blad zijn antwoord op een vraag en geeft dat
door aan de volgende leerling. Die reageert met aanvullingen, opmerkingen, vragen … Eventueel worden de
bladen nog enkele keren doorgeschoven.

3.1.3.3

Zelfstandigheidsdidactiek

Leerlingen raken meer betrokken bij hun leerproces als ze een grotere verantwoordelijkheid krijgen. De mate
waarin een leerling zelf de leeractiviteiten bepaalt, moet geleidelijk evolueren. Vaak spreekt men van vier fasen
in een cyclische groei waarbij de sturende rol van de leraar afneemt: zelf werken, zelfstandig werken, zelfstandig
leren en zelfverantwoordelijk leren. In de eerste graad is het aangewezen vooral te mikken op de eerste twee
fasen. Daarom is de term zelfstandigheidsdidactiek ook te verkiezen boven begeleid zelfstandig leren (BZL):
leerlingen komen immers in de eerste graad niet toe aan de hoogste fases. Hieronder worden bij wijze van voorbeeld enkele werkvormen genoemd die een appel op het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling doen.
Sommige werkvormen zouden ook bij het vorige punt kunnen opgenomen worden als men het accent meer op
het interactieve dan op het zelfverantwoordelijke aspect legt.
–

Contractwerk: de leerling kan zelfstandig binnen zorgvuldig uitgezette en bewaakte krijtlijnen volgorde en/of
inhoud van taken bepalen.

–

Zelfevaluatie: de leerling evalueert zijn eigen prestatie en verbindt er onder begeleiding en opvolging van de
leraar remediëringsopdrachten aan.

–

Inspraak: de leerling krijgt inspraak bij het bepalen van leerinhouden (keuze leeslessen of culturele onderwerpen), criteria …

–

Open taken en opdrachten: daardoor wordt differentiatie naar eigen interesse mogelijk.

–

Studiewijzer: een organisatorisch en strategisch houvast voor de leerling bij begeleid zelfstandig werken of
leren. Tegelijk is de studiewijzer een vorm van contract tussen leraar en leerling over wat de leerling moet
uitvoeren.

–

Check in duo’s: de leerlingen lossen de oefeningen eerst individueel op, vergelijken nadien in duo hun antwoorden en overleggen over de verschillen. De leraar bespreekt alleen de vragen waarover geen overeenstemming is bereikt.
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–

Numbered heads: zorgt ervoor dat alle leerlingen betrokken worden bij groepswerk. Iedere leerling krijgt een
nummer. De beoordeling van de hele groep hangt af van het antwoord dat een willekeurig getrokken leerling
geeft.

–

Legpuzzel (basis- en expertengroepen): in zijn basisgroep krijgt elke leerling een specifieke opdracht. Alle
groepen voeren dezelfde opdrachten uit. In een tweede moment gaan de leerlingen met dezelfde opdracht
bij elkaar zitten waarna zij als expert terugkeren naar hun basisgroep.

3.1.4

Talenbeleid

Een talenbeleid is een vereiste voor elke school omdat dat bijdraagt tot de optimale ontwikkelingskansen van alle
leerlingen, zowel de taalzwakke als de taalsterke. Hieronder volgen algemene principes die verder verfijnd moeten worden in functie van de schooleigen situatie. De specifieke taalzorgbehoeften van de leerlingen vormen
altijd het uitgangspunt. Het groeiende aantal leerlingen – ook in de richting klassieke talen – met een andere
moedertaal dan het Nederlands noodzaakt de leraar ook om in de mate van het mogelijke bij te dragen aan de
verdere ontwikkeling van hun beheersing van het Nederlands. Zij worden immers geconfronteerd met een bijkomende moeilijkheid doordat zij een tekst in een nieuwe taal (Latijn/Grieks) moeten omzetten naar een andere
niet-moedertaal (Nederlands). Extra ondersteuning kan motiverend en op langere termijn ook drempelverlagend
werken. Zij gebeurt het best in samenwerking met de andere taalleraren.
Na een begripsverheldering wordt kort ingezoomd op wat talenbeleid voor klassieke talen kan betekenen.

3.1.4.1

Begripsverheldering

Binnen talenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen twee componenten: taalbeleid en taalvakkenbeleid.
Bij taalbeleid onderscheidt men twee grote domeinen:
–

het gebruik van het Nederlands voor de communicatie van en met leraren, leerlingen, ouders en omgeving;

–

de dubbele functie van het Nederlands als instructietaal: het is zowel middel als doel.

Taalbeleid heeft betrekking op alle vakken van het secundair onderwijs. Het wil de leraren aanmoedigen:
–

de instructietaal Nederlands als didactisch middel in te zetten om de leer- en slaagkansen van de leerlingen
te vergroten;

–

complementair met het vak Nederlands, de ontwikkeling van de schoolse taalvaardigheid van de leerlingen
te bevorderen door de toepassing van kennis, vaardigheden, strategieën en methodieken uit de lessen Nederlands.

Taalgericht vakonderwijs is de naam van de didactische aanpak waarin vakdoelen en taaldoelen samen ontwikkeld worden. Het helpt zo de effectiviteit van de vaklessen en van de taalontwikkeling te verhogen. Uitgangspunt
is dat taal, leren en denken onlosmakelijk verbonden zijn. De vakinhoud blijft voorop staan maar de communicatie over die inhouden via de instructietaal krijgt extra aandacht.
Taalvakkenbeleid wil ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk leerlingen de doelen in de taalvakken bereiken. Het
gaat om alle talen die aangeboden worden.
Een tweede belangrijk onderscheid is dat tussen schooltaal en vaktaal.
Schooltaal is de mondelinge of geschreven taal zoals leraren die binnen de schoolse context gebruiken. Schooltaal verschilt van de taal die in dagdagelijkse situaties wordt gesproken en wordt gekenmerkt door abstracte
begrippen (conclusie, definitie …), verbindingswoorden (als, dan, want …), woorden met meerdere betekenissen
(functie, conditie …), figuurlijk taalgebruik en uitdrukkingen. Vaak gaat het om instructietaal (benoem, definieer,
vergelijk …).

1ste graad Klassieke Studiën x Latijn x Grieks
Algemeen deel

17
D/2011/7841/001

Vaktaal is het specifieke taalgebruik binnen een bepaald vak en wordt gekenmerkt door algemene (functie, tijd
…) en specifieke (gerundium, aorist …) vakwoorden.

3.1.4.2

Talenbeleid en klassieke talen

Taalgericht vakonderwijs als integratie van taalverwerving en vakleren steunt op drie pijlers:
–

leren in interactie;

–

leren in context;

–

leren met taalsteun (met speciale aandacht voor woordenschatontwikkeling).

Leren in interactie
Taal leert men door een taal veel te gebruiken. Dat geldt ook voor vaktaal. Leerlingen leren krachtig door van
gedachten te wisselen, elkaar te bevragen, informatie te vragen en te geven, te spreken en te schrijven. Interactieve werkvormen (zie ook 3.1.3.2) moeten het traditionele interactiepatroon leraar-leerling helpen doorbreken
naar een patroon waarbij de leraar ook als spelverdeler antwoorden van de ene leerling naar de andere ‘doorkaatst’. Enkele suggesties waarbij interactie (horizontaal of verticaal) rechtstreeks het vakonderricht ten goede
komt:
–

systematische aandacht voor het precieze gebruik van vaktermen;

–

leerlingen bekijken elkaars werkdefinities van vakbegrippen kritisch;

–

leerlingen formuleren samen toetsvragen;

–

leraar en leerlingen zoeken samen mnemotechnische middeltjes om de studie van vocabularium te vergemakkelijken;

–

leerlingen maken voor zichzelf of een medeleerling een foutenanalyse;

–

aanreiken en bespreken van leerstrategieën;

–

argumentatieoefening bij tekstbespreking.

Leren in context
Zoals in 3.1.2 gezegd moeten nieuwe kennisinhouden aansluiten bij eerder verworven kennis. Daartoe dragen
bij:
–

voorkennis activeren;

–

relaties leggen met andere lessen;

–

de geleidelijke opbouw van een referentiekader;

–

de koppeling van theoretische leerinhouden aan concrete activiteiten;

–

de transfer naar andere vakken;

–

de structuur van les en lessenreeks (mindmaps, schema’s, inhoudstafels …) expliciet bekijken.
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Leren met taalsteun
Het is belangrijk leerlingen taalsteun te bieden. De eisen die bij het leren aan hun taal- en begripsvaardigheid
gesteld worden zijn immers vaak hoog. Tot een hoger leerrendement kunnen bijdragen:
–

het gebruik van eenzelfde terminologie binnen de verschillende taalvakken;

–

de systematische verklaring van schooltaalwoorden en vaktermen;

–

een overzicht van de taaltermen in alle taalvakken (‘taaltoren’);

–

strategieën aanleren om de betekenis van een woord te achterhalen (context, woordvorming, andere talen,
naslagwerk …);

–

de inzet van leesstrategieën. De leesstrategieën die de leerlingen tijdens de les Nederlands worden aangeleerd, worden onvoldoende ingezet bij andere vakken. Transfer van taalleesonderwijs naar de andere vakken gebeurt niet automatisch maar moet een bewust doel vormen voor alle leraren. Samenwerking met collega’s is onontbeerlijk.

–

de inzet van stappenplannen bij het uitvoeren van opdrachten (bv. OVUR-methodiek: Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren en Reflecteren);

–

de consequente aandacht voor vraagstelling: vermijden van samengestelde en/of onbegrensde open vragen, onduidelijke antwoordinstructies, vreemde of abstracte woorden, woorden met dubbele betekenis …

–

de aandacht voor woordenschatontwikkeling. Leerlingen kunnen slechts een beperkt aantal nieuwe woorden
per leermoment leren. Een algemene richtlijn is hierbij tien nieuwe woorden. In woordenschatonderwijs hanteert men vaak de volgende didactiek: voorbewerken (woorden in betekenisvolle context aanbieden, activeren voorkennis), semantiseren (woordbetekenis uitleggen), consolideren (door herhaling en variatie van contexten verankeren) en controleren (evaluatie van woordenkennis, bij voorkeur contextueel). Woorden blijken
pas echt verankerd te zijn als ze tenminste zeven keer zijn aangeboden.

–

de gedifferentieerde ondersteuning voor taalzwakke leerlingen.

3.2

Taalverwerving

3.2.1

Taalverwerving als eerste stap van een leesmethode

Naar taalverwerving gaat in de eerste graad de meeste tijd, aandacht en energie uit. Toch wil dat niet zeggen dat
lectuur geen wezenlijke component van het klassieke talenonderricht vormt. De grootste uitdaging ligt er juist in
een brug te slaan tussen taalverwerving en het ontwikkelen van leesvaardigheid. De theoretische grammaticale
kennis moet van meet af aan zo aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd worden dat toepassing ervan in een
lectuurcontext het doel vormt.

3.2.1.1

Woordenschat

Om de studie van woordenschat ten dienste van lectuur te stellen, houdt men met het onderstaande best maximaal rekening. Ook hierboven (3.1.4.2 Talenbeleid en klassieke talen, Leren met taalsteun) werden al enkele
algemene richtlijnen voor woordenschatonderwijs gegeven.
–

Woorden worden beter gememoriseerd naarmate zij meer op verschillende manieren aangeboden worden
en in de hersenen een ingang vinden. Leerlingen kunnen woorden leren, niet enkel door te lezen (visuele
methode) maar ook door ze luidop te lezen (auditieve methode) of te schrijven (motorische methode). Een
combinatie verdient aanbeveling. De auditieve methode is bijvoorbeeld zeer geschikt om Latijnse werkwoorden van de tweede en derde vervoeging te leren onderscheiden.
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–

Vanzelfsprekend laat de leraar de woorden van het Grieks/Latijn naar het Nederlands memoriseren. De
leraar besteedt veel zorg aan de introductie van nieuwe woorden bij de leerlingen (uitspraak, mnemotechnische hulpmiddelen …). Het veelvoud van betekenissen kan gereduceerd worden door te werken met betekenispatronen zoals algemeen/bijzonder, positief/negatief en abstract/concreet.

–

Het volstaat niet dat leerlingen het grondwoord kunnen vertalen. Met het oog op de lectuur moeten ze vooral
het grondwoord in de verbogen en vervoegde vormen kunnen herkennen: die vorm moet een leerling immers in een woordenlijst of woordenboek kunnen terugvinden. Met een nominatief enkelvoud of een infinitief
presens zal hij niet zo vaak in een tekst geconfronteerd worden. Bij een toets kan de leraar dan ook vertrekken van een verbogen of vervoegde vorm.

–

Het is belangrijk dat de leerlingen het belang van de kennis van de woordsoort inzien: waarbij kan een bijwoord aansluiten? Gaat het om een neven- of onderschikkend voegwoord? …

–

Een belangrijke vaardigheid die de leraar aan leerlingen moet aanleren, is die van de overdracht van hun
kennis van gememoriseerde woorden naar 'nieuwe' woorden. Leerlingen moeten de attitude ontwikkelen
zelf spontaan samenstellende delen af te splitsen om de woordbetekenis te vinden, actief op zoek te gaan
naar bekende wortels, voor- of achtervoegsels … Dat kan enkel door dagelijkse oefening, zowel occasioneel
bij een oefening of lectuur als georganiseerd. De leraar kan daartoe woorden groeperen (woordfamilies) of
zelf uitbreidingsoefeningen opstellen zoals: als ire = gaan, dan exire = …

–

Niet enkel binnen het Grieks of Latijn moet de leerling op zoek naar het bekende in het onbekende. Die
transfer moet ook naar de andere (moderne) talen gebeuren, en wel in twee richtingen. Niet enkel moet de
leerling bijvoorbeeld Nederlandse of Franse woorden als geheugensteuntje gebruiken bij vocabulariumstudie, hij moet ook in moderne woorden klassieke stammen terugvinden om zo de betekenisrichting van die
woorden op het spoor te komen. Zo ervaart hij nog eens concreet het nut van klassieke talen te leren.

–

Een woord krijgt pas zijn volle betekenis in een context. Daarom verdient het aanbeveling om woorden in
een context te plaatsen. Die context moet dan wel een hulp zijn om tot begrip te komen. Dat helpt vaak bij
woorden met meerdere betekenissen of bij woorden zoals virtus en a)reth/ die pas in een concrete context
echt 'kleur' krijgen. Ook bij toetsen kan men woorden met meerdere betekenissen in een woordcombinatie
aanbieden waarbij de leerling dan de gepaste betekenis moet geven.

–

Opdat leerlingen het rendement van vocabulariumstudie zouden ervaren, is het goed het aanbod zo te organiseren dat ze dié woorden leren die ook daadwerkelijk in de gelezen teksten voorkomen. Men kan eventueel ook woorden thematisch ordenen of een groep woorden laten memoriseren die aansluiten bij een
grammaticaal onderwerp dat op dat moment in de klas behandeld wordt.

–

Bij het herhalen van de woordenschat is het belangrijk dat de leerlingen gestimuleerd worden om een methode te ontwikkelen waarbij zij zich bij voorrang toeleggen op woorden die zij niet meer kennen. Omdat een
efficiënt repetitieschema verschilt van individu tot individu, is een collectieve herhaling in alfabetische of numerieke volgorde af te raden. Intelligente studiesoftware kan helpen om geheugenprestaties doeltreffend te
ondersteunen.

3.2.1.2

Grammatica

Bij taalleer moet de leraar er steeds naar streven de nieuw geleerde onderdelen zorgvuldig theoretisch te kaderen en ze anderzijds ook meteen ten dienste van leesvaardigheid te stellen. Elk grammaticaal item moet op de
weegschaal van een leescontext gelegd worden: wat betekent kennis van een bepaald onderdeel in een lectuurcontext? Hoe moet een leerling de theoretische kennis kunnen toepassen? Een goede toetssteen voor het ijken
van de vraagstelling is dus: beantwoordt dit aan een probleem in een leescontext? Hieronder volgen enkele aandachtspunten.
–

De leraar beperkt actieve oefeningen tot die onderdelen waarvan het leerplan een actieve kennis vraagt.
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–

De leraar organiseert zijn lessen zo dat leerlingen zoveel mogelijk actief aan de slag kunnen. Niets is zo
dodelijk voor de motivatie van een leerling als medeleerlingen oefeningen horen maken die voor hem geen
probleem vormen. Daarom zet de leraar zo snel mogelijk alle leerlingen actief aan het werk, individueel, per
twee of in groepjes.

–

Zoals een woord zijn ultieme betekenis ontleent aan de context, zo ook is die context bepalend voor de morfologische en syntactische determinatie. 'Dubbelvormen' bestaan enkel als losse vormen: de context bepaalt
of een woord bijvoorbeeld datief dan wel ablatief is. Het is dan ook belangrijk al in de oefeningen bij een
nieuw grammaticaal onderdeel de link te leggen naar een lectuurcontext. Oefeningen op losse woorden of
woordgroepen kunnen als tussenstap naar volwaardiger toepassingen gelden.

–

Bij morfologie is een consequente aandacht voor de samenstellende delen vereist. De leerlingen moeten
leren in 'onbekende' vormen bekende elementen af te splitsen om zo een onderbouwde hypothese op te
stellen, niet enkel voor een waarschijnlijke vormverklaring maar ook voor het grondwoord. Die vaardigheid is
immers nodig voor een efficiënt gebruik van een woordenlijst of woordenboek.

–

Bij lectuur is het belangrijk woordgroepen kunnen onderscheiden. Die vaardigheid moet worden aangeleerd
en ingeoefend. Concreet wil dat zeggen dat de vakwerkgroep goede afspraken moet maken rond het afbakenen van zinsdelen en zinsdeelstukken. Mogelijke oefenvormen daarbij zijn:
•

Verdeel de zin in zinsdelen en benoem de functie van elk zinsdeel.

•

Verdeel de zinsdelen in zinsdeelstukken. Duid telkens de kern aan.

•

Schrap de niet-noodzakelijke zinsdelen.

•

Vul de noodzakelijke zinsdelen aan (door de functie ervan te benoemen).

•

Kies bij de opgegeven zinsdelen uit het lijstje het passende gezegde.

•

Maak het verschil duidelijk tussen vorm en functie aan de hand van de opgegeven voorbeelden.

Dergelijke oefeningen vormen een aanzet om de leerlingen te leren lezen met verwachting: aan de onderscheiden vormen kan men een voorlopige functie toekennen (bv. een nominatief zou wel onderwerp kunnen
zijn, een ablatief een bijwoordelijke bepaling, een genitief een bijvoeglijke bepaling …) die dan in de loop
van de verdere lectuur bevestigd of gecorrigeerd wordt. Zo worden grammaticale inoefening en het aanleren van een leesmethode één. Belangrijk daarbij is ook dat leerlingen zich bewust worden dat in het Grieks
en Latijn de volgorde van woorden binnen zinsdelen en de volgorde van zinsdelen zelf vrijer zijn dan in het
Nederlands. De woordvolgorde zelf is echter niet absoluut vrij zoals leerlingen wel eens denken: als zinsdelen in elkaar schuiven gebeurt dit enkel volgens vertrouwde procédés (bv. gekruiste of omarmende hyperbata in poëzie).
–

Bij het aanleren van de syntaxis moet de leraar erover waken de leerlingen een 'dubbele bril' te bezorgen.
Traditioneel vertrekt men immers vanuit de vorm om zo de functie vast te stellen. Aanvankelijk is hier ook
100 % overeenkomst mogelijk: een accusatief is of lijdend voorwerp of volgt op een voorzetsel. Later wordt
het steeds moeilijker om zulke exhaustieve lijstjes samen te stellen. Men moet zich dan ook laten leiden
door de innerlijke dynamiek van een zin: zo vraagt een koppelwerkwoord een naamwoordelijk deel van het
gezegde, in welke vorm dan ook (nominatief, accusatief in een infinitiefzin, genitief bepaling van bezit, datief
bepaling van doel, beschrijvende ablatief). De vakwerkgroep moet ook hier goede afspraken maken.

–

Als een tussenstap naar een lectuurcontext kan men na het aanleren van en de eerste oefeningen over een
grammaticaal onderdeel ook 'gemengde' oefeningen voorzien, waarbij naast het nieuwe grammaticale item
ook andere, al vroeger aangeleerde items aan bod komen. De leerling moet immers leren zijn nieuwe kennis
ook toe te passen in een context waarin hij niet van te voren weet dat dat specifieke onderdeel aan bod zal
komen. Die ultieme context is natuurlijk een tekst.
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–

Taalbeschouwing moet het fundament vormen voor een syntactisch verwachtingspatroon bij het leesproces
waarbij gaandeweg meer automatismen verworven worden. Het is belangrijk binnen de vakwerkgroep goede afspraken te maken rond de leerlijn: wie leert waar wat aan, wanneer mag men veronderstellen dat bepaalde automatismen verworven zijn? Ook hier liggen trouwens transfermogelijkheden: door de intense
taalstudie verwerft de leerling inzichten in de grammatica die hij als referentiekader kan aanwenden voor
andere talen.

3.2.2

Differentiatie

De leerplannen bepalen de minimumdoelen die elke leerling moet bereiken om gewapend met een voldoende
grammaticale kennis teksten te lezen. Enkel bij de initiatie Grieks worden enkele uitbreidingsdoelstellingen geformuleerd. Men moet trouwens zeer omzichtig omspringen met het nastreven van extra doelen. Extra doelen
mogen er zeker niet toe leiden dat sommige leerlingen niet voldoende tijd krijgen om zich de verplichte leerinhouden eigen te maken. Eventueel kan bij wijze van differentiatie aan sterke en gemotiveerde leerlingen een
pakketje uitbreidingsleerstof aangeboden worden. Uitbreidingsdoelstellingen mogen echter op geen enkele wijze
betrokken worden bij het oordeel over het al dan niet geslaagd zijn van een leerling. Belangrijk is op zoek te
gaan naar vormen van differentiatie die de motivatie van de leerlingen kunnen verhogen. Die zullen vooral haalbaar zijn in combinatie met vormen van begeleid zelfstandig leren. Daarnaast biedt ook het open karakter van de
leerplannen vele mogelijkheden tot differentiatie. Zo is de leraar volledig vrij in zijn tekstkeuze en zijn ook de
verplichte leerinhouden bij cultuurreflectie zeer beperkt.
–

In functie van de leerstijl kan men verschillende leerwegen aanbieden. Zo kan de leraar afwisselen tussen
een deductieve en inductieve aanpak.

–

Leerlingen krijgen de mogelijkheid een eigen werkverdeling te bepalen: zij bepalen zelf de orde waarin of de
onderdelen waarover zij oefeningen afwerken. De leraar waakt natuurlijk zorgvuldig over de minimumnorm
en stuurt eventueel bij.

–

Bij groepswerk krijgen leerlingen elk een verschillende rol en verantwoordelijkheid. Ook hier moet de leraar
sturend optreden. Bij herhalings- of remediëringslessen kan de leraar ook de sterkste leerlingen inschakelen: het is soms wonderlijk te zien hoe leerlingen sneller van een gelijke ('peer') dan van een leraar inzichten
overnemen. Ook de sterkere leerling wint erbij: hij wordt immers gedwongen zijn aanwezige kennis expliciet
te ordenen en te theoretiseren.

–

In functie van hun individuele problemen krijgen de leerlingen specifieke opdrachten. Zo kan de ene leerling
bijvoorbeeld bij een oefening over de syntaxis specifiek de opdracht krijgen om systematisch eerst een morfologische ontleding te maken terwijl een andere de opdracht krijgt om vanuit het verloop van de zin een
syntactisch verwachtingspatroon te formuleren.

–

Door foutenanalyse maken de leerlingen, bijgestaan door de leraar, een lijst op van door hen frequent gemaakte fouten. Zij krijgen de kans om via aangepaste oefeningen hun individuele kennistekorten weg te
werken.

3.2.3

Herhaling

De leraar moet voortdurend nagaan of de leerlingen de noodzakelijke graad van kennis behouden hebben.
Vooraleer er verder gebouwd wordt, moet men zeker zijn dat de fundamenten voldoende verhard zijn. Toch mag
dat geen rechtvaardiging zijn voor al te uitgebreide en systematische herhalingen zonder oog voor individuele
verschillen bij leerlingen: die zijn dodelijk voor de motivatie van een deel van de leerlingen én laten kostbare tijd
verloren gaan.
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–

Klassikale herhalingen kunnen enkel zinvol zijn als een bepaald onderdeel inderdaad door de hele klas niet
(meer) begrepen of gekend is. In de regel moet repetitie afgestemd zijn op de individuele kennistekorten.
Het lijkt daarom aangewezen om, via vormen van begeleid zelfstandig werken en leren, de leerlingen hun
verantwoordelijkheid te laten opnemen. Eventueel kan een diagnostische toets helpen om voor ieder een
checklist op te stellen. Met de leraar wordt dan een tijdspad afgesproken. Het is belangrijk dat leerlingen al
van jongs af leren hun verantwoordelijkheid voor het eigen leren op te nemen.

–

Om de leerlingen ook zo sterk mogelijk het belang van een grondige grammaticale basiskennis te laten ervaren, kan men de herhaling spreiden in functie van de nieuwe leerstof: zo kan men bijvoorbeeld een herhaling van de morfologie van het naamwoord vóór de behandeling van de syntaxis plannen.

3.3

Lectuur

3.3.1

Leesmethode

Zoals gezegd vormt taalverwerving eigenlijk de eerste stap bij het aanleren van een leesmethode. Het aanleren
van een leesmethode begint dus eigenlijk al in het eerste jaar van de eerste graad.
–

Het is vooreerst belangrijk te stellen dat een leesmethode wel degelijk moet aangeleerd worden. Het is een
illusie te denken dat leerlingen spontaan het goede voorbeeld van de leraar zullen navolgen. Het is ook nodig steeds bewust te zijn dat de leraar bij zijn uitleg vertrekt vanuit een begrijpen, waar de startpositie van
een leerling er een is van niet-begrijpen.

–

Hoewel een leesmethode van elementen van een grammaticale analyse gebruik zal maken, moet men beide toch onderscheiden. Grammaticale analyse moet enkel dan expliciet ingezet worden waar tekstbegrip op
moeilijkheden stoot. Een tekst mag nooit verworden tot een grammaticale drilplaats. Leesplezier moet voorop staan.

–

Lessen lectuur moeten, zoals alle andere lessen, zo georganiseerd worden dat leerlingen steeds maximaal
betrokken zijn. De leraar moet vermijden dat leerlingen rustig kunnen achterover leunen in afwachting dat de
oplossing door een medeleerling gegeven wordt. Ook een stereotiep afronden van het leesproces door het
geven van een vertaling kan zulk effect bewerkstellingen. Activerende werkvormen, zelfstandig werken en
zelfstandig leren moeten maximaal aangewend worden.

–

Belangrijk is dat leerlingen zich bewust worden van hun denkactiviteiten tijdens het lezen. Op grond waarvan stellen zij betekenishypothesen voorop? Ook al stellen eenvoudige zinnen en tekstjes aanvankelijk geen
probleem, het is nodig dat leerlingen zich bewust zijn van hun 'automatische' denk- en zoekpatronen. Daarop moet immers verder gebouwd worden. Dat geheel van denk- en zoekpatronen moet samen met de leerlingen vanaf de eerste graad op- en uitgebouwd worden. Een leesmethode toepassen is per definitie een
meta-activiteit: je bekijkt en beoordeelt jezelf in je zoektocht naar tekstbegrip.

–

Leerlingen hebben zich tijdens de lessen taalleer syntactische verwachtingspatronen eigen gemaakt. Daaraan moeten ook inhoudelijke verwachtingspatronen gekoppeld worden. Men kan leerlingen de opdracht geven om vanuit de inleiding en tussenkopjes een eerste hypothese over de tekstinhoud te formuleren, bij het
afronden van een zin kan men een voorspelling vragen naar het vervolg, enz.

–

Zinnen kunnen verdeeld worden in syntactisch-semantisch samenhangende woordgroepen. Het is belangrijk leerlingen die bouwstenen van een zin te leren onderkennen door ze te laten afbakenen. Aan de aangeboden informatie wordt zo snel mogelijk betekenis toegekend, zoals een Griekse of Romeinse 'native speaker' dat wellicht ook deed. Grafische ondersteuning (kleuren, pijlen …) kan voor leerlingen een hulp betekenen.
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3.3.2

Tekstbegrip en vertaling

Een leesmethode moet de leerlingen in staat stellen om tot (een eerste) tekstbegrip te komen. Het is daarom
belangrijk scherp te stellen wat er onder tekstbegrip verstaan wordt.
Het lexicale materiaal en de grammaticale vormen van de brontekst zijn taaltekens met een taalspecifieke betekenis (significatio 1). Met die taalspecifieke middelen wordt een tekstbetekenis (sensus) uitgedrukt die door de
lezer moet achterhaald worden. Daarvoor zet hij zijn kennis van de brontaal in en doet hij ook een beroep op de
context en op zijn culturele bagage: uit de significatio puurt hij een sensus, hij komt tot tekstbegrip. Daarna komt
eventueel de stap van de vertaling: de tekstbetekenis wordt weergegeven met de expressiemiddelen eigen aan
de doeltaal (significatio 2). Die sensus is eigenlijk taalonafhankelijk: anders wordt vertalen onmogelijk.
Schematisch voorgesteld (K. Demoen, Vertalen en gebruik van vertalingen. Een megafoon, in: Prora, jg. 13 nr. 3
(juli-september 2008), p.16-19):

Doeltaal/doeltekst

Brontaal/brontekst

Tekst

Taal

Sensus

Significatio 1

Significatio 2

Een tekst begrijpen (opwaartse pijl) en vertalen (neerwaartse pijl) zijn dus twee verschillende activiteiten en twee
verschillende vaardigheden. In de vakken Grieks en Latijn staat teksten begrijpen centraal. Lectuur van teksten
afronden met een vertaling of een vertaling vragen als toetsing van het tekstbegrip zijn dus minder vanzelfsprekend dan de gangbare praktijk laat uitschijnen. Vertalen volgt in elk geval op tekstbegrip en niet omgekeerd.

3.3.3

Lectuur- en cultuurreflectie

Zoals in de leerplannen van de tweede en de derde graad worden er bij de lectuur drie momenten onderscheiden. Lectuur ligt niet in het verlengde van grammaticale oefeningen maar vormt een doel op zich. Oog voor de
opbouw van een verhaal en de treffende verwoording (lectuurreflectie) en de studie van de Griekse en Romeinse
cultuur (cultuurreflectie) vloeien daaruit voort.
–

–

Een van de eigenheden van de studie van Grieks en Latijn is de doorgedreven wijze waarop teksten gelezen worden: niet enkel wordt een tekst 'begrepen', hij wordt ook inhoudelijk geanalyseerd, als kunstwerk op
zich beschouwd. Naast een direct intellectueel en esthetisch genoegen biedt die manier van lezen ook
transfermogelijkheden:
•

de bereidheid om nauwgezet de inhoud van teksten op te sporen;

•

de mogelijkheid om klassieke opvattingen met hedendaagse te confronteren;

•

het verwoorden en verantwoorden van persoonlijke standpunten;

•

een attitude van actieve luisterbereidheid en respect voor iemands mening.

Het is niet nodig alle aspecten van tekststudie steeds tegelijk aan bod te laten komen. Belangrijk is in de
eerste plaats dat leerlingen ook zelfstandig doelstellingen rond lectuur- en cultuurreflectie bij behandelde
teksten kunnen nastreven.
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–

Het aantal lesuren dat aan lectuur kan besteed worden, is beperkt. Jeugdliteratuur kan een zinvolle aanvulling bieden. Een boekenlijst aanbieden is dan ook een belangrijke service.

–

Het verdient aanbeveling bij cultuurreflectie ook ruimte te maken voor een bezoek aan een museum, een
toneelopvoering, een filmvoorstelling … Zulke initiatieven kunnen de motivatie van leerlingen versterken.

–

Leerlingen beschikken vaak over een hele waaier aan talenten waarop in een schoolse context weinig of
geen beroep gedaan wordt. Het is een uitdaging om bij cultuurreflectie ook opdrachten te bedenken waarbij
die talenten aangeboord worden. Creatieve verwerking biedt hierbij heel wat mogelijkheden.

3.3.4

Differentiatie

Ook bij lectuur zijn er heel wat mogelijkheden om gedifferentieerd te werken.
–

Er kunnen verschillende opdrachten gegeven worden bij de controle van het tekstbegrip: aan de eerste leerling wordt bijvoorbeeld een verdeling in zinsdelen, aan de tweede een parafrase, aan een derde een werkvertaling en aan een vierde een vlotte vertaling gevraagd.

–

Leerlingen kunnen de opdracht krijgen zelfstandig een stukje tekst door te nemen. Daarbij kan men zowel
verschillende stukjes rond bijvoorbeeld één thema door leerlingen laten doornemen als bij eenzelfde stukje
tekst (deels) verschillende opdrachten geven. Ook hier kunnen zij het resultaat aan hun klasgenoten voorstellen.

–

Creatieve verwerkingsopdrachten (cultuurreflectie) zijn per definitie taken waarbij leerlingen op een gedifferentieerde wijze aan de slag gaan. Eventueel kan dat ook met groepswerk gecombineerd worden.

–

Groepswerk kan zo georganiseerd worden dat leerlingen verschillende rollen opnemen of verschillende
deeltaken moeten uitvoeren. Het is belangrijk daarbij elke leerling zo veel mogelijk individuele feedback te
geven.

3.4

ICT

In de leefwereld van jongeren is ICT prominent aanwezig. Toch blijkt een leerling vaak moeilijkheden te ondervinden om doelgericht en kritisch computertaken uit te voeren. Een zoekopdracht beperkt zich tot lukraak googelen en de betrouwbaarheid van internetinfo wordt zelden in twijfel getrokken. Leerlingen slagen er evenmin altijd
in om multimedia (PowerPoint, You Tube …) adequaat te gebruiken. ICT als leermiddel kan wel een meerwaarde betekenen op voorwaarde dat leerlingen ICT veilig, verantwoord en doeltreffend leren gebruiken en erover
communiceren. Dan betekent ICT een steun voor de leerling om zelfstandig te leren werken en studeren of om
interactief en gezamenlijk te leren.
De nieuwe ICT-eindtermen voor de eerste graad sluiten nauw aan bij die uit het basisonderwijs en zijn vakoverschrijdend geformuleerd. De school moet dus in haar geheel afspraken maken over de integratie van ICT in de
vakken. Toetsing van ICT-vaardigheden gebeurt geïntegreerd. De eindtermen gelden voor gestructureerde takenpakketten, voor computer als infoplatform en voor open gebruik van het internet.
Volgende aandachtspunten mag de leraar niet uit het oog verliezen:
–

Vele beschikbare internetoefeningen zijn niet leerplanconform. Wat gemakkelijk door ICT realiseerbaar is,
krijgt bovendien onevenredig veel aandacht (bv. dril- en invuloefeningen, repetitief opzoekwerk …).

–

Leerlingen worden niet verondersteld thuis over een computer of internet te beschikken.

–

Soms verliezen leerlingen veel tijd bij gebrek aan efficiënte zoekstrategieën.

–

Leerlingen maken presentaties waarbij de vorm vaak sterk primeert op de inhoud.
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–

De resultaten van de ICT-opdracht moeten een meerwaarde hebben voor het leerproces.

–

ICT kan het dualiserend effect tussen sterke en zwakke leerlingen nog doen toenemen.

Voor de leraar klassieke studiën, Grieks en Latijn bestaan onder andere de volgende mogelijkheden voor het
gebruik van ICT:
–

lessen ontwerpen (bv. tekst met hyperlinks, presentaties, toetsen);

–

thema’s illustreren met beelden van het internet (bv. een virtueel bezoek aan een Romeinse stadswoning of
aan het antieke Rome);

–

afbeeldingen opzoeken, bewerken en archiveren;

–

software gebruiken om leselementen te visualiseren, om de ontwikkeling van denkpatronen te bevorderen;

–

teksten bijeenbrengen en ter beschikking stellen;

–

vocabularium laten studeren met behulp van gepaste software;

–

oefeningen laten maken;

–

uitbreidings- en remediëringsoefeningen, verbetersleutels en modeltoetsen ter beschikking stellen via het
digitaal leerplatform;

–

teksten laten analyseren volgens de afgesproken leesstrategie;

–

Griekse of Latijnse woordenboeken of vocabulariumlijsten laten gebruiken.

In het servicegedeelte van deze leerplannen bevindt zich een selectie van mogelijke ICT-opdrachten, relevante
internetadressen en specifieke software.

4

EVALUATIE

4.1

Voorafgaande opmerkingen

–

Hoe een school concreet haar leerlingen evalueert, behoort tot haar pedagogische vrijheid: permanente of
gespreide evaluatie, mondelinge of schriftelijke evaluatie, zelfevaluatie ... De vakwerkgroep moet wel een
coherent en consequent opgebouwd evaluatiesysteem kunnen verantwoorden in de zes studiejaren.

–

Gedurende de zesjarige schoolloopbaan bevorderen alle evaluatieactiviteiten het leerrendement: ze ondersteunen de uitgestippelde leerlijn en moeten de leerling bemoedigen. Evalueren is dus een permanente activiteit, grijpt het hele schooljaar plaats en vormt op die manier een essentieel onderdeel van het leerproces.
De belangrijkste verantwoordelijken van de evaluatie zijn de leraar en de lerarengroep. In de eerste graad
evalueert de leraar of de leerling tot abstract taalkundig denken in staat is en grotere leerinhouden kan verwerken. In bepaalde gevallen kan ook de leerling bij de evaluatie betrokken worden.
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–

Een ruime waaier van evaluatievormen moet de leerling inzicht geven in zijn mogelijkheden en vorderingen.
Fouten of tekorten kunnen verband houden met de kennis van de leerling, met zijn inzicht maar ook met zijn
inzet, interesse of gedrag.
Het opsporen van tekorten is niet alleen belangrijk als feedback voor de leerling. Aan de leraar kan die analyse interessante informatie geven om zijn eigen didactisch handelen bij te sturen, om de leerling te remedieren of passend te heroriënteren. In de eerste graad is het immers van belang dat de leerling beoordeeld
wordt op zijn mogelijkheden om aso en in het bijzonder klassieke talen te volgen.

–

De verschillende leerplandoelstellingen moeten in het evaluatieproces worden betrokken: kennis, vaardigheden en attitudes die zowel voor de verdere schoolloopbaan als voor het functioneren in de samenleving
belangrijk zijn.
Enkele voorbeelden:
•

kennis van regels, begrippen, methodes met voor- en nadelen ...;

•

vaardigheden zoals een probleem zien en benoemen, gelijkenissen en verschillen zien, verbanden leggen, conclusies trekken, synthetiseren, adequaat omzetten in het Nederlands, argumenteren en controleren;

•

algemene probleemoplossende vaardigheden zoals hulpmiddelen gebruiken (vb. naslagwerken,
ICT…), keuzecriteria hanteren, instructies opvolgen, een mening vormen, objectief oordelen, afspraken
maken, organiseren, het werk verdelen;

•

algemene attitudes zoals beschreven in 2.3.

–

Attitudes evalueren met cijfers of letters is niet altijd eenvoudig. Attitudes (motivatie, interesse, kijk op zichzelf en anderen ...) wortelen immers in de totale persoonlijkheid en leefomgeving van de leerling. Ze worden
nog het beste beschreven op basis van de manier waarop de leerling zich binnen (en buiten) de lessituatie
gedraagt en met medeleerlingen en de leraren communiceert. Dat kan op elk moment (commentaar bij een
taak of overhoring, na een incident, bij een bijzondere prestatie ...) of op sleutelmomenten (na proeven), op
het rapport of op een speciaal daarvoor voorziene plaats (dagboekje, dialoogboekje ...). Deze evaluatie is in
de eerste plaats het werk van de leraar. Hij probeert de leerling in zo juist mogelijke en respectvolle bewoordingen bewust te maken van de manier waarop hij met zijn werk, zichzelf en de anderen omgaat. Ook in de
eerste graad kunnen woord en wederwoord elkaar in een open en respectvolle dialoog opvolgen en elkaar
aanvullen. Want heel wat leerlingen zijn al in staat om in alle ernst en op een integere manier over hun werk,
over zichzelf en de anderen te denken en te oordelen en mee op basis van die dialoog hun oordeel en gedrag aan te passen.

–

Voor de evaluatie van het zelfstandig werk van de leerling biedt de Algemene pedagogische reglementering
voor het secundair onderwijs nr. 1 Het persoonlijk werk van de leerling (APR 1) tal van suggesties. Dat document is op elke school beschikbaar.

–

Voor de vakoverschrijdende eindtermen bestaat wettelijk een inspanningsverplichting voor de school. De
realisatie en evaluatie ervan is onderdeel van een door de hele school opgesteld werkplan.

4.2

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie in de klas bestaat uit een brede waaier van activiteiten. Het kan gaan van het meekijken over de
schouder van een leerling terwijl die een oefening maakt, het stellen van vragen tijdens de les (informele evaluatie) tot het organiseren van toetsen en proefwerken (formele evaluatie).
Het verband tussen doelstellingen en evaluatie is bindend: om te slagen moet een leerling de leerplandoelstellingen in voldoende mate bereiken.

1ste graad Klassieke Studiën x Latijn x Grieks
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4.2.1

Kenmerken van goede evaluatie

4.2.1.1

Doelmatigheid

–

Evaluatie moet valide zijn.
Toetsen moeten inspelen op de doelstellingen. Leraren moeten duidelijk weten wat ze met hun lessen willen
bereiken en wat door de toetsen moet geëvalueerd worden. De leraar laat zich daarbij leiden door de doelstellingen van de respectieve graden. Evaluatieresultaten van uitbreidingsleerstof komen niet in aanmerking
voor het al dan niet slagen van de leerling.

–

Evaluatie moet representatief zijn:
•

qua leerinhoud: ze bestrijkt de behandelde leerstof en maakt duidelijk in welke mate de basisdoelstellingen bereikt zijn;

•

qua beheersingsniveaus: de verschillende niveaus (kennis, inzicht, toepassing ...) komen evenwichtig
gespreid aan bod, en dit op grond van doelstellingen;

•

qua puntenverdeling: de leerplancomponenten taalverwerving en lectuur komen in de loop van het curriculum in een wisselende verhouding voor. Die verhouding zal dan ook weerspiegeld worden in de beoordelingscijfers.

–

Evaluatie moet herkenbaar zijn.
De toetsvormen moeten in het verlengde liggen van oefenvormen waarmee de leerlingen al vertrouwd zijn.

–

Evaluatie moet betrouwbaar zijn.
Daaronder verstaat men de mate waarin men vertrouwen mag hebben in de meting. Hoe meer gediversifieerd een toets, hoe hoger zijn betrouwbaarheid. De leraar zorgt voor een duidelijke vraagstelling: hij formuleert éénduidige vragen en gebruikt ondubbelzinnige werkwoorden zodat de vraag of de opdracht helder is.

4.2.1.2

Billijkheid

Elke leerling moet dezelfde kansen krijgen en de evaluatiemethode moet transparant zijn. De leerling ontvangt
alle nodige informatie (bv. welke prestatie leidt tot een uitmuntende score?). Evaluatiebeslissingen worden gerechtvaardigd.

4.2.2

Tips om de doelmatigheid en billijkheid van de evaluatie te bevorderen

4.2.2.1

Algemeen

Hier vestigen wij de aandacht op enkele belangrijke aspecten van de evaluatie in de cursus klassieke studiën en
Latijn/Grieks.
–

Vormen van actieve taalbeheersing moeten geweerd worden, tenzij die als basisdoelstelling in het leerplan
vermeld staan.

–

Naast vakkennis, inzicht en vaardigheden worden ook attitudes geëvalueerd: orde en stiptheid, inzet, kritische houding, creativiteit, vermogen om zelfstandig te werken ...

–

Het is evident dat in het eerste leerjaar de component taal in de evaluatie een groter aandeel heeft dan de
componenten lectuur en cultuur. Toch moeten ook al niet-bestudeerde teksten in de evaluatie aan bod komen.

–

Een hoge frequentie van overhoren is noodzakelijk. Zo weet de leerling in welke mate hij vorderingen maakt.
Indien nodig kan er vlug en efficiënt geremedieerd worden.
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–

Leerlingen verbeteren hun taken en toetsen vaak onnauwkeurig. Dat kan verholpen worden door aan de
leerlingen een correctiemodel te bezorgen en hen aan te sporen zelf een foutenanalyse te maken. Achteraf
kan de leraar met steekproeven controleren of de leerlingen uit hun fouten hebben geleerd.

–

Leraren moeten erop toezien dat de verschillende componenten van het leerplan in de evaluatie aan bod
komen zowel in toetsen als in proefwerken: taalverwerving, tekststudie met taalreflectie, lectuurreflectie en
cultuurreflectie.

–

Proefwerken hoeven niet de volledige leerstof te bevatten van een periode. De leraar mag zelf een oordeelkundige en representatieve selectie doorvoeren.

–

Om te beantwoorden aan het herkenbaarheidcriterium is het nodig dat de vaardigheid van leerlingen om
zelfstandig tot tekstbegrip te komen, meermaals wordt geoefend en geëvalueerd. De evaluatie mag zich niet
tot de proefwerken beperken. Toetsen van een niet-bestudeerde tekst geven trouwens heel wat concrete
aanwijzingen voor eventuele remediëring.
Onderstaande punten verdienen aandacht bij het opstellen van dit soort toetsen:
•

inzake woordenschat, syntaxis en inhoud mag deze tekst zeker niet moeilijker zijn dan de in de les behandelde teksten.

•

de leerlingen moeten over de nodige teksthulp beschikken zoals inleiding en voldoende verklaring.

•

bij deze toetsen moeten in principe alleen de doelstellingen van taalreflectie geëvalueerd worden. Toch
kunnen ook hier enkele vragen i.v.m. lectuur- en/of cultuurreflectie gesteld worden. Men mag de leerling
hierin niet overschatten: zulke vragen moeten dus met zin voor realisme gesteld worden.

•

‘stapelvragen’, waarbij de volgende vraag verder bouwt op het antwoord van de vorige vraag, moeten
vermeden worden.

4.2.2.2

Concrete opdrachten per leerstofonderdeel

Taalverwerving
–

–

Vocabularium
De kennis van de basiswoordenschat vergt een regelmatige controle.
Voorbeelden van vragen:
•

Geef van de verbogen of vervoegde vorm grondwoord, aanvullende gegevens en vertaling.

•

Vertaal de woorden in de context van een woordgroep (bv. caput Italiae), zin of uitdrukking.

•

Licht de Griekse of Latijnse oorsprong van woorden uit moderne talen toe.

Morfologie
Omdat taalverwerving ten dienste staat van het ontwikkelen van leesvaardigheid, wordt kennis van en inzicht in de basisgrammatica bij voorkeur getoetst in een lectuurcontext (zinnen of teksten). Een combinatie
met het proefwerk tekstbegrip is mogelijk.
Voorbeelden van vragen:
•

Geef de gevraagde vorm van het paradigma.

•

Bij verbogen zelfstandige naamwoorden: bepaal het paradigma, determineer en vertaal de woordgroep.

•

Bij verbogen bijvoeglijke naamwoorden: met welk van de opgegeven zelfstandige naamwoorden kan dit
bijvoeglijk naamwoord een logische woordgroep vormen? Vertaal die woordgroep.

•

Bij werkwoordsvormen:
o

Splits de vorm in zijn bestanddelen;

o

Bepaal het paradigma, determineer en vertaal de woordgroep.
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–

Syntaxis
•

Geef de functie van een zinsdeel of zinsdeelstuk.

•

Geef de kern van een zinsdeel.

•

Kies in de opgegeven zin uit de voorgestelde werkwoordvormen de correcte vorm en verantwoord je
keuze (bv. indicatief imperfectum of aorist in het Grieks, indicatief imperfectum of perfectum in het Latijn).

Taal- en lectuurreflectie
Proeven over de verklaring van een gelezen tekst mogen niet bestaan uit louter reproductie van wat in de klas
werd uitgelegd. De leerlingen moeten bekwaam zijn aangeleerde interpretatieschema’s toe te passen op in de
klas gelezen teksten.
Men kan volgende opdrachten geven:
•

Naar wie of wat wordt verwezen met dit persoonlijk voornaamwoord?

•

Bij welke zin uit de tekst past de afbeelding hiernaast het best?

•

Hoe komt het dat in deze paragraaf uitsluitend het imperfectum wordt gebruikt en geen perfectum (Latijn) of aorist (Grieks)?

•

Geef de inhoud van een tekst(fragment) met eigen woorden weer.

•

Pas de gememoriseerde vertaling van woorden uit het basisvocabularium aan de context aan.

•

Verwoord specifieke vertaalproblemen en licht de afgesproken lectuurmethode toe.

•

Vergelijk een vertaling met het origineel.

•

Duid de relatie tussen tekstonderdelen aan (bv. aan de hand van signaalwoorden, herhalingen, synoniemen, omschrijvingen ...).

•

Geef het thema van het verhaal.

Cultuurreflectie
Het verdient aanbeveling bij de evaluatie gevarieerde opdrachten te geven, bijvoorbeeld:
•

Beschrijf een bepaald cultuurpatroon uit de oudheid.

•

Licht de antieke opvattingen over de mens via deze tekst toe.

•

Vergelijk gebeurtenissen of situaties uit de oudheid met actuele gebeurtenissen of situaties.

•

Illustreer de nawerking van een thema uit de oudheid in kunst of literatuur.
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5

MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN

5.1

Minimale uitrusting

Volgende materiële hulpmiddelen dienen zeker beschikbaar te zijn in een klas- of vaklokaal, in de schoolbibliotheek of in computerklassen:
–

historisch-geografische kaarten en tijdslijnen van de Griekse en Romeinse wereld. Het gaat hier zowel om
materiaal dat de leerkracht gebruikt ter verduidelijking van geografische en historische gegevens in de lessen cultuur of lectuur, als om materiaal waarover de leerlingen zelf beschikken. In dat laatste geval kan het
gaan om kaarten of tijdslijnen opgenomen in het gebruikte handboek, kaartjes of tijdslijnen die door de leerkracht ter hand gesteld worden, of om een historische atlas die ook voor het vak geschiedenis gebruikt
wordt;

–

woordenboeken Latijn-Nederlands en Grieks-Nederlands;

–

een verklarend woordenboek van de klassieke oudheid;

–

enkele naslagwerken in verband met de Griekse en Romeinse cultuur en geschiedenis in het algemeen, en
aspecten ervan. Het staat de vakgroep vrij daarin een keuze te maken.

Genoemd materiaal kan uiteraard ook onder elektronische vorm beschikbaar zijn. In elk geval moet de school
beschikken over computers met internetaansluiting om zoekopdrachten uit te voeren en om oefeningen te maken. De leraren en leerlingen klassieke talen moeten vlot toegang kunnen krijgen tot het multimedialokaal en de
computerklassen.

5.2

Suggesties voor uitbreiding

Daarnaast kan de vakgroep, eventueel in overleg met collega's van andere vakken en volgens de mogelijkheden
van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen. We denken hier onder andere aan:
–

een etymologisch woordenboek;

–

een mythologisch woordenboek;

–

documentatiemappen rond bepaalde thema's die in de lessen aan bod komen;

–

dvd's aangepast aan de lessen cultuur;

–

stripverhalen en jeugdboeken waarin de Oudheid op een of andere wijze aan bod komt;

–

boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen;

–

kaarten of afbeeldingen op transparanten of cd-roms;

–

maquettes van een Romeinse villa, thermen, een tempel ...;

–

softwareprogramma's als hulpmiddel voor het inoefenen van Latijnse en Griekse woordenschat en spraakkunst, cd-roms als ondersteuning van de lessen cultuur enz.

–

tijdschriften over de klassieke oudheid.
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KLASSIEKE STUDIËN x LATIJN
GRIEKS
EERSTE GRAAD
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1

BEGINSITUATIE

Alle leerlingen die in het eerste jaar voor klassieke studiën gekozen hebben, komen voor de eerste maal in aanraking met klassieke talen. In die zin hebben zij allen dezelfde startpositie. Toch kunnen er feitelijk grote verschillen bestaan in de voorkennis van leerlingen op het vlak van taalbeschouwing. De leraar moet zich daar goed van
bewust zijn. De verschillen kunnen zowel liggen op het vlak van diepgang als op het vlak van de gehanteerde
terminologie.
Die zorg voor een precies inschatten van de beginsituatie past trouwens in een groter kader. Terecht gaat er de
laatste jaren veel aandacht naar de overgang basisonderwijs – secundair onderwijs. Talenbeleid is een tweede,
even terecht aandachtspunt (zie ook al 3.1.1 en 3.1.4 van de algemene pedagogisch-didactische wenken). Op
beide vlakken heeft de leraar klassieke talen een grote verantwoordelijkheid: hij geeft een richtingsvak met een
heel eigen terminologie waarbij een sterk beroep op het abstraheringvermogen van de leerlingen gedaan wordt.
Voor zijn didactisch handelen moet er dan ook steeds een dubbel vertrekpunt consequent vooropstaan: zijn leerlingen en het vak. Leerlijnen moeten zorgvuldig worden uitgezet om tussen beide parameters een juist evenwicht
te bewaren.

2

LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN,
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

2.1

Uitgangspunten en principes

–

Lectuur van authentieke Latijnse teksten blijft de eerste doelstelling. De afbakening van leerinhouden gebeurt dan ook, zoals vroeger, in functie van tekstbegrip en is gebaseerd op de principes van rationalisatie,
functionaliteit en systematisatie.

–

Grammaticale consequentie en aansluiting bij de grammatica's van moderne talen verhogen de transfer van
abstract taaldenken. Zo wordt de algemeen vormende waarde van het onderricht in klassieke talen nog versterkt. Om grammaticale eenvormigheid ook in de praktijk te waarborgen wordt een minimumterminologie
verplicht. De Algemene Nederlandse Spraakkunst en de Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands
fungeerden bij het bepalen van die terminologie in de regel als referentie.

–

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk parallellisme tussen de leerplannen Klassieke Studiën, Latijn
en Grieks.

–

In de eerste graad worden traditioneel niet-authentieke of vereenvoudigde authentieke teksten gelezen.
Toch mogen die niet louter een vertrekpunt zijn bij het inductief aanbrengen van grammatica of enkel fungeren als een illustratie en inoefening van wat bij taalverwerving werd geleerd. Steeds moet maximaal op
leesplezier ingezet worden. Daarom zijn de leerplandoelstellingen in het hoofdstuk Lectuur, zoals in de leerplannen van de tweede en derde graad, geordend volgens de drie momenten van de lectuur, namelijk taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie. Die driedeling laat immers toe om vanaf het eerste begin teksten
niet enkel als 'verhaaltjes' maar ook als (min of meer) literaire teksten te benaderen. Een gevolg daarvan is
dat cultuur als apart hoofdstuk verdwijnt.

1ste graad
Klassieke Studiën x Latijn

37
D/2011/7841/001

2.2

Grammaticale terminologie

2.2.1

Betekenis van enkele in dit leerplan gebruikte termen

De definities zijn geordend volgens de drie invalshoeken die nodig zijn om een taalfenomeen volledig te kunnen
beschrijven: functie, rol en vorm. In een vierde groep zijn een aantal vaardigheden bij elkaar gebracht.
Functie
–

Valentie: de combinatiemogelijkheden (onderwerp, voorwerp …) die door de betekenis van een werkwoord
vereist worden. Afhankelijk van het aantal combinatiemogelijkheden spreekt men van nulvalentie (bv. 'pluit'
vereist geen verdere aanvullingen), éénvalentie (bv. 'dormire' vereist enkel een onderwerp), tweevalentie
(bv. 'emere' vereist een onderwerp en lijdend voorwerp) en drievalentie van het werkwoord (bv. 'dare' vereist
een onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp). Als ze voor de lezer duidelijk blijken uit de context, moeten die noodzakelijke aanvullingen niet steeds expliciet uitgedrukt worden.

–

Zinsdeel: woord dat of woordgroep die een syntactische functie in een zin vervult. Een zinsdeel kan ook de
vorm van een zin aannemen.

–

Zinsdeelstuk: deel van een zinsdeel (kern, bijvoeglijke of bijwoordelijke bepaling). Een zinsdeelstuk vervult
geen functie op het niveau van de zin maar op een onderliggend niveau. Een zinsdeelstuk kan ook de vorm
van een zin aannemen.

–

(Syntactische) functie: de relatie van een woord of woordgroep tot de andere zinsdelen of zinsdeelstukken
binnen de grammaticale structuur van een zin of zinsdeel. Volgende functies worden onderscheiden: gezegde, onderwerp, voorwerp, bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling, kern en bijvoeglijke bepaling. Die functies worden onderverdeeld in noodzakelijk en niet-noodzakelijk naargelang zij al of niet vereist
zijn om een grammaticaal correcte zin te construeren. Zie ook zinsdeel en zinsdeelstuk.

–

Gezegde: het fundamentele zinsdeel van een zin. Het bepaalt hoeveel noodzakelijke aanvullingen (0, 1, 2 of
3) er in een zin moeten staan en van welke aard (onderwerp, lijdend voorwerp …) die moeten zijn opdat de
zin grammaticaal af zou zijn. Er kunnen naar de vorm twee soorten gezegdes onderscheiden worden: het
werkwoordelijk gezegde, dat uit (een) werkwoordsvorm(en) bestaat, en het naamwoordelijk gezegde, dat uit
een koppelwerkwoord en een naamwoordelijk deel bestaat.

–

Naamwoordelijk deel van het gezegde: vormt samen met het koppelwerkwoord het naamwoordelijk gezegde
dat een ‘toestand’ (een hoedanigheid, een eigenschap, een functie e.d.) aanduidt waar het onderwerp zich
in bevindt. Anders dan de naam suggereert, kunnen ook niet-naamwoorden (bijwoorden, voorzetselgroepen
…) als naamwoordelijk deel van het gezegde voorkomen.

–

Kern: het syntactisch onmisbare deel van een zinsdeel.

Rol
–

(Semantische) rol: aard van de verhouding tussen een zinsdeel en het gezegde of tussen een zinsdeelstuk
en de kern (bv. tijd, middel, handelende instantie). Er is geen vaste overeenkomst tussen de syntactische
functie en de semantische rol. Sommige rollen komen zowel bij de noodzakelijke als bij de nietnoodzakelijke zinsdelen voor. Zo kunnen bijvoorbeeld zowel het onderwerp als de bijwoordelijke bepaling
beide 'handelend' als semantische rol hebben.

–

Signaalwoord: een signaalwoord geeft aanwijzingen over de inhoudelijke structurering van een tekst. Voorbeelden van signaalwoorden zijn: en, maar, ook, bovendien, vervolgens, ten tweede, bijvoorbeeld.

–

Verwijswoord: een verwijswoord verwijst terug naar een tevoren genoemde entiteit of vooruit naar een entiteit die kort daarna in de tekst genoemd wordt. Voorbeelden van verwijswoorden zijn: die, dat, hij, deze,
toen.
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Vorm
–

Congruentie: overeenstemming in vorm van woorden in syntactisch verband.

–

Grondwoord: basisvorm van verbuigbare of vervoegbare woorden.

Vaardigheden
–

Determineren: een vorm volledig morfologisch ontleden/bepalen.

–

Parafraseren: met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven.

–

Vertalen:

–

•

Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands die nauw aansluit bij de Latijnse tekst. Stroeve wendingen of langere zinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen is. Een
werkvertaling is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen.

•

Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot algemeen Nederlands, vrij van 'Nederlatijnse' wendingen en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

Weergeven: een Latijns taalelement (woord, woordgroep, constructie …) in het Nederlands omzetten zodat
de basisbetekenis ervan duidelijk wordt.

2.2.2

Verplichte minimumterminologie

Zoals aangegeven in 2.1 wordt het gebruik van een minimumterminologie verplicht. Doel hierbij is niet om de
leraar in een verstikkend grammaticaal keurslijf te dwingen, wel om een minimale grammaticale eenvormigheid
te bevorderen en dit zowel op het vlak van de gebruikte termen als, belangrijker, op het vlak van de ermee samenhangende begrippen en grammaticale systematiek. De termen die in dit leerplan gebruikt worden maar niet
in onderstaande lijst zijn opgenomen, zijn wel sterk aanbevolen: zij beogen een maximale aansluiting bij de lessen Nederlands. In elk geval maakt de vakwerkgroep goede afspraken die voor het hele curriculum gelden. Het
spreekt vanzelf dat overleg met de collega's moderne talen daarbij in elk geval een belangrijk element vormt,
alsook de zorg om voor de leerling zo transparant mogelijke termen te gebruiken.
Verplichte minimumterminologie:
achtervoegsel, genus, gezegde, grondwoord, infinitief, kern, koppelwerkwoord, naamwoordelijk deel van het
gezegde, (semantische) rol, (syntactische) functie, voorvoegsel, zinsdeel, zinsdeelstuk.

2.3

Doelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken

In de Algemene pedagogisch-didactische wenken staan verschillende raadgevingen die hier concreet toepasbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor adviezen betreffende activerende werkvormen (3.1.3), talenbeleid
(3.1.4.2), taalverwerving (3.2) en lectuur (3.3).

2.3.1

Latijn: taalverwerving

Taalverwerving staat ten dienste van lectuur en vormt geen doel op zich. Een goede kennis van vocabularium en
grammatica is onontbeerlijk, wil men tot een succesvolle leeservaring komen. Maar de fundamentele vraag bij
het aanleren – en in het verlengde daarvan ook bij het toetsen – van grammaticale leerinhouden, is: beantwoordt
deze oefening aan een nood in een leescontext? Taalverwerving moet bovendien niet enkel een leesmethode
ondersteunen en mogelijk maken, ze vormt als het ware zelfs het eerste moment van het aanleren van een
leesmethode.
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Bij het bepalen van de syntactische functie van zinsdelen is het onderscheid tussen noodzakelijke en nietnoodzakelijke zinsdelen belangrijk. Dat onderscheid komt dan ook terug bij de indeling van de leerinhouden. Bij
de opsomming van de leerinhouden is er verder ook, waar zinvol, voor gekozen een onderscheid te maken tussen de morfologische vorm (bv. nominatief), de syntactische functie (bv. onderwerp, bijwoordelijke bepaling) en
de semantische rol (bv. tijd, reden, middel), waar die vroeger soms door elkaar liepen (vergelijk bv. 'nominatief:
onderwerp' met 'ablatief: reden'). Het leerplan biedt echter geen volledig grammaticaal overzicht: niet altijd is de
semantische rol geëxpliciteerd. De functionaliteit bij het leesproces vormde hier het criterium.
In het verlengde daarvan moet tekstbegrip, en niet grammaticale scherpslijperij, het criterium vormen bij functieverklaring. Leerlingen zijn niet gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen (bv. het onderscheid tussen een bijwoordelijke bepaling van plaats en de noodzakelijke aanvulling bij werkwoorden zoals
ponere).

2.3.1.1

Begrippen

LEERPLANDOELSTELLINGEN
1

2

LEERINHOUDEN

de woordsoort van Latijnse en Nederlandse woor- –
den bepalen
–

zelfstandig naamwoord

–

bepaald en onbepaald lidwoord

–

bijvoeglijk naamwoord

–

persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend, vragend, onbepaald en betrekkelijk voornaamwoord

–

hoofdtelwoord en rangtelwoord

–

bijwoord

–

voorzetsel

–

nevenschikkend en onderschikkend voegwoord

–

partikel

basisbegrippen van vormleer begrijpen en hante- –
ren
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werkwoord

grondwoord, stam, uitgang, voorvoegsel, achtervoegsel

–

congruentie

–

bij werkwoorden:
•

vervoeging

•

actief, passief, deponent

•

wijs, indicatief, infinitief, imperatief, deelwoord/participium

•

persoonsvorm

•

tijd, tegenwoordig, verleden, toekomend, onvoltooid, voltooid, presens, imperfectum, futurum simplex, perfectum, plusquamperfectum,
futurum exactum

•

getal, enkelvoud, meervoud

•

eerste persoon, tweede persoon, derde persoon

•

kenletter, bindklinker
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–

–

–

3

basisbegrippen van syntaxis begrijpen en hanteren –

bij zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden:
•

verbuiging

•

klasse

•

getal, enkelvoud, meervoud

•

genus, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig

•

naamval

bij bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden:
•

positief/stellende trap

•

comparatief/vergrotende trap

•

superlatief/overtreffende trap

bij zinnen:
•

enkelvoudige en samengestelde zin

•

nevengeschikte zinnen

•

hoofd- en bijzin

zinsdeel, zinsdeelstuk

–

gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk
gezegde, koppelwerkwoord en naamwoordelijk
deel van het gezegde

–

onderwerp

–

lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorwerp

–

bepaling van gesteldheid

–

bijwoordelijke bepaling

–

kern

–

bijvoeglijke bepaling

TOELICHTINGEN
–

In het servicedeel van de leerplannen kan de leraar nagaan welke termen in de leerplannen Nederlands van
de eerste graad aan bod komen.

–

DS 1: het onderscheid tussen bijwoord, voegwoord en partikel is niet steeds scherp te trekken. Het is niet
verplicht de term partikel te gebruiken, belangrijk is wel dat de corresponderende leerinhouden aan bod komen (zie DS 28).

–

DS 2: een bijzin is op zich geen syntactische functie maar de vorm van een zinsdeel (bv. bijwoordelijke bepaling van tijd in de vorm van een bijwoordelijke bijzin ingeleid door cum) of een zinsdeelstuk (bv. bijvoeglijke bepaling in de vorm van een betrekkelijke bijzin).

–

Traditioneel maakte men enkel het onderscheid tussen 'lijdend voorwerp' en 'meewerkend voorwerp' waarmee respectievelijk de accusatief en de datief verbonden werden. Toch moeten sommige werkwoorden op
een andere manier aangevuld worden, namelijk met een genitief, datief, ablatief of een voorzetselgroep. Die
noodzakelijke aanvullingen worden hier samengebracht onder de noemer 'voorwerp'.
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–

DS 3: Syntactische functies kunnen zowel op het niveau van een zin als op een onderliggend niveau fungeren. (Bepaalde functies zoals de aanspreking fungeren zelfs op een niveau hoger dan de zin, op niveau van
de tekst. Over tekstgrammatica wordt echter in dit leerplan bewust niet gesproken.) Er is geen exclusief verband tussen een syntactische functie en het niveau waarop die functioneert. Zo fungeert bijvoorbeeld ‘Caesar’ in de zin ‘Caesar in Galliam venit’ als onderwerp op het niveau van de zin en als onderwerp op het niveau onder de zin in de zin ‘Cum Caesar in Galliam venit, trans Matronam Belgae habitabant’. Een bijzin is
zelf ingebed in een andere zin maar wordt wel gebouwd met dezelfde bouwstenen (functies) als een hoofdzin. Inzicht in de complexe structuren van zinsniveaus is natuurlijk belangrijker voor de leraar dan voor de
leerling. Enkel een bijvoeglijke bepaling en de aanvulling bij bijvoeglijke naamwoorden komen per definitie
uitsluitend voor op het niveau onder de zin.

WENKEN
–

Deze begrippen worden vanzelfsprekend pas aangeleerd op het ogenblik dat de corresponderende leerinhouden aan bod komen. Toch zorgt de leraar er voor dat de leerlingen de begrippen in een grammaticaal
kader kunnen plaatsen.

–

Jonge leerlingen moeten deze begrippen geleidelijk leren kennen. Men mag niet van hen verwachten dat zij
al onmiddellijk na een eerste kennismaking consequent en volledig correct gebruik maken van de soms toch
vrij abstracte begrippen.

–

Kennis van deze begrippen moet de leesmethode van de leerlingen ondersteunen.

2.3.1.2

Uitspraak

LEERPLANDOELSTELLINGEN
4

LEERINHOUDEN

Latijnse woorden correct uitspreken volgens de –
algemene regels van de Latijnse uitspraak en met
aandacht voor de juiste klemtoon
–

uitspraak van klinkers, medeklinkers en tweeklanken
de klemtoon van een woord

TOELICHTING
Met 'algemene regels van de Latijnse uitspraak' wordt hoofdzakelijk bedoeld dat men geen 'Gregoriaanse' uitspraak hanteert of aanleert. Belangrijk is vooral dat de leraar vanaf het begin het goede voorbeeld geeft zodat de
woorden correct in het oor van de leerlingen vastgezet worden.

2.3.1.3

Woordenschat

LEERPLANDOELSTELLINGEN
5

LEERINHOUDEN

de betekenis, woordsoort en aanvullende gege- –
vens van woorden uit het basisvocabularium geven
–
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ca. 800 woorden
aanvullende gegevens:
•

bij zelfstandige naamwoorden: nominatief,
genitief, genus

•

bij bijvoeglijke naamwoorden: nominatief in
de drie genera en genitief bij bijvoeglijke
naamwoorden van de tweede klasse

•

bij werkwoorden: infinitief presens, 1e persoon enkelvoud

•

de naamval bij voorzetsels, bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden

1ste graad
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van verbogen en vervoegde vormen van woorden –
uit het basisvocabularium het grondwoord geven

grondwoord van de woorden uit het basisvocabularium

7

vanuit woordsamenstelling en woordverwantschap –
op zoek gaan naar de betekenis zowel van Latijnse
woorden als van woorden uit moderne talen met
Latijnse wortels
–

de betekenis van frequente voorvoegsels zoals
ab-, ad-, com-, de-, ex-, in-, inter-, per-, pro-, re-,
sub-, trans-

–

leenwoorden zoals tafel, straat, wijk, venster, wijn

8

uit de gememoriseerde betekenis(sen) een in de
context passende vertaling afleiden

9

een woordenlijst oordeelkundig gebruiken

de betekenis van frequente achtervoegsels zoals
-(i)tas, -or, -tio/-sio, -tor/-sor

TOELICHTING
–

DS 7: De leraar kan wel wijzen op de evolutie in de Latijnse uitspraak aan de hand van enkele duidelijke
voorbeelden. Dat kan soms zelfs noodzakelijk zijn om deze doelstelling (het voortleven van het Latijn in moderne talen) te kunnen realiseren, zoals bij de evolutie van caelum tot ciel. In hogere jaren is het zelfs aan te
bevelen om bij (eventuele) lectuur van middeleeuwse of humanistische teksten de 'gepaste' uitspraak te
hanteren.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.1 (Woordenschat) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Latijnse woorden memoriseren en weergeven is voor leerlingen minder eenvoudig dan leraren soms verwachten. Het is nodig de leerlingen hierbij te helpen.
•

De leraar doet er goed aan om overhoringen over nieuwe leerstof enige tijd vooraf aan te kondigen. Dit
geeft leerlingen de kans die leerstof in fasen te verwerken. Op drie gespreide momenten tien minuten leren levert bijvoorbeeld betere resultaten op dan op de avond voor de overhoring één keer dertig minuten
te leren.

•

Nieuwe woorden worden niet zonder toelichting gememoriseerd. De leraar kan de betekenis van de Nederlandse woorden verduidelijken, de verwantschap tussen woorden verklaren ...

•

ICT-toepassingen zoals SuperMemo en ProVoc bieden heel wat mogelijkheden om in te spelen op de
specifieke kennistekorten van de individuele leerling en om het nodeloos herhalen van gekende woorden te vermijden. Het aanmaken van de bestanden kan ook door de leerlingen gebeuren.

•

Leerlingen moeten al vanaf het begin de attitude aanleren niet bij de standaardvertaling van een woord
te blijven, maar op zoek te gaan naar een weergave die binnen de context past.

–

Het aanleren van woordenschat moet binnen een leesmethode gekaderd worden. Van bij het begin moet de
leraar de studie van woordenschat in functie van de lectuur van teksten plaatsen. Hij zal er dan ook naar
streven om in de systematiek van ondervraging dit verband duidelijk te maken: in woordgroepen of kleine
zinnetjes wordt de precieze betekenis van woorden met meerdere betekenissen duidelijk en wordt de leerling gedwongen te kiezen.

–

DS 6: een vorm op het juiste grondwoord kunnen terugvoeren is in een lectuurcontext belangrijker dan actief
aanvullende gegevens kunnen geven. Daarom ook is DS 6, hoewel ze logisch besloten ligt in DS 5, als afzonderlijke doelstelling opgenomen. Eventueel kan de leraar leerlingen een beperkte lijst van moeilijk herkenbare (bv. ferre, tollere) of sterk op elkaar lijkende (bv. vici - vixi) stamtijden afzonderlijk laten memoriseren.
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–

DS 7: het is noodzakelijk om leerlingen er systematisch in te trainen actief op zoek te gaan naar de betekenis van woorden op grond van woordsamenstelling of stammen. Het volstaat niet dat de leraar hier occasioneel op wijst. Die 'ontledende' bevraging van woorden moet zich ontwikkelen tot een attitude die ook bij taalen tekststudie buiten de les Latijn haar vruchten afwerpt.

2.3.1.4

Morfologie van het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, telwoord en bijwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

10 de paradigmata van zelfstandige naamwoorden en –
bijvoeglijke naamwoorden verbuigen en uitgangen
van de stam afsplitsen

11 frequente afwijkende vormen herkennen

–

paradigmata van het type
•

rosa, avus, donum, bonus

•

dux, corpus, felix, fortis

•

fructus, dies

de naamwoorden
•

van het type ager, puer en miser

•

van het type acer

•

deus, domus, solus, totus, vis

12 vormen van gememoriseerde zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden determineren en het paradigma geven
13 vormen van niet-gememoriseerde zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden determineren, indien de nodige gegevens voorhanden zijn
14 comparatieven en superlatieven determineren en –
weergeven
–

vormen op -ior/-issimus
vormen op -rimus en -limus

–

comparatief en superlatief van bonus, magnus,
malus, multi, parvus

–

relatieve en absolute weergave van comparatief
en superlatief

15 vormen van frequente voornaamwoorden determi- –
neren, weergeven en betekenisnuances verklaren

persoonlijke voornaamwoorden: ego, tu, nos,
vos, se

–

aanwijzende voornaamwoorden: hic, iste, ille, is,
idem, ipse

–

vragend voornaamwoord: qui(s)

–

bezittelijke voornaamwoorden: meus, tuus, noster, vester, suus

–

onbepaalde voornaamwoorden: (ali)quis, quidam,
quisquam, quisque, uterque, nemo, nihil, nullus,
ullus, alius, alter

–

betrekkelijke voornaamwoorden: qui, quicumque,
quisquis

–

telwoorden: unus, duo, tres, mille

16 telwoorden determineren en weergeven
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17 bijwoorden benoemen en weergeven

–

bijwoorden gevormd met het achtervoegsel -e of
-(i)ter

–

bijwoord van de comparatief op -ius

–

bijwoord van de superlatief op -issime, -rime of lime

–

onregelmatige comparatieven en superlatieven
van het bijwoord: magis – maxime, melius – optime, minus – minime, peius – pessime, plus –
plurimum, plerumque

18 een congruerende vorm van een naamwoord of –
een voornaamwoord verklaren

het naamwoordelijk deel van het gezegde in relatie tot het onderwerp

–

het bijvoeglijk naamwoord, participium en telwoord in relatie tot de kern

–

het zelfstandig naamwoord als bijstelling in relatie
tot de kern

–

het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord als bepaling van gesteldheid in relatie tot het onderwerp
of (lijdend) voorwerp bij het gezegde

–

het betrekkelijk voornaamwoord in relatie tot het
antecedent

–

het aanwijzend voornaamwoord in relatie tot het
antecedent

TOELICHTINGEN
–

DS 16: enkel de telwoorden unus, duo, tres en mille zijn opgenomen omdat die verbogen worden. De overige frequente maar onveranderlijke hoofdtelwoorden en de rangtelwoorden worden via de vocabulariumlijst
aangeleerd.

–

DS 18: het participium, een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een werkwoord, is enkel hier genoemd. Het
participium kan, zoals een bijvoeglijk naamwoord, voorkomen als een bijvoeglijke bepaling (zinsdeelstuk)
maar ook als zinsdeel (bv. bepaling van gesteldheid of een zelfstandig gebruikt participium in de functie van
onderwerp). Het participium kan eventueel ook vergezeld zijn van een voorwerp of bijwoordelijke bepaling.
Het zal dus niet altijd door een eenvoudig bijvoeglijk naamwoord kunnen worden weergegeven, maar soms
ook, in functie van de mogelijkheden van de doeltaal, door een betrekkelijke bijzin, een bijwoordelijke bijzin
(van tijd, reden …) of een andere constructie.

–

DS 18: het aanwijzend voornaamwoord neemt van het woord waarnaar het terugwijst, genus en getal over.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.2 (Grammatica) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Oefeningen bij morfologie moeten essentieel gericht zijn op herkennen in functie van het lezen van teksten.
Oefeningen met losse vormen kunnen hoogstens in een eerste moment nuttig zijn om de kennis van paradigmata vast te zetten. Leerlingen moeten zo snel mogelijk de contextgegevens leren gebruiken als ze
naamwoorden determineren.

–

Bij oefeningen en toetsen kunnen verschillende doelstellingen gecombineerd worden, zo bijvoorbeeld DS 6
(Woordenschat) met DS 11, 12, 14 en 17 (Morfologie).

–

DS 14 en 17: men kan de leerlingen erop wijzen dat er eigenlijk maar één achtervoegsel voor de superlatief
is, namelijk -(is)simus/e, en dat er bij -rimus/e en -limus/e assimilatie plaatsvindt.
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–

DS 15: bij het aanleren van de frequentste voornaamwoorden zoals de persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden kan het nuttig zijn de verbuiging daarvan ook actief te laten memoriseren.

–

Het is belangrijk dat een leerling een 'stappenplan' kent om vormen te determineren, bijvoorbeeld:

–

•

Ken ik het grondwoord? Wat zijn de aanvullende gegevens? Wat is het paradigma?

•

Hoe determineer je de vorm van een naamwoord (naamval, genus, getal)?

•

Wat leren mij de andere zinsdelen of zinsdeelstukken (bv. gezegde, congruerende woorden in het zinsdeel …) bij de determinatie?

Het genus van woorden wordt geleerd bij de vocabulariumstudie. Het memoriseren kan ondersteund worden
door het aanleren van de belangrijkste genusregels maar het is vooral belangrijk dat de leerlingen daarbij leren letten op de informatie die ze uit de context kunnen afleiden (aanwezigheid van congruerende bijvoeglijke bepalingen zoals voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord of participium).

2.3.1.5

Morfologie van het werkwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

19 de paradigmata van de vijf regelmatige vervoegin- –
gen vervoegen, de vormen splitsen in samenstellende delen en de tijden weergeven

de paradigmata van de vijf regelmatige vervoegingen van het type
•

amare

•

monere

•

tegere

•

audire

•

capere

in de volgende wijzen en tijden:
•

indicatief presens, imperfectum, futurum
simplex, perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum: actieve en passieve vormen

•

infinitief presens: actieve en passieve vormen

•

imperatief presens: actieve vormen

•

participium presens en perfectum

20 vormen van gememoriseerde werkwoorden determineren, het paradigma geven en die vormen
weergeven
21 vormen van de onregelmatige werkwoorden de- –
termineren en weergeven
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esse, posse, ire, velle, nolle, malle, fieri, ferre in
de volgende wijzen en tijden:
•

indicatief presens, imperfectum, futurum
simplex, perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum: actieve en passieve vormen

•

infinitief presens: actieve en passieve vormen

•

imperatief presens: actieve vormen

•

participium presens en perfectum
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22 vormen van regelmatige niet-gememoriseerde
werkwoorden determineren, indien de nodige gegevens voorhanden zijn
23 een congruerende vorm van een werkwoord ver- –
klaren

de persoonsvorm in relatie tot het onderwerp

TOELICHTINGEN
–

Infinitief perfectum, participium futurum en infinitief futurum komen in de tweede graad aan bod.

–

De studie van de conjunctief behoort eveneens tot het programma van de tweede graad. Het gebruik ervan
is immers verbonden aan de studie van de syntaxis van de zin.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.2 (Grammatica) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Zoals bij het naamwoord moeten oefeningen bij de morfologie van het werkwoord essentieel gericht zijn op
het herkennen in functie van het lezen van teksten. Ook hier zijn oefeningen met losse vormen dus hoogstens een opstapje. De leerlingen leren dus vanaf het begin contextgegevens bij de determinatie van werkwoordsvormen te betrekken.

–

Het is belangrijk dat een leerling een 'stappenplan' kent om vormen te determineren, bijvoorbeeld:

–

•

Ken ik het grondwoord? Wat zijn de aanvullende gegevens? Wat is het paradigma?

•

Hoe determineer je een werkwoord?

•

Wat leren mij de andere zinsdelen (onderwerp, voorwerp, bijwoordelijke bepaling van tijd …) bij de determinatie?

In de wenken bij 2.3.1.3 (Woordenschat) staat de suggestie om eventueel een beperkte lijst van moeilijk
herkenbare of sterk op elkaar lijkende stamtijden afzonderlijk te laten memoriseren.

2.3.1.6

Syntaxis

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

24 werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde van –
elkaar onderscheiden

werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde

25 in functie van tekstbegrip in een zin noodzakelijke –
en niet-noodzakelijke zinsdelen onderscheiden, de
syntactische functie en semantische rol vaststellen
en het geheel weergeven

noodzakelijke zinsdelen:
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•

gezegde

•

onderwerp, onderwerpszin in infinitief

•

lijdend voorwerp (accusatief of voorwerpszin
in infinitief),

•

voorwerp (genitief, datief of ablatief m.i.v. de
datief van de bezitter bij esse en de ablatief
van ongelijkheid (‘vergelijking’))

•

meewerkend voorwerp (datief bij 'geven' en
'zeggen')

•

bepaling van gesteldheid
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–

26 in functie van tekstbegrip binnen een zinsdeel –
zinsdeelstukken onderscheiden, de syntactische
functie van de aanvulling(en) bij de kern vaststellen –
en het geheel weergeven

–

–

niet-noodzakelijke zinsdelen:
•

aanspreking

•

bepaling van gesteldheid

•

bijwoordelijke bepaling
·

ingeleid door een voorzetsel (waaronder
a + ablatief: bijwoordelijke bepaling van
handelende persoon)

·

in de datief (bijwoordelijke bepaling van
voordeel, nadeel) en in de ablatief (bijwoordelijke bepaling van middel, oorzaak, scheiding, tijdstip, wijze)

·

uitgedrukt door een bijwoord

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de indicatief zoals
die van reden, tijd, toegeving, vergelijking, voorwaarde

kern
aanvulling bij een kern die een zelfstandig naamwoord of equivalent is: bijvoeglijke bepaling in de
vorm van:
•

een bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord,
participium of telwoord

•

bijgesteld substantief

•

betrekkelijke bijzin

•

genitief: bezittersgenitief, onderwerpsgenitief, voorwerpsgenitief, genitief van het geheel (partitieve/deelsgenitief)

aanvulling bij een kern die een bijvoeglijk naamwoord is:
•

bijwoordelijke bepaling

•

voorwerp (bv. par + datief)

•

voorwerp bij een bijvoeglijk naamwoord in de
comparatief (ablatief van ongelijkheid (‘vergelijking’))

aanvulling bij een kern die een bijwoord is:
•

bijwoordelijke bepaling

•

voorwerp bij een bijwoord in de comparatief
(ablatief van ongelijkheid (‘vergelijking’))

TOELICHTINGEN
–

DS 25: Zoals in de inleidende paragraaf van het hoofdstuk taalverwerving (2.3.1) gesteld zijn leerlingen niet
gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen (bv. het onderscheid tussen een bijwoordelijke bepaling van plaats en de noodzakelijke aanvulling bij werkwoorden zoals ponere). Op de vraag
van een leerling kan de leraar het probleem van rubricering kort aanstippen, maar een soepele benadering
vanuit het criterium tekstbegrip moet steeds voorop staan.
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–

DS 25: het syntactische onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zinsdelen wil natuurlijk niet
zeggen dat de niet-noodzakelijke zinsdelen inhoudelijk overbodig zijn. Het is integendeel zelfs goed mogelijk
dat het voor de boodschap belangrijkste deel van een zin juist in zo een zinsdeel uitgedrukt wordt en door
de positie in de zin benadrukt wordt.

–

DS 25: men spreekt ook van 'direct voorwerp' in plaats van 'lijdend voorwerp' en van 'indirect voorwerp' als
verzamelnaam voor 'meewerkend voorwerp' en 'voorwerpen' in een andere naamval dan de accusatief van
het lijdend voorwerp. Het direct voorwerp wordt onderwerp als men een zin passief maakt. Sommige werkwoorden worden met twee voorwerpen in de accusatief geconstrueerd, maar die behoren niet tot de leerinhouden van dit leerplan.

–

DS 25: een bepaling van gesteldheid kan zowel een noodzakelijk zinsdeel (bv. creare, benoemen tot) als
een niet-noodzakelijk zinsdeel zijn (bv. laetus redeo). Het taalaanvoelen van de leerlingen zal hier een voldoende scheidsrechter zijn. De grammatica gebruikt hier ook de termen predicatief complement (noodzakelijk zinsdeel) en predicatieve toevoeging (niet-noodzakelijk zinsdeel).

–

DS 25: de aanspreking fungeert eigenlijk niet op het niveau van de zin maar op dat van de tekst en is dan
ook eigenlijk niet helemaal terecht hier opgenomen. Deze 'vereenvoudiging' is ingegeven door praktische
motieven: het lijkt immers niet aangewezen om leerlingen van de eerste graad ook te spreken over het niveau boven de zin en dus over tekstgrammatica.

–

DS 25: bij een bijwoordelijke bepaling in de vorm van een voorzetselgroep of een enkel bijwoord wordt de
semantische rol niet systematisch vernoemd waar dit bij de bijwoordelijke bepalingen in de vorm van een
enkele naamval wel gebeurt. De reden daarvoor is eenvoudig: bij de tweede groep is een beperking tot de
meest frequente constructies nagestreefd. Vanzelfsprekend verliest men bij de eerste groep de betekenis
(en dus de facto de semantische rol) niet uit het oog.

–

DS 25-26: het onderscheid tussen zinsdeel en zinsdeelstuk is belangrijk. Zinsdelen vervullen immers (noodzakelijke of niet-noodzakelijke) syntactische functies in een zin. Er is daarbij geen vaste overeenkomst tussen vorm en functie. De functie van onderwerp bijvoorbeeld kan uitgeoefend worden zowel door een naamwoord in de nominatief als door een zin (infinitiefzin …). Anderzijds kan eenzelfde 'vorm' zowel zinsdeel als
zindeelstuk zijn. Vergelijk bijvoorbeeld: oblivisci iniuriarum (voorwerp) en metus iniuriarum (voorwerpsgenitief als bijvoeglijke bepaling).

–

DS 25-26: Het tweede lid van de vergelijking na een comparatief kan zowel een zinsdeel als een zinsdeelstuk zijn, maar is altijd wel een noodzakelijke aanvulling. In de zin tua consilia luce clariora sunt bijvoorbeeld
fungeert luce als zinsdeel, opgeroepen door het naamwoordelijk gezegde clariora sunt. Daarom ook staat bij
DS 25 de ablatief van ongelijkheid (‘vergelijking’) vermeld bij voorwerp. In een zin als celerius opinione omnium venit fungeert opinione omnium echter als noodzakelijke aanvulling bij de kern celerius en vormt het
geheel een bijwoordelijke bepaling van wijze. Vandaar dat ook in DS 26 de ablatief van ongelijkheid (‘vergelijking) vermeld is. Bij het absolute gebruik van de comparatief blijft het tweede lid van de vergelijking achterwege omdat er vanuit de context ‘dan verwacht’, ‘dan normaal’ … moet bij gedacht worden. Voor leerlingen is het belangrijk hier uitsluitend op praktische regels voor de weergave te mikken.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.2 (Grammatica) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

De leerlingen maken eerst via vocabulariumstudie kennis met het feit dat het voorwerp bij sommige werkwoorden in een andere naamval dan de accusatief staat. Pas later wordt dit fenomeen in een grammaticaal
schema ingepast.

–

De leraar gaat op zoek naar aangepaste oefeningen om de leerlingen de doelstellingen bij syntaxis te laten
bereiken. Het gaat om vaardigheden waarover een leerling bij het eerste moment van lectuur (zie 2.3.2.1)
moet kunnen beschikken om zijn morfologische kennis te kunnen inzetten. Die vaardigheden moeten dan
ook in een lectuurcontext ingeoefend worden. Mogelijke oefenopgaven zijn bijvoorbeeld:
•

Wat is de volgorde van de zinsdelen? Tekenen zich bepaalde patronen af?

•

Kies de gepaste werkwoordsvorm en motiveer je keuze.

•

Vul vanuit de betekenis van het werkwoord de noodzakelijke zinsdelen aan.

•

Schrap de (syntactisch) niet-noodzakelijke zinsdelen.
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–

Het onderscheid tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk zinsdeel moet ook geïntegreerd worden in de
lectuurmethode. De leerling moet weten dat een naamwoord in nominatief, accusatief of datief normaal een
noodzakelijk zinsdeel is, dat een naamwoord in de ablatief in de regel een bijwoordelijke bepaling en een in
de genitief een bijvoeglijke bepaling is.

2.3.2

Latijn: lectuur

Zoals al in 2.1 aangegeven vormt lectuur van authentieke teksten de uiteindelijke eerste doelstelling van het
onderricht in klassieke talen. Het is belangrijk dat ook in de eerste graad waar (voornamelijk) niet-authentieke
teksten gelezen worden, grote zorg wordt besteed aan de keuze van gevarieerde en aantrekkelijke teksten in
correct en keurig Latijn. Bij voorkeur zouden die teksten ook het vertrekpunt moeten kunnen zijn van een historisch-culturele verkenning van de oudheid. Om die primauteit van lectuur duidelijk te stellen is er besloten om,
zoals in de tweede en derde graad, de doelstellingen bij lectuur te ordenen volgens de drie momenten van tekststudie. Ook al zullen die drie momenten niet steeds mooi op elkaar aansluiten en soms zelfs samenvallen, toch
bieden zij een houvast bij de systematische aanpak van teksten. Ook kunnen zo de doelstellingen bij leesvaardigheidtoetsen (niet-behandelde teksten) scherper afgelijnd worden.

2.3.2.1

Taalreflectie

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en
leesvaardigheid.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten bereikt worden bij behandelde en bij analoge niet-behandelde
teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

27 verwachtingen naar de tekstinhoud formuleren op
basis van titel, subtitels, inleidingen, afbeeldingen
of voorkennis
28 een aangeleerde leesmethode toepassen

–

een leesmethode met aandacht voor
•

de woordgroep

•

de morfologische vorm, syntactische functie
en semantische rol

•

de valentie van het gezegde

•

de Latijnse woordvolgorde

•

zinstypes: mededelende, vragende en gebiedende zin

•

signaal- en verwijswoorden, de vraagpartikels -ne, num, nonne

•

de juiste weergave van een woord binnen de
context

29 verwachting naar de inhoud van een volgende zin
formuleren op basis van de vorige
30 het verband tussen twee zinnen benoemen
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–

voegwoorden

–

verbanden zoals tegenstelling, gevolg, reden
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31 oordeelkundig gebruik maken van een grammati- –
caal referentiekader, van een woordenlijst en van
andere hulpmiddelen

het gebruik van een grammaticaal referentiekader
en een woordenlijst; het gebruik van hulpmiddelen zoals een zoekrobot op het internet

32 tekstbegrip tonen door afwisselend

niet-authentieke of authentieke teksten

•

de hoofdgedachte uit een tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de Latijnse tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling te geven

–

TOELICHTINGEN
–

DS 27-29: het is nodig leerlingen te leren lezen met verwachtingspatronen. Nog voor de lectuur van een
concrete tekst vragen zij zich af wat zij kunnen verwachten in verband met de inhoud van de tekst. Dat verwachtingspatroon is gebaseerd op informatie van de uitgever (inleiding, titel, subtitels, illustraties) of op
voorkennis omtrent het onderwerp van de tekst. Tijdens de lectuur spelen ook syntactische verwachtingspatronen een grote rol.

–

DS 28: DS 8 en 24-26 zijn hier in beknopte vorm hernomen. Zoals in 2.3.1 gezegd, vormt taalverwerving als
het ware het eerste moment van het aanleren van een leesmethode.

–

DS 28: werken met valenties is in de eerste plaats een kwestie van methodiek, een hulpmiddel om de samenhang binnen de zin te begrijpen.

–

DS 28: aandacht voor de Latijnse woordvolgorde: een efficiënte leesmethode leidt ertoe dat de leerling de
tekst begrijpt zoals de auteur die geschreven heeft. De Latijnse tekst tijdens de les herschrijven in een makkelijker, ‘Nederlatijnse’ woordvolgorde is uit den boze. Niet alleen gaan zo eventuele stijlfiguren verloren, die
aanpak doet ook afbreuk aan de belangrijkste doelstelling: het lezen van authentieke teksten. Het behoud
van de oorspronkelijke woordvolgorde is, net zoals de andere aandachtspunten, inpasbaar in elke leesmethode, zowel een (eerder) analytische als een (eerder) dynamische.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.3.1 (Leesmethode), 3.3.2 (Tekstbegrip en
vertaling) en 4.2.2.2 (Concrete opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Een vaardigheid kan men enkel door oefening verwerven. Wil men leerlingen leesvaardigheid bijbrengen,
dan moeten zij – en niet de leraar – bij het leesproces het initiatief in handen hebben. De leraar zorgt dus
voor leersituaties waarbij van de leerlingen een maximum aan actieve inbreng gevraagd wordt. Zij moeten
daarbij leren reflecteren over het inzetten van het geheel van aangeleerde leesstrategieën, m.a.w. van de
aangeleerde leesmethode.

–

Er is herhaaldelijk op gewezen dat de taalstudie in functie van tekstbegrip staat. Dat heeft ook consequenties voor de didactische aanpak van lectuur.
•

De tekst mag geen middel worden om de leerlingen tijdens de lectuur met irrelevante grammaticale
commentaar te overstelpen. Grammaticale verklaring mag het lezen niet nodeloos vertragen. Dit sluit
een moment van grammaticale reflectie achteraf trouwens niet uit.

•

Een gelezen tekst kan eventueel gebruikt worden om in een syntheseles een grammaticaal item te herhalen; dat bevordert het taal- en tekstinzicht.
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2.3.2.2

Lectuurreflectie

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie door inhoudelijke en stilistische analyse.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten bereikt worden bij behandelde en nagestreefd worden bij analoge
niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

33 de opbouw van een tekst(fragment) ontleden

–

34 eenvoudige stijlmiddelen aanduiden en de functie –
ervan binnen de tekst toelichten

bijvoorbeeld: chronologische opbouw, het handelingsverloop, spanningsopbouw, ontwikkeling van
gedachten en gevoelens
stijlmiddelen zoals anafoor, alliteratie, inversie

35 een fragment in een ruimer geheel situeren
36 vertaalproblemen verwoorden

–

vertaalproblemen zoals het weergeven van de
bezitter, een participium, een futurum exactum

37 tekstbegrip tonen door van (fragmenten van) een
behandelde tekst een vlotte vertaling te geven

TOELICHTING
DS 34: het is niet de bedoeling om leerlingen al de naam van allerhande stijlfiguren aan te leren, enkel om hen
erop te wijzen dat de schrijfstijl inhoudelijk belangrijke zaken extra in de verf kan zetten.
WENK
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.3.3 (Lectuur- en cultuurreflectie), 3.3.4 (Differentiatie) en 4.2.2.2 (Concrete opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Net zoals bij taalreflectie zorgt de leraar voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen
gevraagd wordt. Zo maakt hij de leerlingen gevoelig voor de literaire waarde van een tekst.

2.3.2.3

Cultuurreflectie

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten bereikt worden bij behandelde en nagestreefd worden bij analoge
niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

38 de tekstinhoud binnen de historische context situe- –
ren

situering van het Imperium Romanum in tijd en
ruimte

–

hoofdmomenten van de Romeinse geschiedenis

39 aspecten van de Romeinse cultuur toelichten en –
met de eigen cultuur vergelijken
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aspecten van de Romeinse cultuur zoals
•

Romeinse godsdienst

•

status van slaven en vrijen
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40 de receptie van de Romeinse oudheid illustreren

–

41 aspecten van de Romeinse cultuur creatief verwer- –
ken

•

wegennet

•

sport en spel

•

private en openbare gebouwen

•

waterleiding

•

naamgeving

sporen van de Romeinse beschaving in onze
cultuur zoals
•

woordenschat

•

monumenten

•

namen van straten, producten, winkels

bijvoorbeeld: toneel, (strip)verhaal, maquette,
PowerPointpresentatie

TOELICHTING
Men vertrekt bij voorkeur vanuit teksten om leerinhouden cultuur aan te brengen. Bij niet-authentieke leesteksten
is het echter niet mogelijk dit principe steeds strikt te handhaven. Toch streeft de leraar zo veel mogelijk naar een
inhoudelijke band tussen de gelezen teksten en de aangebrachte cultuuronderwerpen.
WENKEN
–
–

–

–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.3.3 (Lectuur- en cultuurreflectie), 3.3.4 (Differentiatie) en 4.2.2.2 (Concrete opdrachten per leerstofonderdeel).
In de lessen geschiedenis van het tweede leerjaar van de eerste graad staat de geschiedenis van Rome op
het programma. Door zich zorgvuldig te informeren over de behandelde leerstof kan de leraar daarop verder
bouwen.
Om een leerlijn over de jaren heen te realiseren verdient het aanbeveling voor cultuur een soort vademecum
of tijdsband aan te leggen. Dat historisch-cultureel referentiekader wordt per leerjaar concreter ingevuld met
de namen van gelezen auteurs, politieke achtergronden …
DS 40 en 41 kunnen prima gecombineerd worden in persoonlijke opdrachten (individueel of in groepjes),
eventueel gevolgd door een voorstelling voor de klasgenoten.

2.3.3

Initiatie Grieks

In het eerste leerjaar van de eerste graad staat ook een kennismaking met Grieks op het programma, wat
meteen ook de benaming 'Klassieke Studiën' verklaart. Doel is de belangstelling van leerlingen op te wekken en
eventuele drempelvrees te overwinnen. Het biedt de leraar ook extra kansen om bijkomende gegevens te verzamelen en de leerlingen te helpen bij hun studiekeuze.
2.3.3.1

Basisdoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

42 Griekse woorden lezen en schrijven

–

het Griekse alfabet (kleine letters)

–

spiritus asper en spiritus lenis

–

de tweeklanken

–

een dertigtal frequente Griekse woorden

43 Griekse woorden weergeven
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44 verbanden leggen tussen Griekse woorden en de –
Nederlandse woorden die er van afgeleid zijn.

beperkt aantal Nederlandse woorden ontleend
aan het Grieks of (deels) gebouwd met Griekse
wortels

45 in eenvoudige zinnen zinsdelen kunnen onder- –
scheiden en benoemen en het geheel weergeven
–

gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp

–
46 parallellen en verschillen tussen het Griekse en –
Latijnse taalsysteem geven

2.3.3.2

nominatief en accusatief enkelvoud van de eerste
klasse (-oj, -h, -on) en van het lidwoord
infinitief en derde persoon enkelvoud van de regelmatige thematische vervoeging en van ei]nai
bijvoorbeeld:
•

systeem van naamvallen

•

de Griekse eerste klasse (-oj, -h, -on)
als tegenhanger van de Latijnse eerste klasse

•

aanwezigheid of niet van het lidwoord

Uitbreidingsdoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

47 Griekse woorden lezen en schrijven

–

woorden met een jota subscriptum

–

woorden met de medeklinkercombinaties –gg-,

-gk-, -gx-, -gc–

hoofdletters

48 in eenvoudige zinnen zinsdelen kunnen onder- –
scheiden en benoemen en het geheel weergeven

nominatief en accusatief meervoud van de eerste
klasse (-oj, -h, -on) en van het lidwoord

–

derde persoon meervoud van de regelmatige
thematische vervoeging en ei]nai

TOELICHTING
Binnen een school of scholengemeenschap kan de vakwerkgroep opteren voor een traditionele uitspraak of een
uitspraak die steunt op wetenschappelijk onderzoek. Alleszins moeten alle betrokken leraren dezelfde uitspraak
toepassen.
WENKEN
–
–

–
–

–

De kennismaking wordt ten vroegste aangevat in het tweede trimester. De leerlingen zijn dan al vanuit de
lessen Latijn vertrouwd met een aantal taalfenomenen en begrippen.
Om de doelstellingen te realiseren zal de leraar een voldoende aantal lesuren besteden aan de component
Grieks. Dat wil niet zeggen dat men gedurende een langere periode de lessen Latijn moet opschorten. Zo
kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om het Griekse alfabet gespreid aan te leren a rato van tien minuten
per lesuur.
Het is vanzelfsprekend aangeraden DS 43 en 44 te combineren.
Het verdient aanbeveling dat leerlingen in en buiten de les de kans krijgen om via een gedifferentieerde
aanpak uitbreidingsdoelstellingen te realiseren. Zo krijgt de leraar een beter beeld van de motivatie en aanleg van leerlingen.
De evaluatie houdt rekening met het onderscheid tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen. Ze mag in elk
geval het algemene beeld van de evaluatie van Klassieke Studiën niet vertekenen.
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1

BEGINSITUATIE

In het eerste leerjaar hebben de leerlingen bij klassieke studiën een aantal inzichten verworven die ook voor de
studie van Grieks belangrijk zijn. De kennismaking met het Grieks bleef beperkt tot een eerste contact.
De cursus Grieks in het tweede jaar is een echte startcursus, een eerste stap van vijf leerjaren. Hij is echter ook
een observatiecursus: de leraar observeert de vorderingen van de leerling voor Grieks maar probeert zich ook
een ruimer beeld te vormen van de talenten, vaardigheden en attitudes van de leerling. Dat is belangrijk om op
het einde van het tweede jaar een gemotiveerd studieadvies te kunnen geven.
De cursus Grieks in het tweede jaar kan met drie of vier uur aangeboden worden. Doelstellingen 43-49 vormen
een aanvulling voor de collega’s die beschikken over vier wekelijkse lestijden.

2

LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN,
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

2.1

Uitgangspunten en principes

–

Lectuur van authentieke Griekse teksten blijft de eerste doelstelling. De afbakening van leerinhouden gebeurt dan ook, zoals vroeger, in functie van tekstbegrip en is gebaseerd op de principes van rationalisatie,
functionaliteit en systematisatie.

–

Grammaticale consequentie en aansluiting bij de grammatica's van moderne talen verhogen de transfer van
abstract taaldenken. Zo wordt de algemeen vormende waarde van het onderricht in klassieke talen nog versterkt. Om grammaticale eenvormigheid ook in de praktijk te waarborgen wordt een minimumterminologie
verplicht. De Algemene Nederlandse Spraakkunst en de Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands
fungeerden bij het bepalen van die terminologie in de regel als referentie.

–

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk parallellisme tussen de leerplannen Klassieke Studiën, Latijn
en Grieks.

–

De keuzemogelijkheid om te starten met taalstudie van het Ionisch in plaats van het Attisch valt weg. In de
praktijk opteerde immers niemand voor de 'Ionische weg'.

–

In de eerste graad worden traditioneel niet-authentieke of vereenvoudigde authentieke teksten gelezen.
Toch mogen die niet louter een vertrekpunt zijn bij het inductief aanbrengen van grammatica of enkel fungeren als een illustratie en inoefening van wat bij taalverwerving werd geleerd. Steeds moet maximaal op
leesplezier ingezet worden. Daarom zijn de leerplandoelstellingen in het hoofdstuk Lectuur, zoals in de leerplannen van de tweede en derde graad, geordend volgens de drie momenten van de lectuur, namelijk taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie. Die driedeling laat immers toe om vanaf het begin teksten niet
enkel als 'verhaaltjes' maar ook als (min of meer) literaire teksten te benaderen. Een gevolg hiervan is dat
cultuur als apart hoofdstuk verdwijnt.
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2.2

Grammaticale terminologie

2.2.1

Betekenis van enkele in dit leerplan gebruikte termen

De definities zijn geordend volgens de drie invalshoeken die nodig zijn om een taalfenomeen volledig te kunnen
beschrijven: functie, rol en vorm. In een vierde groep zijn een aantal vaardigheden bij elkaar gebracht.
Functie
–

Valentie: de combinatiemogelijkheden (onderwerp, voorwerp …) die door de betekenis van een werkwoord
vereist worden. Afhankelijk van het aantal combinatiemogelijkheden spreekt men van nulvalentie (bv. u(/ei
vereist geen verdere aanvullingen), éénvalentie (bv. kaqeu/dein vereist enkel een onderwerp), tweevalentie
(bv. o(ra~n vereist een onderwerp en lijdend voorwerp) en drievalentie van het werkwoord (bv. dido/nai vereist een onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp). Als ze voor de lezer duidelijk blijken uit de
context, moeten die noodzakelijke aanvullingen niet steeds expliciet uitgedrukt worden.

–

Zinsdeel: woord dat of woordgroep die een syntactische functie in een zin vervult. Een zinsdeel kan ook de
vorm van een zin aannemen.

–

Zinsdeelstuk: deel van een zinsdeel (kern, bijvoeglijke of bijwoordelijke bepaling). Een zinsdeelstuk vervult
geen functie op het niveau van de zin maar op een onderliggend niveau. Een zinsdeelstuk kan ook de vorm
van een zin aannemen.

–

(Syntactische) functie: de relatie van een woord of woordgroep tot de andere zinsdelen of zinsdeelstukken
binnen de grammaticale structuur van een zin of zinsdeel. Volgende functies worden onderscheiden: gezegde, onderwerp, voorwerp, bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling, kern en bijvoeglijke bepaling. Die functies worden onderverdeeld in noodzakelijk en niet-noodzakelijk naargelang zij al of niet vereist
zijn om een grammaticaal correcte zin te construeren. Zie ook zinsdeel en zinsdeelstuk.

–

Gezegde: het fundamentele zinsdeel van een zin. Het bepaalt hoeveel noodzakelijke aanvullingen (0, 1, 2 of
3) er in een zin moeten staan en van welke aard (onderwerp, lijdend voorwerp …) die moeten zijn opdat de
zin grammaticaal af zou zijn. Er kunnen naar de vorm twee soorten gezegdes onderscheiden worden: het
werkwoordelijk gezegde, dat uit (een) werkwoordsvorm(en) bestaat, en het naamwoordelijk gezegde, dat uit
een koppelwerkwoord en een naamwoordelijk deel bestaat.

–

Naamwoordelijk deel van het gezegde: vormt samen met het koppelwerkwoord het naamwoordelijk gezegde
dat een ‘toestand’ (een hoedanigheid, een eigenschap, een functie e.d.) aanduidt waar het onderwerp zich
in bevindt. Anders dan de naam suggereert, kunnen ook niet-naamwoorden (bijwoorden, voorzetselgroepen
…) als naamwoordelijk deel van het gezegde voorkomen.

–

Kern: het syntactisch onmisbare deel van een zinsdeel.

Rol
–

(Semantische) rol: aard van de verhouding tussen een zinsdeel en het gezegde of tussen een zinsdeelstuk
en de kern (bv. tijd, middel, handelende instantie). Er is geen vaste overeenkomst tussen de syntactische
functie en de semantische rol. Sommige rollen komen zowel bij de noodzakelijke als bij de nietnoodzakelijke zinsdelen voor. Zo kunnen bijvoorbeeld zowel het onderwerp als de bijwoordelijke bepaling
beide 'handelend' als semantische rol hebben.

–

Signaalwoord: een signaalwoord geeft aanwijzingen over de inhoudelijke structurering van een tekst. Voorbeelden van signaalwoorden zijn: en, maar, ook, bovendien, vervolgens, ten tweede, bijvoorbeeld.

–

Verwijswoord: een verwijswoord verwijst terug naar een tevoren genoemde entiteit of vooruit naar een entiteit die kort daarna in de tekst genoemd wordt. Voorbeelden van verwijswoorden zijn: die, dat, hij, deze,
toen.
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Vorm
–

Congruentie: overeenstemming in vorm van woorden in syntactisch verband.

–

Grondwoord: basisvorm van verbuigbare of vervoegbare woorden.

Vaardigheden
–

Determineren: een vorm volledig morfologisch ontleden/bepalen.

–

Parafraseren: met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven.

–

Vertalen:

–

•

Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands die nauw aansluit bij de Griekse tekst. Stroeve wendingen of langere zinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen is. Een
werkvertaling is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen.

•

Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot algemeen Nederlands, vrij van 'Nedergriekse' wendingen en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

Weergeven: een Grieks taalelement (woord, woordgroep, constructie …) in het Nederlands omzetten zodat
de basisbetekenis ervan duidelijk wordt.

2.2.2

Verplichte minimumterminologie

Zoals aangegeven in 2.1 wordt het gebruik van een minimumterminologie verplicht. Doel hierbij is niet om de
leraar in een verstikkend grammaticaal keurslijf te dwingen, wel om een minimale grammaticale eenvormigheid
te bevorderen en dit zowel op het vlak van de gebruikte termen als, belangrijker, op het vlak van de ermee samenhangende begrippen en grammaticale systematiek. De termen die in dit leerplan gebruikt worden maar niet
in onderstaande lijst zijn opgenomen, zijn wel sterk aanbevolen: zij beogen een maximale aansluiting bij de lessen Nederlands. In elk geval maakt de vakwerkgroep goede afspraken die voor het hele curriculum gelden. Het
spreekt vanzelf dat overleg met de collega's moderne talen daarbij in elk geval een belangrijk element vormt,
alsook de zorg om voor de leerling zo transparant mogelijke termen te gebruiken.
Verplichte minimumterminologie:
achtervoegsel, genus, gezegde, grondwoord, infinitief, kern, koppelwerkwoord, naamwoordelijk deel van het
gezegde, (semantische) rol, (syntactische) functie, voorvoegsel, zinsdeel, zinsdeelstuk

2.3

Doelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken

In de Algemene pedagogisch-didactische wenken staan verschillende raadgevingen die hier concreet toepasbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor adviezen betreffende activerende werkvormen (3.1.3), talenbeleid
(3.1.4.2), taalverwerving (3.2) en lectuur (3.3).

2.3.1

Taalverwerving

Taalverwerving staat ten dienste van lectuur en vormt geen doel op zich. Een goede kennis van vocabularium en
grammatica is onontbeerlijk, wil men tot een succesvolle leeservaring komen. Maar de fundamentele vraag bij
het aanleren – en in het verlengde daarvan ook bij het toetsen – van grammatica is: beantwoordt deze oefening
aan een nood in een leescontext? Taalverwerving moet bovendien niet enkel een leesmethode ondersteunen en
mogelijk maken, ze vormt als het ware zelfs het eerste moment van het aanleren van een leesmethode.
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Bij het bepalen van de syntactische functie van zinsdelen is het onderscheid tussen noodzakelijke en nietnoodzakelijke zinsdelen belangrijk. Dat onderscheid komt dan ook terug bij de indeling van de leerinhouden. Bij
de opsomming van de leerinhouden is er verder ook, waar zinvol, voor gekozen een onderscheid te maken tussen de morfologische vorm (bv. nominatief), de syntactische functie (bv. onderwerp, bijwoordelijke bepaling) en
de semantische rol (bv. tijd, reden, middel), waar die vroeger soms door elkaar liepen (vergelijk bv. 'nominatief:
onderwerp' met 'datief: middel'). Het leerplan biedt echter geen volledig grammaticaal overzicht: niet altijd is de
semantische rol geëxpliciteerd. De functionaliteit bij het leesproces vormde hier het criterium.
In het verlengde daarvan moet tekstbegrip, en niet grammaticale scherpslijperij, het criterium vormen bij functieverklaring. Leerlingen zijn niet gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen (bv. het onderscheid tussen een bijwoordelijke bepaling van scheiding en de noodzakelijke aanvulling bij werkwoorden zoals a)pe/xein).

2.3.1.1

Begrippen

LEERPLANDOELSTELLINGEN
1

2

LEERINHOUDEN

de woordsoort van Griekse en Nederlandse woor- –
den bepalen
–

zelfstandig naamwoord

–

bepaald en onbepaald lidwoord

–

bijvoeglijk naamwoord

–

persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend, vragend, onbepaald en betrekkelijk voornaamwoord

–

hoofdtelwoord en rangtelwoord

–

bijwoord

–

voorzetsel

–

nevenschikkend en onderschikkend voegwoord

–

partikel

basisbegrippen van vormleer begrijpen en hante- –
ren
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werkwoord

grondwoord, stam, uitgang, voorvoegsel, achtervoegsel

–

congruentie

–

bij werkwoorden:
•

vervoeging

•

actief, passief, deponent

•

wijs, indicatief, infinitief, imperatief, deelwoord/participium

•

tijd, tegenwoordig, verleden, onvoltooid, voltooid, presens, imperfectum

•

getal, enkelvoud, meervoud

•

eerste persoon, tweede persoon, derde persoon

•

thematisch, athematisch, contract

•

augment, stam, bindklinker, kenletter, uitgang
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3

basisbegrippen van syntaxis begrijpen en hanteren –

bij zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden en voornaamwoorden:
•

verbuiging

•

getal, enkelvoud, meervoud

•

genus, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig

•

naamval

bij bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden:
•

positief/stellende trap

•

comparatief/vergrotende trap

•

superlatief/overtreffende trap

bij zinnen:
•

enkelvoudige en samengestelde zin

•

nevengeschikte zinnen

•

hoofd- en bijzin

zinsdeel, zinsdeelstuk

–

gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk
gezegde, koppelwerkwoord en naamwoordelijk
deel van het gezegde

–

onderwerp

–

lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorwerp

–

bepaling van gesteldheid

–

bijwoordelijke bepaling

–

kern

–

bijvoeglijke bepaling

TOELICHTINGEN
–

In het servicedeel van de leerplannen kan de leraar nagaan welke termen in de leerplannen Nederlands van
de eerste graad aan bod komen.

–

DS 1: het onderscheid tussen bijwoord, voegwoord en partikel is niet steeds scherp te trekken. Het is niet
verplicht de term partikel te gebruiken, belangrijk is wel dat de corresponderende leerinhouden aan bod komen (zie DS 29, 31 en 46).

–

DS 2: het medium behoort tot de aanvullende leerinhouden voor de cursus van vier uur per week (zie
2.3.3.1).

–

DS 2: een bijzin is op zich geen syntactische functie maar de vorm van een zinsdeel (bv. voorwerpszin ingeleid door o(t
/ i) of een zinsdeelstuk (bv. bijvoeglijke bepaling in de vorm van een betrekkelijke bijzin).

–

DS 3: traditioneel maakte men enkel het onderscheid tussen 'lijdend voorwerp' en 'meewerkend voorwerp'
waarmee respectievelijk de accusatief en de datief verbonden werden. Toch moeten sommige werkwoorden
op een andere manier aangevuld worden, namelijk met een genitief, datief of een voorzetselgroep. Die
noodzakelijke aanvullingen worden hier samengebracht onder de noemer 'voorwerp'.
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–

DS 3: Syntactische functies kunnen zowel op het niveau van een zin als op een onderliggend niveau fungeren. (Bepaalde functies zoals de aanspreking fungeren zelfs op een niveau hoger dan de zin, op niveau van
de tekst. Over tekstgrammatica wordt echter in dit leerplan bewust niet gesproken). Er is niet steeds een exclusief verband tussen een syntactische functie en het niveau waarop die functioneert. Zo fungeert bijvoorbeeld o( Ku=roj in de zin (O Ku=roj te/qnhke als onderwerp op het niveau van de zin en als onderwerp op het
niveau onder de zin in de zin )Ebo/wn o(/ti o( Ku=roj te/qnhke. Een bijzin is zelf ingebed in een andere zin
maar wordt wel gebouwd met dezelfde bouwstenen (functies) als een hoofdzin. Inzicht in de complexe structuren van zinsniveaus is natuurlijk belangrijker voor de leraar dan voor de leerling. Enkel een bijvoeglijke
bepaling en de aanvulling bij bijvoeglijke naamwoorden komen per definitie uitsluitend voor op het niveau
onder de zin.

WENKEN
–

Deze begrippen worden vanzelfsprekend pas gehanteerd op het ogenblik dat de corresponderende leerinhouden aan bod komen. De leraar zorgt er voor dat de leerlingen de begrippen in een grammaticaal kader
kunnen plaatsen.

–

Jonge leerlingen moeten deze begrippen geleidelijk leren kennen. Men mag niet van hen verwachten dat zij
al onmiddellijk na een eerste kennismaking consequent en volledig correct gebruik maken van de soms toch
vrij abstracte begrippen.

–

Kennis van deze begrippen moet de leesmethode van de leerlingen ondersteunen.

2.3.1.2

Uitspraak

LEERPLANDOELSTELLINGEN
4

LEERINHOUDEN

Griekse woorden correct uitspreken met aandacht –
voor de plaats van het accent en correct schrijven
–

het Griekse alfabet
spiritus asper en spiritus lenis

–

de tweeklanken

–

jota subscriptum

–

de medeklinkercombinaties –gg-, -gk-,

-gx-, -gc–

Griekse leestekens

TOELICHTING
–

Binnen een school of scholengemeenschap kan de vakwerkgroep opteren voor een traditionele uitspraak of
een uitspraak die steunt op wetenschappelijk onderzoek. Alleszins moeten alle betrokken leraren dezelfde
uitspraak toepassen.

–

Leerlingen houden bij de uitspraak rekening met de accenttekens maar moeten die zelf niet schrijven. De
naam van de drie accenttekens mag maar moet niet aangeleerd worden.

2.3.1.3

Woordenschat

LEERPLANDOELSTELLINGEN
5

LEERINHOUDEN

de betekenis, woordsoort en aanvullende gege- –
vens van woorden uit het basisvocabularium geven
–

ca. 450 woorden
aanvullende gegevens:
•
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bij zelfstandige naamwoorden: nominatief,
genitief, genus
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•

bij bijvoeglijke naamwoorden: nominatief in
de drie genera

•

bij werkwoorden: infinitief presens, 1e persoon enkelvoud

•

de naamval bij voorzetsels, bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden

6

van verbogen en vervoegde vormen van woorden –
uit het basisvocabularium het grondwoord geven

grondwoord van de woorden uit het basisvocabularium

7

vanuit woordsamenstelling en woordverwantschap –
op zoek gaan naar de betekenis zowel van Griekse
woorden als van woorden uit moderne talen met
–
Griekse wortels

de betekenis van voorvoegsels zoals a)-, e)k-,

–

leenwoorden zoals basilicum, dolfijn, lamp,
psalm; baptism, hero (Engels); époque, cygne,
héros (Frans)

8

uit de gememoriseerde betekenis(sen) een in de
context passende vertaling afleiden

9

een woordenlijst oordeelkundig gebruiken

ei)s-, pro-, pros-, sunde betekenis van achtervoegsels zoals –kij,

-teroj, -tatoj, -istoj, -konta, -ko/sioi,
-wj, -ote

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.1 (Woordenschat) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Griekse woorden memoriseren en weergeven is voor leerlingen minder eenvoudig dan leraren soms verwachten. Het is nodig de leerlingen hierbij te helpen.
•

De leraar doet er goed aan om overhoringen over nieuwe leerstof enige tijd vooraf aan te kondigen. Dit
geeft leerlingen de kans die leerstof in fasen te verwerken. Op drie gespreide momenten tien minuten leren levert bijvoorbeeld betere resultaten op dan op de avond voor de overhoring één keer dertig minuten
te leren.

•

Nieuwe woorden mogen niet zonder toelichting gememoriseerd worden. De leraar kan de betekenis van
de Nederlandse woorden verduidelijken, de verwantschap tussen woorden verklaren ...

•

ICT-toepassingen zoals SuperMemo en ProVoc bieden heel wat mogelijkheden om in te spelen op de
specifieke kennistekorten van de individuele leerling en om het nodeloos herhalen van gekende woorden te vermijden. Het aanmaken van de bestanden kan ook door de leerlingen gebeuren.

•

Leerlingen moeten al vanaf het begin de attitude aanleren niet bij de standaardvertaling van een woord
te blijven, maar op zoek te gaan naar een weergave die binnen de context past.

–

Het aanleren van woordenschat moet binnen een leesmethode gekaderd worden. Van bij het begin moet de
leraar de studie van woordenschat in functie van de lectuur van teksten plaatsen. Hij zal er dan ook naar
streven om in de systematiek van ondervraging dit verband duidelijk te maken: in woordgroepen of kleine
zinnetjes wordt de precieze betekenis van woorden met meerdere betekenissen duidelijk en wordt de leerling gedwongen te kiezen.

–

DS 6: een vorm op het juiste grondwoord kunnen terugvoeren is in een lectuurcontext belangrijker dan actief
aanvullende gegevens kunnen geven. Daarom ook is DS 6, hoewel ze logisch besloten ligt in DS 5, als afzonderlijke doelstelling opgenomen.
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–

DS 7: het is noodzakelijk om leerlingen er systematisch in te trainen actief op zoek te gaan naar de betekenis van woorden op grond van woordsamenstelling of stammen. Het volstaat niet dat de leraar hier occasioneel op wijst. Die 'ontledende' bevraging van woorden moet zich ontwikkelen tot een attitude die ook bij taalen tekststudie buiten de les Grieks haar vruchten afwerpt.

2.3.1.4

Morfologie van het lidwoord, zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, telwoord en bijwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

10 het lidwoord verbuigen en weergeven

–

het lidwoord

–

weergave van het lidwoord, ook door een bezittelijk voornaamwoord

11 de paradigmata van zelfstandige naamwoorden en –
bijvoeglijke naamwoorden verbuigen en uitgangen
van de stam afsplitsen

12 frequente afwijkende vormen herkennen

–

paradigmata van het type
•

dou=loj, timh/, dw~ron, a)gaqo/j, qu/ra, ne/oj,
qa/latta, poli/thj

•

r(h/twr, sw~ma, a)/frwn, po/lij, i(ppeu/j,
a)/nqoj, a)lhqh/j

•

pa~j, w)/n

bijvoeglijke naamwoorden van het type a)/dikoj,

a)/dikoj, a)/dikon
–

me/gaj, polu/j

–

zelfstandige naamwoorden op -thr van het type

path/r

–

bijvoeglijke naamwoorden van het type h(du/j

13 vormen van gememoriseerde zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden determineren, weergeven en het paradigma geven
14 vormen van niet-gememoriseerde zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden determineren en weergeven, indien de nodige gegevens voorhanden zijn
15 comparatieven en superlatieven determineren en –
weergeven
–

vormen op –teroj, -(i/)wn

16 vormen van frequente voornaamwoorden determi- –
neren, weergeven en betekenisnuances verklaren

persoonlijke voornaamwoorden: e)gw/, su/, h(mei=j,

–

aanwijzende voornaamwoorden: o(/de, ou[toj,

vormen op –tatoj, -istoj

u(mei=j

e)kei=noj, au)to/j

17 telwoorden determineren en weergeven
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–

vragend voornaamwoord: ti/j

–

onbepaald voornaamwoord: tij

–

betrekkelijk voornaamwoord: o(/j, h(/, o(/

–

de telwoorden ei{j, du/o, trei=j, te/ttarej,
pe/nte, e(/c, e(pta/, o)ktw/, e)nne/a, de/ka, ei)/kosi,
e(kato/n, xi/lioi

–

de achtervoegsels –konta, -ko/sioi, -kij
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18 bijwoorden benoemen en weergeven

–

bijwoorden gevormd met het achtervoegsel -wj

–

bijwoord van de comparatief op –teron, -(i)on

–

bijwoord van de superlatief op –tata, -ista

–

correlatieve bijwoorden met het achtervoegsel

–ote, -ou, -oi, -qen
19 een congruerende vorm van een lidwoord, tel- –
woord, naamwoord of voornaamwoord verklaren

het naamwoordelijk deel van het gezegde in relatie tot het onderwerp

–

het lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, participium,
voornaamwoord en telwoord in relatie tot de kern

–

het zelfstandig naamwoord als bijstelling in relatie
tot de kern

–

het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord als bepaling van gesteldheid in relatie tot het onderwerp
of (lijdend) voorwerp bij het gezegde

–

het betrekkelijk voornaamwoord in relatie tot het
antecedent

–

het aanwijzend voornaamwoord in relatie tot het
antecedent

TOELICHTING
–

DS 17: de telwoorden kunnen via de vocabulariumlijst aangeleerd worden.

–

DS 19: het participium, een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een werkwoord, is enkel hier genoemd. De
systematische studie van het participium staat pas in de tweede graad op het programma. Het is belangrijk
voor de leerlingen in de eerste graad te focussen op praktische regels voor de weergave.

–

DS 19: het aanwijzend voornaamwoord neemt van het woord waarnaar het terugwijst, genus en getal over.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.2 (Grammatica) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Oefeningen bij morfologie moeten essentieel gericht zijn op herkennen in functie van het lezen van teksten.
Oefeningen met losse vormen kunnen hoogstens in een eerste moment nuttig zijn om de kennis van paradigmata vast te zetten. Leerlingen moeten zo snel mogelijk de contextgegevens leren gebruiken als ze
naamwoorden determineren.

–

Het is belangrijk dat een leerling een 'stappenplan' kent om vormen te determineren, bijvoorbeeld:

–

•

Ken ik het grondwoord? Wat zijn de lexicologische gegevens? Wat is het paradigma?

•

Hoe determineer je de vorm van een naamwoord (naamval, genus, getal)?

•

Wat leren mij de andere zinsdelen of zinsdeelstukken (bv. gezegde, congruerende woorden in het zinsdeel …) bij de determinatie?

Het genus van woorden wordt geleerd bij de vocabulariumstudie. Het memoriseren kan ondersteund worden
door het aanleren van enkele algemene genusregels maar het is vooral belangrijk dat de leerlingen daarbij
leren letten op de informatie die ze uit de context kunnen afleiden (aanwezigheid van congruerende bijvoeglijke bepalingen zoals lidwoord, voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord of participium).

1ste graad
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2.3.1.5

Morfologie van het werkwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

20 lu/ein vervoegen, de vormingswetten van tijden en –
wijzen geven door splitsing in samenstellende delen, en de tijden weergeven

het paradigma lu/ein in de volgende wijzen en
tijden:
•

de actieve en passieve indicatief presens en
imperfectum

•

de actieve en passieve infinitief presens

•

de actieve en deponente imperatief presens
2e persoon enkelvoud en meervoud

•
21 ei]nai vervoegen en weergeven

–

22 vormen van gememoriseerde werkwoorden op –
basis van vormingswetten determineren en weergeven

het actief en passief participium presens

het paradigma ei]nai in volgende wijzen en tijden:
•

indicatief presens en imperfectum

•

infinitief presens

•

participium presens

de indicatief presens en imperfectum, de infinitief
en het participium presens in het actief en passief
van
•

werkwoorden volgens de gewone thematische vervoeging (lu/ein)

•

contracte werkwoorden volgens poiei=n en

tima~n
•

athematische werkwoorden

23 vormen van niet-gememoriseerde werkwoorden
determineren en weergeven, indien de nodige gegevens voorhanden zijn
24 een congruerende vorm van een werkwoord ver- –
klaren

de persoonsvorm in relatie tot het onderwerp

TOELICHTING
DS 20: leerlingen kennen het begrip 'deponent' opgevat als 'passief qua vorm, actief qua betekenis' (zie DS 2).
Niet-deponente mediale werkwoordsvormen behoren tot de aanvullende leerinhouden voor de cursus van vier
uur per week (zie 2.3.3.1).
WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.2 (Grammatica) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Zoals bij het naamwoord moeten oefeningen bij de morfologie van het werkwoord essentieel gericht zijn op
het herkennen in functie van het lezen van teksten. Ook hier zijn oefeningen met losse vormen hoogstens
een opstapje. De leerlingen leren dus vanaf het begin contextgegevens bij de determinatie van werkwoordsvormen te betrekken.

–

Het is belangrijk dat een leerling een 'stappenplan' kent om vormen te determineren, bijvoorbeeld:
•

Ken ik het grondwoord? Wat zijn de lexicologische gegevens? Wat is het paradigma?

•

Hoe determineer je een werkwoord (actief/deponent/passief, wijs, tijd …)?
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•

Welke 'bouwstenen' kan ik afsplitsen?

•

Wat leren mij de andere zinsdelen (onderwerp, bijwoordelijke bepaling van tijd …) bij de determinatie?

2.3.1.6

Syntaxis

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

25 werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde van –
elkaar onderscheiden

werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde

26 in functie van tekstbegrip in een zin noodzakelijke –
en niet-noodzakelijke zinsdelen onderscheiden, de
syntactische functie en semantische rol vaststellen
en het geheel weergeven

noodzakelijke zinsdelen:

–

•

gezegde

•

onderwerp, onderwerpszin

•

lijdend voorwerp (accusatief of voorwerpszin)

•

voorwerp (genitief of datief m.i.v. de genitief
van ongelijkheid ('vergelijking') en de datief
van de bezitter bij ei]nai)

•

meewerkend voorwerp (datief bij 'geven' en
'zeggen')

•

bepaling van gesteldheid

niet-noodzakelijke zinsdelen:
•

aanspreking

•

bepaling van gesteldheid

•

bijwoordelijke bepaling:
·

ingeleid door een voorzetsel (waaronder

u(po/ + genitief: bijwoordelijke bepaling
van handelende persoon)

27 in functie van tekstbegrip binnen een zinsdeel –
zinsdeelstukken onderscheiden, de syntactische
functie van de aanvulling(en) bij de kern vaststellen –
en het geheel weergeven
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·

in de genitief (scheiding) en in de datief
(middel, oorzaak, tijdstip, voor- en nadeel, wijze)

·

uitgedrukt door een bijwoord

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de indicatief zoals
die van gevolg, reden, tijd, toegeving,
vergelijking en voorwaarde

kern
aanvulling bij een kern die een zelfstandig naamwoord of equivalent is: bijvoeglijke bepaling in de
vorm van:
•

een bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord,
participium of telwoord

•

bijgesteld substantief

•

betrekkelijke bijzin

•

genitief: bezittersgenitief, onderwerpsgenitief, voorwerpsgenitief, genitief van het geheel (partitieve/deelsgenitief)
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–

–

aanvulling bij een kern die een bijvoeglijk naamwoord is:
•

bijwoordelijke bepaling

•

voorwerp (bv. a)/cioj + genitief)

•

voorwerp bij een bijvoeglijk naamwoord in de
comparatief: de genitief van ongelijkheid
('vergelijking')

aanvulling bij een kern die een bijwoord is:
•

bijwoordelijke bepaling

•

voorwerp bij een bijwoord in de comparatief:
de genitief van ongelijkheid ('vergelijking')

TOELICHTINGEN
–

DS 26: Zoals in de inleidende paragraaf van het hoofdstuk taalverwerving (2.3.1) gesteld zijn leerlingen niet
gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen (bv. het onderscheid tussen een bijwoordelijke bepaling van scheiding en de noodzakelijke aanvulling bij werkwoorden zoals a)pe/xein). Op de
vraag van een leerling kan de leraar het probleem van rubricering kort aanstippen, maar een soepele benadering vanuit het criterium tekstbegrip moet steeds voorop staan.

–

DS 26: het syntactische onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zinsdelen wil natuurlijk niet
zeggen dat de niet-noodzakelijke zinsdelen inhoudelijk overbodig zijn. Het is integendeel zelfs goed mogelijk
dat het voor de boodschap belangrijkste deel van een zin juist in zo een zinsdeel uitgedrukt wordt en door
de positie in de zin benadrukt wordt.

–

DS 26: men spreekt ook van 'direct voorwerp' in plaats van 'lijdend voorwerp' en van 'indirect voorwerp' als
verzamelnaam voor 'meewerkend voorwerp' en 'voorwerpen' in een andere naamval dan de accusatief van
het lijdend voorwerp. Het direct voorwerp wordt onderwerp als men een zin passief maakt. Sommige werkwoorden worden met twee voorwerpen in de accusatief geconstrueerd, maar die behoren niet tot de leerinhouden van dit leerplan.

–

DS 26: een bepaling van gesteldheid kan zowel een noodzakelijk zinsdeel (bv. o)noma/zein, noemen) als een
niet-noodzakelijk zinsdeel zijn (bv. xrh~sqai/ tini fi/lw|). Het taalaanvoelen van de leerlingen zal hier een
voldoende scheidsrechter zijn. De grammatica gebruikt hier ook de termen predicatief complement (noodzakelijk zinsdeel) en predicatieve toevoeging (niet-noodzakelijk zinsdeel).

–

DS 26: de aanspreking fungeert eigenlijk niet op het niveau van de zin maar op dat van de tekst en is dan
ook eigenlijk niet helemaal terecht hier opgenomen. Deze 'vereenvoudiging' is ingegeven door praktische
motieven: het lijkt immers niet aangewezen om leerlingen van de eerste graad ook te spreken over het niveau boven de zin en dus over tekstgrammatica.

–

DS 26: bij een bijwoordelijke bepaling in de vorm van een voorzetselgroep of een enkel bijwoord wordt de
semantische rol niet systematisch vernoemd waar dit bij de bijwoordelijke bepalingen in de vorm van een
enkele naamval wel gebeurt. De reden daarvoor is eenvoudig: bij de tweede groep is een beperking tot de
meest frequente constructies nagestreefd. Vanzelfsprekend verliest men bij de eerste groep de betekenis
(en dus de facto de semantische rol) niet uit het oog.

–

DS 26-27: het onderscheid tussen zinsdeel en zinsdeelstuk is belangrijk. Zinsdelen vervullen immers (noodzakelijke of niet-noodzakelijke) syntactische functies in een zin. Er is daarbij geen vaste overeenkomst tussen vorm en functie. De functie van onderwerp bijvoorbeeld kan uitgeoefend worden zowel door een naamwoord in de nominatief als door een zin (bv. infinitiefzin). Anderzijds kan eenzelfde 'vorm' zowel zinsdeel als
zinsdeelstuk zijn. Vergelijk bijvoorbeeld: e)piqumei=n swthri/aj (voorwerp) en e)lpi\j swthri/aj (voorwerpsgenitief als bijvoeglijke bepaling).

–

DS 27: het participium, een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een werkwoord, is enkel in DS 27 genoemd.
De systematische studie van het participium staat pas in de tweede graad op het programma. Het is belangrijk voor de leerlingen in de eerste graad te focussen op praktische regels voor de weergave.
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–

DS 26-27: Het tweede lid van de vergelijking na een comparatief kan zowel een zinsdeel als een zinsdeelstuk zijn, maar is altijd wel een noodzakelijke aanvulling. In de zin plei/onej h]san h(mw~n bijvoorbeeld fungeert h(mw~n als zinsdeel, opgeroepen door het naamwoordelijk gezegde plei/onej h]san. Daarom ook staat
bij DS 26 de genitief van ongelijkheid (‘vergelijking’) vermeld bij voorwerp. In een zin als pa~j tij au(to\n
tou~ pe/laj ma~llon filei= (iedereen houdt meer van zichzelf dan van zijn naaste) fungeert tou~ pe/laj echter als noodzakelijke aanvulling bij de kern ma~llon en vormt het geheel tou~ pe/laj ma~llon een bijwoordelijke bepaling van wijze. Vandaar dat ook in DS 27 de genitief van ongelijkheid (‘vergelijking) vermeld is.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.2.1.2 (Grammatica) en 4.2.2.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).

–

De leerlingen maken eerst via vocabulariumstudie kennis met het feit dat het voorwerp bij sommige werkwoorden in een andere naamval dan de accusatief staat. Pas later wordt dit fenomeen in een grammaticaal
schema ingepast.

–

De leraar gaat op zoek naar aangepaste oefeningen om de leerlingen de doelstellingen bij syntaxis te laten
bereiken. Het gaat om vaardigheden waarover een leerling bij het eerste moment van lectuur (zie 2.3.2.1)
moet kunnen beschikken om zijn morfologische kennis te kunnen inzetten. Die vaardigheden moeten dan
ook in een lectuurcontext ingeoefend worden. Mogelijke oefenopgaven zijn bijvoorbeeld:
•

Wat is de volgorde van de zinsdelen? Tekenen zich bepaalde patronen af?

•

Kies de gepaste werkwoordsvorm en motiveer je keuze.

•

Vul vanuit de betekenis van het werkwoord de noodzakelijke zinsdelen aan.

•

Schrap de (syntactisch) niet-noodzakelijke zinsdelen.

2.3.2

Lectuur

Zoals al in 2.1 aangegeven vormt lectuur van authentieke teksten de uiteindelijke eerste doelstelling van het
onderricht in klassieke talen. Het is belangrijk dat ook in de eerste graad waar (voornamelijk) niet-authentieke
teksten gelezen worden, grote zorg wordt besteed aan de keuze van gevarieerde en aantrekkelijke teksten in
correct en keurig Grieks. Bij voorkeur zouden die teksten ook het vertrekpunt moeten kunnen zijn van een historisch-culturele verkenning van de oudheid. Om die primauteit van lectuur duidelijk te stellen is er besloten om,
zoals in de tweede en derde graad, de doelstellingen bij lectuur te ordenen volgens de drie momenten van tekststudie. Ook al zullen die drie momenten niet steeds mooi op elkaar aansluiten en soms zelfs samenvallen, toch
bieden zij een houvast bij de systematische aanpak van teksten. Ook kunnen zo de doelstellingen bij leesvaardigheidtoetsen (niet-behandelde teksten) scherper afgelijnd worden.

2.3.2.1

Taalreflectie

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en
leesvaardigheid.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten bereikt worden bij behandelde en bij analoge niet-behandelde
teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

28 verwachtingen naar de tekstinhoud formuleren op
basis van titel, subtitels, inleidingen, afbeeldingen
of voorkennis

1ste graad
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29 een aangeleerde leesmethode toepassen

–

een leesmethode met aandacht voor
•

de woordgroep

•

de morfologische vorm, syntactische functie
en semantische rol

•

de valentie van het gezegde

•

de Griekse woordvolgorde

•

zinstypes: mededelende en vragende zin

•

signaal- en verwijswoorden, vraagpartikels
zoals a}ra

•

de juiste weergave van een woord binnen de
context

30 verwachting naar de inhoud van een volgende zin
formuleren op basis van de vorige
31 het verband tussen twee zinnen benoemen

–

partikels en voegwoorden

–

verbanden zoals tegenstelling, gevolg, reden

32 oordeelkundig gebruik maken van een grammati- –
caal referentiekader en van een woordenlijst

het gebruik van een grammaticaal referentiekader
en van een woordenlijst

33 tekstbegrip tonen door afwisselend

niet-authentieke of authentieke teksten

•

de hoofdgedachte uit een tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de Griekse tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling te geven

–

TOELICHTINGEN
–

DS 28-30: het is nodig leerlingen te leren lezen met verwachtingspatronen. Nog voor de lectuur van een
concrete tekst vragen zij zich af wat zij kunnen verwachten in verband met de inhoud van de tekst. Dat verwachtingspatroon is gebaseerd op informatie van de uitgever (inleiding, titel, subtitels, illustraties) of op
voorkennis omtrent het onderwerp van de tekst. Tijdens de lectuur spelen ook syntactische verwachtingspatronen een grote rol.

–

DS 29: DS 8 en 25-27 zijn hier in beknopte vorm hernomen. Zoals in 2.3.1 gezegd, vormt taalverwerving als
het ware het eerste moment van het aanleren van een leesmethode.

–

DS 29: werken met valenties is in de eerste plaats een kwestie van methodiek, een hulpmiddel om de samenhang binnen de zin te begrijpen.

–

DS 29: aandacht voor de Griekse woordvolgorde: een efficiënte leesmethode leidt ertoe dat de leerling de
tekst begrijpt zoals de auteur die geschreven heeft. De Griekse tekst tijdens de les herschrijven in een makkelijker, ‘Nedergriekse’ woordvolgorde is uit den boze. Niet alleen gaan zo stijlfiguren verloren, die aanpak
doet ook afbreuk aan de belangrijkste doelstelling: het lezen van authentieke teksten. Het behoud van de
oorspronkelijke woordvolgorde is, net zoals de andere aandachtspunten, inpasbaar in elke leesmethode,
zowel een (eerder) analytische als een (eerder) dynamische.
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WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.3.1 (Leesmethode), 3.3.2 (Tekstbegrip en
vertaling) en 4.2.2.2 (Concrete opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Een vaardigheid kan men enkel door oefening verwerven. Wil men leerlingen leesvaardigheid bijbrengen,
dan moeten zij – en niet de leraar – bij het leesproces het initiatief in handen hebben. De leraar zorgt dus
voor leersituaties waarbij van de leerlingen een maximum aan actieve inbreng gevraagd wordt. Zij moeten
daarbij leren reflecteren over het inzetten van het geheel van aangeleerde leesstrategieën, m.a.w. van de
aangeleerde leesmethode.

–

Er is herhaaldelijk op gewezen dat de taalstudie in functie van tekstbegrip staat. Dat heeft ook consequenties voor de didactische aanpak van lectuur.
•

De tekst mag geen middel worden om de leerlingen tijdens de lectuur met irrelevante grammaticale
commentaar te overstelpen. Grammaticale verklaring mag het lezen niet hinderen of nodeloos vertragen.

•

Een gelezen tekst kan eventueel wel gebruikt worden om in een syntheseles een grammaticaal item te
herhalen; dat bevordert het taal- en tekstinzicht.

2.3.2.2

Lectuurreflectie

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie door inhoudelijke en stilistische analyse.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten bereikt worden bij behandelde en nagestreefd worden bij analoge
niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

34 de opbouw van een tekst(fragment) ontleden

–

35 eenvoudige stijlmiddelen aanduiden en de functie –
ervan binnen de tekst toelichten

bijvoorbeeld: de chronologische opbouw, het
handelingsverloop, de spanningsopbouw, de
ontwikkeling van gedachten en gevoelens
stijlmiddelen zoals anafoor, alliteratie, inversie

36 een fragment in een ruimer geheel situeren
37 vertaalproblemen verwoorden

–

vertaalproblemen zoals het weergeven van de
bezitter of een participium

38 tekstbegrip tonen door van (fragmenten van) een
behandelde tekst een vlotte vertaling te geven

TOELICHTING
DS 35: het is niet de bedoeling om leerlingen al de naam van allerhande stijlfiguren aan te leren, enkel om hen
erop te wijzen dat de schrijfstijl inhoudelijk belangrijke zaken extra in de verf kan zetten.
WENK
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.3.3 (Lectuur- en cultuurreflectie), 3.3.4 (Differentiatie) en 4.2.2.2 (Concrete opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Net zoals bij taalreflectie zorgt de leraar voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen
gevraagd wordt. Zo maakt hij de leerlingen gevoelig voor de literaire waarde van de tekst.
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2.3.2.3

Cultuurreflectie

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten bereikt worden bij behandelde en nagestreefd worden bij analoge
niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

39 de tekstinhoud binnen de historische context situe- –
ren

situering van de Griekse oudheid in tijd en ruimte

40 aspecten van de Griekse cultuur toelichten en met –
de eigen cultuur vergelijken

aspecten van de Griekse cultuur zoals

41 de receptie van de Griekse oudheid illustreren

–

42 aspecten van de Griekse cultuur creatief verwerken –

•

Griekse godsdienst

•

eenheid (religie, Olympische spelen …) en
verdeeldheid (stadstaten, dialecten …)

•

sport en spel

•

private en openbare gebouwen

sporen van de Griekse beschaving in de Romeinse of westerse cultuur zoals
•

woordenschat

•

monumenten

•

namen van straten, producten, winkels

bijvoorbeeld: toneel, (strip)verhaal, maquette,
PowerPointpresentatie

TOELICHTING
De leraar vertrekt bij voorkeur vanuit teksten om leerinhouden cultuur aan te brengen. Bij niet-authentieke leesteksten is het echter niet mogelijk dit principe steeds strikt te handhaven. Toch streeft hij zoveel mogelijk naar
een inhoudelijke band tussen de gelezen teksten en de aangebrachte cultuuronderwerpen.
WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 3.3.3 (Lectuur- en cultuurreflectie), 3.3.4 (Differentiatie) en 4.2.2.2 (Concrete opdrachten per leerstofonderdeel).

–

In de lessen geschiedenis van het tweede leerjaar van de eerste graad staat de geschiedenis van Griekenland op het programma. Door zich zorgvuldig te informeren over de behandelde leerstof kan de leraar daarop verder bouwen.

–

Om een leerlijn over de jaren heen te realiseren verdient het aanbeveling voor cultuur een soort vademecum
of tijdsband aan te leggen. Dat historisch-cultureel referentiekader wordt per leerjaar concreter ingevuld met
de namen van gelezen auteurs, politieke achtergronden …
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2.3.3

Aanvullende leerplandoelstellingen en leerinhouden voor cursus van vier
uur per week

Onderstaande doelstellingen en leerinhouden gelden voor de cursus met vier uur Grieks per week. Ze kunnen
eventueel ook als uitbreidingsdoelstellingen gelden voor de cursus met drie wekelijkse lestijden.

2.3.3.1

Taalverwerving

Begrippen
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

43 basisbegrippen van vormleer begrijpen en hante- –
ren
–
–

het medium
toekomende tijd, futurum
aorist

Woordenschat
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

44 de betekenis en aanvullende gegevens van woor- –
den uit het basisvocabularium geven

100 extra woorden met hun aanvullende gegevens

Morfologie
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

45 lu/ein vervoegen, de vormingswetten van tijden en –
wijzen geven door splitsing in samenstellende delen, en de tijden correct weergeven

het paradigma lu/ein in de volgende tijden en
wijzen:
•

actieve en mediale indicatief, participium en
infinitief futurum

•

actieve en mediale indicatief, participium en
infinitief aorist

–

het aspect van de presensstam en de aoriststam

46 een congruerende vorm van een werkwoord ver- –
klaren en weergeven

participium vergezeld van een partikel zoals a(/te,

–

w(j, kai/per
participium in de losse genitief

Syntaxis
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

47 syntactische functie en semantische rol van zinsde- –
len vaststellen en het geheel weergeven
–

1ste graad
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onderwerp of voorwerp in de vorm van een infinitief of infinitiefzin na verba declarandi/sentiendi en
na verba volendi
bijwoordelijke bepaling: losse genitief
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TOELICHTING
–

DS 46: zie de toelichting bij DS 19 rond het gebruik van het participium.

–

DS 47: het is niet de bedoeling leerlingen termen aan te leren zoals verba sentiendi. Het komt eropaan de
leerlingen in praktijk het verschil in weergave van een infinitief aan te leren.

WENK
DS 47: het is aangeraden bij de weergave van een infinitief vanuit het natuurlijke taalaanvoelen van leerlingen te
vertrekken: een bevel kan geen betrekking hebben op een verleden feit maar slaat steeds op iets toekomstigs.
Een infinitief aorist kan dan ook na een verbum volendi niet zinvol met een verleden tijd weergegeven worden
zoals dat wel kan bij een mededeling. Deze DS wordt best gekoppeld aan DS 45 waar het aspect van presensen aoriststam ter sprake komt.

2.3.3.2

Lectuur

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

48 tekstbegrip tonen door

–

extra niet-authentieke of authentieke teksten

–

de mogelijke weergaven van indicatief imperfectum en aorist

•

de hoofdgedachte uit een tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de tekst te synthetiseren

•

de Griekse tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling te geven

49 aspecten van de Griekse cultuur toelichten en met –
de eigen cultuur vergelijken

extra aspecten van de Griekse cultuur

TOELICHTING
De uitbreiding van de leerinhouden Taalverwerving mag niet tot gevolg hebben dat de component Lectuur verwaarloosd wordt. Ook die component komt in aanmerking voor aanvulling. De leraar bepaalt zelf hoe hij dit realiseert.
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1

Krachtlijnen van de nieuwe leerplannen Klassieke Studiën, Latijn,
Grieks eerste graad

1.1

Waarom een nieuw leerplan?

1.2

1.

Omdat er een kloof bestaat tussen het leerplan eerste graad en de leerplannen tweede en
derde graad. De nieuwe inzichten van die laatste leerplannen moesten naar de eerste
graad doorgetrokken worden.

2.

Omdat er een kloof bestaat tussen het leerplan klassieke talen en de leerplannen moderne
talen. Met het oog op een maximale transfer was het nodig de leerplannen klassieke talen
meer af te stemmen op die van de moderne talen. Concreet betekent dat het invoeren van
een minimumterminologie. Bovendien moest ook het gebruikte grammaticale kader
aansluiten bij het grammaticale kader van die andere talen. Daarom werd er voor het
nieuwe leerplan vertrokken vanuit de principes van de valentiegrammatica.

3.

Omdat het hedendaags onderwijs en de leerlingen van vandaag een vernieuwde aanpak
vragen. Activerende werkvormen en zelfstandigheidsdidactiek zijn noodzakelijk om onze
leerlingen te blijven motiveren, voor welk vak dan ook.

Wat zijn de grote veranderingen?

1. Lectuur wordt opgewaardeerd. De eerste algemene doelstelling van de klassieke talen is
immers het begrijpen van teksten van Latijnse en Griekse auteurs. Taalverwerving moet
dus ten dienste staan van die lectuur: oefeningen op losse vormen moeten beperkt blijven
en we moeten zo veel mogelijk vanuit een context vertrekken (ook bij het aanleren van
vocabularium!). Alleen op die manier zullen ook onze leerlingen een brug kunnen slaan
tussen taalverwerving en leesvaardigheid. Als leerkracht moeten we ons bij elke oefening
de vraag stellen: "Beantwoordt deze oefening aan een nood in een leescontext?"
Lectuur opwaarderen betekent niet alleen een andere aanpak van de lessen
taalverwerving, maar ook van de eigenlijke lectuurlessen. De drie momenten, taal‐,
lectuur‐ en cultuurreflectie, worden nu ook in de eerste graad ingevoerd. Op die manier
vervalt een les lectuur niet tot het louter illustreren van een grammaticaal gegeven of tot
het louter vertalen van een Latijnse/Griekse tekst. Er moet maximaal ingezet worden op
leesplezier en dat plezier ondervinden leerlingen vooral als ze zelf lezen. We moeten hen
dan ook vanaf het eerste jaar van de eerste graad een methode aanreiken om zelfstandig
een tekst te kunnen aanpakken. Die leesmethode moet hen aangeleerd worden en
taalverwerving vormt daarbij een eerste stap.
2
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2. Een goede leesmethode vraagt onder andere aandacht voor verwachtingspatronen en
de valentie van het gezegde. Dat vormde een tweede invalshoek om bij het nieuwe
leerplan te kiezen voor de principes van de valentiegrammatica, naast gelijk sporen met
de leerplannen van de moderne talen. Concreet situeert de vernieuwing zich enkel op
het vlak van syntaxis. Daar wordt nu een systematisch onderscheid gemaakt tussen de
drie dimensies die nodig zijn om een taalfenomeen volledig te beschrijven:
morfologische vorm, syntactische functie en semantische rol. Daarnaast vertrekt de
valentiegrammatica vanuit het dubbele onderscheid zinsdeel – zinsdeelstuk en nauw of
minder nauw met het werkwoord (gezegde) verbonden. Nauw verbonden verwoorden
we verder als ‘noodzakelijk’, minder nauw verbonden als ‘niet‐noodzakelijk.’ Het is
zeker niet de bedoeling om leerlingen te overstelpen met tal van begrippen en
categorieën. Integendeel zelfs: de volle aandacht moet uitgaan naar het beperkt aantal
basisfuncties op het niveau van de zin, niet naar de vele subcategorieën bij de
semantische rol: taalverwerving blijft ten dienste van lectuur staan!

Overzicht gebruikte grammaticale kader:
a. twee fundamentele niveaus:

niveau boven de zin: aanspreking (vocatief)
niveau van de zin

niveau onder de zin

noodzakelijke zinsdelen

b. functies op niveau van de zin (= zinsdelen):

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

gezegde
onderwerp

lijdend voorwerp
meewerkend
voorwerp
bepaling van
gesteldheid
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niet-noodzakelijke zinsdelen

bepaling van
gesteldheid
bijwoordelijke
bepaling

c. functies op niveau van de woordgroep:


kern



bijvoeglijke bepaling



andere, bv. voorwerp of bijwoordelijke bepaling bij een bijvoeglijk
naamwoord / bijwoord

3. Bij de algemene pedagogisch‐didactische wenken in het algemeen deel van het leerplan
staan heel wat interessante tips om de leerling van de eerste graad te motiveren en zelf aan
het werk te zetten. Hoewel dit deel van het leerplan vaak niet gelezen wordt, bevat het
belangrijke en interessante info en geeft het duidelijk de geest van het leerplan weer.
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2 Mindmaps m.b.t. syntactische functies en naamvallen in het Latijn en
het Grieks
De mindmaps bieden een overzicht van de syntactische leerinhouden.
De leerinhouden van de eerste graad en die uit de (nog te verschijnen) leerplannen
tweede graad zijn hier samen behandeld.
De schema's zijn gegroepeerd per taal: eerst Latijn, vervolgens Grieks.
Binnen de hieronder behandelde taal (Latijn / Grieks) komen eerst zes functies aan bod
(gezegde, onderwerp, voorwerp, bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling; en
(enkel op woordgroepniveau) bijvoeglijke bepaling).
Er zijn geen schema's over de aanspreking, de vocatief, noch over de functie 'kern'.
De schema's over de functies geven de verscheidenheid aan vormen weer waarmee deze
functies gerealiseerd kunnen worden;
in de schema's over de naamvallen wordt anderzijds duidelijk welke functie
woord(groep)en in deze naamvallen kunnen vervullen.
De leerinhouden van de leerplannen vormen het uitgangspunt. Dit heeft voor gevolg dat
syntactische verschijnselen die niet in de leerplannen opgenomen zijn, ook niet in de
schema's voorkomen.
Benamingen in HOOFDLETTERS zijn functies.
Vetgedrukte woorden hebben betrekking op de morfologische vorm.
Cursieve tekst wijst op een semantische rol.
2.1 Latijn

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

6
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

7
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

8
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

9
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

10
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

11
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

12
D/2011/7841/001

2.2 Grieks
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1

Krachtlijnen van de nieuwe leerplannen Klassieke Studiën, Latijn,
Grieks eerste graad

1.1

Waarom een nieuw leerplan?

1.2

1.

Omdat er een kloof bestaat tussen het leerplan eerste graad en de leerplannen tweede en
derde graad. De nieuwe inzichten van die laatste leerplannen moesten naar de eerste
graad doorgetrokken worden.

2.

Omdat er een kloof bestaat tussen het leerplan klassieke talen en de leerplannen moderne
talen. Met het oog op een maximale transfer was het nodig de leerplannen klassieke talen
meer af te stemmen op die van de moderne talen. Concreet betekent dat het invoeren van
een minimumterminologie. Bovendien moest ook het gebruikte grammaticale kader
aansluiten bij het grammaticale kader van die andere talen. Daarom werd er voor het
nieuwe leerplan vertrokken vanuit de principes van de valentiegrammatica.

3.

Omdat het hedendaags onderwijs en de leerlingen van vandaag een vernieuwde aanpak
vragen. Activerende werkvormen en zelfstandigheidsdidactiek zijn noodzakelijk om onze
leerlingen te blijven motiveren, voor welk vak dan ook.

Wat zijn de grote veranderingen?

1. Lectuur wordt opgewaardeerd. De eerste algemene doelstelling van de klassieke talen is
immers het begrijpen van teksten van Latijnse en Griekse auteurs. Taalverwerving moet
dus ten dienste staan van die lectuur: oefeningen op losse vormen moeten beperkt blijven
en we moeten zo veel mogelijk vanuit een context vertrekken (ook bij het aanleren van
vocabularium!). Alleen op die manier zullen ook onze leerlingen een brug kunnen slaan
tussen taalverwerving en leesvaardigheid. Als leerkracht moeten we ons bij elke oefening
de vraag stellen: "Beantwoordt deze oefening aan een nood in een leescontext?"
Lectuur opwaarderen betekent niet alleen een andere aanpak van de lessen
taalverwerving, maar ook van de eigenlijke lectuurlessen. De drie momenten, taal‐,
lectuur‐ en cultuurreflectie, worden nu ook in de eerste graad ingevoerd. Op die manier
vervalt een les lectuur niet tot het louter illustreren van een grammaticaal gegeven of tot
het louter vertalen van een Latijnse/Griekse tekst. Er moet maximaal ingezet worden op
leesplezier en dat plezier ondervinden leerlingen vooral als ze zelf lezen. We moeten hen
dan ook vanaf het eerste jaar van de eerste graad een methode aanreiken om zelfstandig
een tekst te kunnen aanpakken. Die leesmethode moet hen aangeleerd worden en
taalverwerving vormt daarbij een eerste stap.
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2. Een goede leesmethode vraagt onder andere aandacht voor verwachtingspatronen en
de valentie van het gezegde. Dat vormde een tweede invalshoek om bij het nieuwe
leerplan te kiezen voor de principes van de valentiegrammatica, naast gelijk sporen met
de leerplannen van de moderne talen. Concreet situeert de vernieuwing zich enkel op
het vlak van syntaxis. Daar wordt nu een systematisch onderscheid gemaakt tussen de
drie dimensies die nodig zijn om een taalfenomeen volledig te beschrijven:
morfologische vorm, syntactische functie en semantische rol. Daarnaast vertrekt de
valentiegrammatica vanuit het dubbele onderscheid zinsdeel – zinsdeelstuk en
noodzakelijk – niet‐noodzakelijk. Het is zeker niet de bedoeling om leerlingen te
overstelpen met tal van begrippen en categorieën. Integendeel zelfs: de volle aandacht
moet uitgaan naar het beperkt aantal basisfuncties op het niveau van de zin, niet naar
de vele subcategorieën bij de semantische rol: taalverwerving blijft ten dienste van
lectuur staan!

Overzicht gebruikte grammaticale kader:
a. twee fundamentele niveaus:

niveau boven de zin: aanspreking (vocatief)
niveau van de zin
↵
niveau onder de zin

noodzakelijke zinsdelen

b. functies op niveau van de zin (= zinsdelen):
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bepaling van
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niet-noodzakelijke zinsdelen

bepaling van
gesteldheid
bijwoordelijke
bepaling

c. functies op niveau van de woordgroep:
•

kern

•

bijvoeglijke bepaling

•

andere, bv. voorwerp of bijwoordelijke bepaling bij een bijvoeglijk
naamwoord / bijwoord

3. Bij de algemene pedagogisch‐didactische wenken in het algemeen deel van het leerplan
staan heel wat interessante tips om de leerling van de eerste graad te motiveren en zelf aan
het werk te zetten. Hoewel dit deel van het leerplan vaak niet gelezen wordt, bevat het
belangrijke en interessante info en geeft het duidelijk de geest van het leerplan weer.

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

5
D/2011/7841/001

2 Mindmaps m.b.t. syntactische functies en naamvallen in het Latijn en
het Grieks
De mindmaps bieden een overzicht van de syntactische leerinhouden.
De leerinhouden van de eerste graad en die uit de (nog te verschijnen) leerplannen
tweede graad zijn hier samen behandeld.
De schema's zijn gegroepeerd per taal: eerst Latijn, vervolgens Grieks.
Binnen de hieronder behandelde taal (Latijn / Grieks) komen eerst zes functies aan bod
(gezegde, onderwerp, voorwerp, bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling; en
(enkel op woordgroepniveau) bijvoeglijke bepaling).
Er zijn geen schema's over de aanspreking, de vocatief, noch over de functie 'kern'.
De schema's over de functies geven de verscheidenheid aan vormen weer waarmee deze
functies gerealiseerd kunnen worden;
in de schema's over de naamvallen wordt anderzijds duidelijk welke functie
woord(groep)en in deze naamvallen kunnen vervullen.
De leerinhouden van de leerplannen vormen het uitgangspunt. Dit heeft voor gevolg dat
syntactische verschijnselen die niet in de leerplannen opgenomen zijn, ook niet in de
schema's voorkomen.
Benamingen in HOOFDLETTERS zijn functies.
Vetgedrukte woorden hebben betrekking op de morfologische vorm.
Cursieve tekst wijst op een semantische rol.
2.1 Latijn

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

6
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

7
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

8
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

9
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

10
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

11
D/2011/7841/001

1ste graad
Klassieke Studiën  Latijn  Grieks

12
D/2011/7841/001

2.2 Grieks
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DE NIEUWE LEERPLANNEN LATIJN, NEDERLANDS en FRANS (2013)
Het grammaticale kader van klassieke talen sluit aan bij de hedendaagse wetenschappelijke inzichten
en bij de moderne talen. Voor al die leerplannen vertrekt men van de valentiegrammatica. Nederlands
en Latijn gebruiken als basisterminologie ook de Advieslijst taalbeschouwelijke termen
Nederlands http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/ secundair-onderwijs/derdegraad/aso/vakgebonden/nederlands/Advieslijst-taalbeschouwelijke-termen-Nederlands-2009.pdf
Bij taalbeschouwing vertrekken de vakken Nederlands en Frans vanuit taalgebruik: er gaat veel
aandacht naar de communicatieve situatie. In tegenstelling tot de moderne talen hanteren klassieke
talen een ontledende en analyserende aanpak omdat zij een passieve taalbeheersing nastreven: de
hoofddoelstelling is immers de lectuur van authentieke teksten en niet de actieve beheersing van de
talen.

1. Termen die de leerlingen aanleren in het vak Nederlands en Frans
Enkele TERMEN aangeleerd in het BASISONDERWIJS voor NEDERLANDS
•

MORFOLOGISCH DOMEIN: woord, samenstelling, afleiding, voorvoegsel, achtervoegsel,
zelfstandig naamwoord, eigennaam, verkleinwoord, enkelvoud, meervoud, mannelijk,
vrouwelijk, onzijdig, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, stam, uitgang,
persoonsvorm, persoon, 1e persoon (ik-wij), 2e persoon (jij-jullie), 3e persoon (hij, zij, het –
zij), enkelvoud, meervoud, infinitief, tijd, tegenwoordige tijd, verleden tijd

•

SYNTACTISCH DOMEIN: zin, zinsdeel, onderwerp, persoonsvorm, woordgroep…

Enkele TERMEN in het leerplan NEDERLANDS SECUNDAIR ONDERWIJS 1e GRAAD
MORFOLOGISCH
Grondwoord, getal, genus 1, lidwoord (bepaald-onbepaald), bijwoord, hulpwerkwoord,
koppelwerkwoord, imperatief, voltooid deelwoord, toekomende tijd, onvoltooide tijd,
voltooide tijd, voornaamwoord, persoonlijk voornaamwoord (als ond – lv – mv ),
bezittelijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord, vragend voornaamwoord,
wederkerend voornaamwoord, beleefdheidsvorm, voorzetsel, telwoord, hoofdtelwoord,
rangtelwoord
SYNTACTISCH
predicaat 2
werkwoordelijk gezegde
naamwoordelijk gezegde
voorwerpen:
- lijdend voorwerp (lv)
- meewerkend voorwerp (mv)
bepaling
vragende zin
zinnen met inversie
mededelende zin:
- bevestigende zin
- ontkennende zin
enkelvoudige zin, samengestelde zin
naamwoordelijk deel / werkwoordelijk deel van het gezegde

1

De onderlijnde termen zijn uitbreidingsleerstof in het leerplan Nederlands. De specifieke term ‘genus’ wordt
hoofdzakelijk in de Latijnse afdeling aangeleerd.
2
Predicaat: omvat meerdere zinsdelen, nl. al wat in een zin over het grammaticale onderwerp gezegd wordt. Deze
term is niet bruikbaar in klassieke talen.

1

Enkele TERMEN IN HET LEERPLAN FRANS SECUNDAIR ONDERWIJS 1e GRAAD
MORFOLOGISCH DOMEIN
zelfstandig naamwoorden: genus, getal, overeenkomst, lidwoorden
bijvoeglijke gebruikte woordsoorten
 bijvoeglijke naamwoorden
 bezittelijke voornaamwoorden
 aanwijzende voornaamwoorden
 vragende voornaamwoorden
infinitieven, werkwoordsvormen in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd
frequente vormen van de “passé composé”, hulpwerkwoorden, de imperatief
SYNTACTISCH DOMEIN
eenvoudige samengestelde bevestigende, ontkennende en vragende zinnen,
persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp
persoonlijke voornaamwoorden als lijdend en meewerkend voorwerp 3

2. Verschillen
Een aantal verschilpunten bestaat zowel in de leerplannen als in de wetenschappelijke traditie van de
moderne en klassieke talen. Ook tussen Nederlands en de moderne talen loopt niet alles parallel 4.
Moderne en klassieke talen hebben een ander uitgangspunt en doel. Dat leidt soms tot een
verschillende benaming van de vormen. Leraren mogen 5 hun leerlingen hierop wijzen zonder het
ruimere geheel en de gemeenschappelijke basis uit het oog te verliezen. In het kader van taalbeleid is
ook overleg met de collega’s vereist over timing en planning van dergelijke leerinhouden.
•

In het vak Nederlands zoekt men eerst het onderwerp, dan pas het wwg/nwg en men redeneert
vervolgens vanuit de valentie. In klassieke talen vertrekt men vanuit de valentie van het gezegde.
Leraren Nederlands 1e graad noemen enkel het ‘voorwerp’ een noodzakelijke aanvulling.

•

Het leerplan Nederlands maakt een onderscheid tussen de termen hoofdzin en rompzin. Een
hoofdzin is een volledige zin met zijn bijzinnen en een rompzin is een hoofdzin zonder zijn
bijzinnen. Het leerplan klassieke talen maakt dat onderscheid niet. De term hoofdzin geldt er voor
een zin die niet afhangt van een andere zin, maar zelf wel bijzinnen kan hebben.

•

De bijwoordelijke bepaling van de handelende persoon (leerplan klassieke talen) geldt in de
Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands (2012) als ‘een andere voorkomende term’. In
het leerplan Nederlands (pas vanaf 2e graad) gebruikt men de aanbevolen term uit de Advieslijst:
‘handelend voorwerp’ .

•

De bijwoordelijke bepaling van voordeel uit het leerplan Latijn wordt in het leerplan Nederlands
een ‘meewerkend voorwerp’ genoemd.
- Herman heeft mij zijn oude fiets gegeven. (mij: meewerkend voorwerp)
- Hij heeft voor zijn zus een trui gebreid. (voor zijn zus: Latijn = bijwoordelijke bepaling van
voor-/nadeel). Bij Nederlands hebben we twee keer een voorwerp.

•

“Ik wil zwemmen” - ”Natare volo”
Volgens het leerplan Nederlands is zwemmen een deel van het wwg en in het leerplan Latijn is
natare vw bij volo.

3

De termen COD en COI worden pas gebruikt in het 2e jaar van de 1e graad.
Bv. In Frans en Engels staan werkwoorden vaak samen in de zin; in het Nederlands vind je vaak het werkwoord
vooraan en de andere werkwoorden op het einde van de zin.
5
Dergelijke gevallen mag men niet centraal stellen in het onderricht, noch ze gebruiken in voorbeeldzinnen om
het gezegde aan te brengen.
4

2

In de grammatica’s van het Nederlands kent men meerdere hulpwerkwoorden, zoals ‘willen’ en
‘kunnen’. In het Latijn kun je de notie ‘willen’ en ‘kunnen’ bovendien met andere taalmiddelen
uitdrukken (bv. resp. wenszin, potentialis).
Het Frans beschouwt werkwoorden ‘willen’, ‘kunnen’ als ‘des semi-auxiliaires’: dat komt pas in de
derde graad als begrip aan bod. In dit stadium zijn er dus maar 2 ‘auxiliaires’: ‘avoir’ en ‘être’.
•

Steve jobs zei: “ Er is niets beters dan de kans om levens te redden.”
In de Nederlandse grammatica wordt de directe rede als een bijzin beschouwd, maar met behoud
van de woordvolgorde van de hoofdzin. Klassieke talen beschouwen de zin tussen aanhalingstekens
niet als bijzin.

•

Het leerplan Nederlands gebruikt de term ‘naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde’
voluit (wegens het naamwoordelijk deel bij een werkwoordelijke uitdrukking: bv. op de hielen
zitten). Bedenk dat leerinhouden als betrekkelijke bijzin, bepaling van gesteldheid e.d. niet tot de
leerstof van het leerplan Nederlands 1e graad behoren. Ook vermijdt men in de lessen Nederlands
de termen ‘(niet-)noodzakelijk’ en kiest men voor ‘nauw en minder nauw verwant met het
nwg/wwg’.

•

Leraren Frans krijgen de raad om grammaticale termen functioneel in te zetten en de vormen niet
per se te benoemen. Vanaf het begin van het 2e jaar (1e graad) worden ze wél benoemd, vooral
om volgende taalfenomen aan te brengen: ‘les pronoms personnels COD (le/la/l’/les…) en COI
(lui/leur…)
- sujet + verbe + qui / quoi? (COD)
- sujet + verbe + à/pour + personne (COI)
Leerlingen leren als volgt zinnen analyseren:
1. On cherche le verbe et le sujet.
2. On cherche le COD (sujet + verbe + quoi/qui?)
3. On cherche le COI (sujet + verbe + à qui/pour qui?)
4. S'il y a le verbe ‘être’ ou un autre verbe copule, on cherche l'attribut du sujet.
Sujet + verbe copule + comment?/quoi?/qui?): Jean est professeur. Anne est ma cousine.
5. On cherche les compléments circonstanciels (de lieu, manière, temps, quantité, prix)
SYNTACTISCHE TERMEN
IN HET LEERPLAN
NEDERLANDS

TERMEN IN HET VAK LATIJN

TERMEN IN HET VAK FRANS

- werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk gezegde
/naamwoordelijk deel van
het gezegde
- persoonsvorm

- gezegde
- werkwoordelijk gezegde
- naamwoordelijk gezegde /
naamwoordelijk deel van het
gezegde

verbe / attribut du sujet

lijdend voorwerp

lijdend voorwerp

COD

plaatsobject (U)
richtingsobject (U)
maatobject (U)
meewerkend voorwerp

meewerkend voorwerp

COI

bepaling van gesteldheid

Attribut du complément

bepaling van gesteldheid (3e
graad)
voorzetselvoorwerp (U)
bepaling

bijwoordelijke / bijvoeglijke
bepaling

COI (alles na

“à“)

3
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Bibliografie: voorlopige inventaris
B Boeken

A artikelen

T Tijdschriften

@ Site/internetadres

Taalverwerving
B RIJKSBARON A., SLINGS S.R., STORK P., WAKKER G.C., Beknopte syntaxis van het klassiek
Grieks, Hermaion, Lunteren, 2006 (ISBN 90-5027-101-4)
-> degelijk werk, verfrissende aanpak

KROON Caroline, Inleiding tot de Latijnse syntaxis, Structuur van zin en tekst, Grammatica,
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007(ISBN 978 90 5356 950 4)
KOENEN Mieke, Inleiding tot de Latijnse syntaxis, Structuur van zin en tekst, Oefenboek,
Amsterdam University Press, 2007 (ISBN 978 90 5356 951 1)
PANHUIS Dirk, Latijnse grammatica, Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2005 (ISBN 90-441-1932X)
PINKSTER H., Latin Syntax and Semantics (London: Routledge, 1990).
-> ook zeer degelijk, maar niet makkelijk om te gebruiken

ARNOUT Alfred, THOMAS François, Syntaxe Latine, Editons Klinksieck, Paris, 2002 (ISBN-13:
978-2252033821)
-> zeer helder, inzichtelijk, systematisch en zuiver beschrijvend, met de nodige voorbeelden uit de auteurs

A PANHUIS Dirk, Woordvolgorde: theorie en onderwijspraktijk, in: Prora, jg. 11 nr.1, p. 3-12
PANHUIS Dirk, Werkwoordelijk adjectief en substantief: theorie en didactiek, in: Prora, jg. 12 nr.
3, p. 13-16
PANHUIS Dirk, Grammatica: complexiteit en eenvoud, in: Prora, jg. 14 nr. 1, p. 2-19

Lectuur - taal- en lectuurreflectie
A BEKKER Rosanne, VAN OEVEREN Kokkie, Activerende didactiek: het slepen voorbij, in
Lampas, jg. 41 nr. 3, p. 263-273

Lectuur - Grieks
Epiek en lyriek
@ ANNIS, W., Aoidoi, internet, 2002-2006, (www.aoidoi.org). (over Homerus en lyrici)
SALINAS PRICE, R., Homer, internet, 2006-06-21, (http://www.homer.com.mx/index.html).
-> let op de verschillende links

Filosofie:
B LONG, A. A. (ed.), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge University
Press, 1999.
IRWIN, Terence, Classical Philosophy, University Press, Oxford 1999
-> in de reeks Oxford Readers over filosofie

CANTO-SPERBER, Monique (ed.), Philosophie grecque, PUF Paris (1998²).
-> deel van een reeks bestemd voor de studenten van de eerste cyclus van het hoger onderwijs

HADOT, Pierre, Qu'est-ce que la philosophie antique? Gallimard, Paris, 1999.
PIRSIG, R.M., Zen en de kunst van het motoronderhoud, 33ste druk, Pockethuis, Amsterdam, 2003,
510 pagina's.
-> een roman over de vraag 'Wat is kwaliteit?' en vooral over Plato

HOFSTADTER, D.R., Gödel, Escher, Bach, Een eeuwig gouden band, 8ste druk, Olympus,
Amsterdam, 2004, 899 pagina's.
-> dit quasi onleesbare boek, een roman over wetenschap, heeft tussenstukken over Griekse mythologie en filosofie

KIRK G. S. & RAVEN J. E., The presocratic philosophers. A critical history with a selection of
texts, Cambridge, University Press 1984², ISBN 978-0521274555.
-> heel bruikbare standaarduitgave, de "Kleine Diels-Kranz".

DUMONT Jean-Paul, Les écoles présocratiques, Paris, Gallimard, 1991, ISBN 9782070326105.
-> handige en betaalbare pocket, met uitgebreide inleiding en de relevante vertaalde bronnen/teksten.

PRADEAU J.-F. (réd.), Les Sophistes I-II, Garnier Flammarion, Paris, 2009, ISBN 978-2-08120713-4 en 978-2-0812-2990-7.
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de sofisten, en een omstandige inleiding

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. I. Pyrrhon. L'épicurisme, Livre de
poche nr. 641, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN 9782080706416.
-> handige en betaalbare pocket, een vertaling van The Hellenistic philosophers, Cambridge, University Press, 1987.

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. II. Les Stoïciens., Livre de poche
642, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN 9782080706423 of 208070642X.
-> handige en betaalbare pocket, een vertaling van The Hellenistic philosophers, Cambridge, University Press, 1987.

SCHUHl P.-M., Les Stoïciens I-II, in Collection Tel nr. 281-282, Gallimard, Paris 1962 (geen
ISBN)
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de Stoici, met een omstandige inleiding

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. III. Les Académiciens. La
renaissance du pyrrhonisme., Livre de poche 643, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN
9782080706430 of 208070643X.
PAQUET Léonce, Les Cyniques grecs. Fragments et témoignages, Livres de poche nr. 4614,
Librairie Générale Française 1992, ISBN 9782253059134
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de Cynici, met een inleiding.

Herodotus:
B BLANCO, W., en ROBERTS, J.T., Herodotus, The Histories, W.W. Norton & Company, New
York, 1992, 433 pagina's.
KAPUSCINSKI, R., Reizen met Herodotos, De Arbeidspers, Amsterdam, 2005, 263 pagina's.
@ SPALDING, T., Herodotus on the Web, internet, 2006-06-21, (http://www.isidore-ofseville.com/herodotus/index.html).
-> vergeet niet op 'Foreign language' te klikken

Wetenschap:
B LUMINET, J.-P., De bibliotheek van Alexandrië, Roularta Books, Roeselare, 2005, 287 pagina's.

Lectuur - Latijn
Caesar:
B GOUDINEAU, Christian, César et la Gaule, Editions Errance, Paris (1990) (deeltje in de reeks
Points-Histoire).
NOUWEN, Robert, Caesar in Gallië, Davidsfonds, Leuven (2003).
NOUWEN, Robert, De Romeinen in België, Davidsfonds, Leuven (2006).
MEIJER, Fik, Vercingetorix. De mythe van Frankrijks oudste held, Athenaeum - Polak & van
Gennep, Amsterdam (2004).
ROMBAUT, Hans, Julius Caesar in België, Universa Press, Wetteren (2006).
T Caesar: imagines, Themanummer rond Caesar met lespraktijkvoorbeelden. in: "Der altsprachliche
Unterricht" LI, 5/2008.
Jules César. Pouvoir et ambition. Een reeks artikels in het tijdschrift "Histoire antique", févriermars 2004
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Frans

Enquête sur Jules César. Reeks artikels in Le Point no. 1613, hebdomadaire d'information, 15 août
2003
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Fran

La guerre des Gaules, extra-nummer 5 van het tijdschrift Histoire Antique, mars-mai 2004.
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Frans

Cultuur (reflectie)
B MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Historische personages, Alexander de Grote,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6104 6)

MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Alex stelt voor - Historische personages, Nero,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6219 7)
MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Alex stelt voor - Historische personages, Cleopatra,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6177 0)
MARTIN Jacques e.a., De reizen van Alex, Casterman
− Rome (1), 2002 (ISBN 90 303 3098 8)
− Rome (2), 2005 (ISBN 90 303 3091 0)
− Pompeï (1), 2004 (ISBN 90 303 3092 9)
− Griekenland (1), 2003 (ISBN 90 303 3096 1)
− Griekenland (2), 2008 (ISBN 978 90 303 6030 8)
− Antieke klederdracht (1), 2005 (ISBN 90 303 3087 2)
− De Olympische spelen, 2004 (ISNB 90 303 3094 5)
− Athènes, 2001 (ISBN 22 033 2923 8)
A ADEMA Suzanne, Vergilius achter de camera: de ruzie tussen Dido en Aeneas (Verg. Aen. 4.296396), in: Lampas, jg. 39 nr. 3, p. 267-273
KROON Caroline, De fotograaf vertelt: tekstsamenhang in Ovidius’ Metamorphosen, in: Lampas,
jg. 39 nr. 3, p. 226-245
HUNINK Vincent, Poëzie in de klas, in: Lampas, jg. 40 nr 1, p. 95-104

ICT
Algemeen:
B CIRCE Project, ICT & Klassieke Talen in Europa. Een introductie tot het gebruik van ICT door
leerkrachten Klassieke Talen (Brussel: Het Gemeenschapsonderwijs, 2006).
-> nuttige tips over ICT van onze vrienden uit het GO!

Specifieke sites:
Archeologie:
@ http://www.stoa.org/metis/
-> virtueel bezoek aan Griekse archeologische sites: schitterende site, zeer bruikbaar voor lessen cultuur

Etymologie:
@ http://woordenweb.nedercom.nl/
-> interessant, maar in de eerste graad eerder geschikt om te demonstreren dan om leerlingen er alleen mee te laten werken

Griekse mythologie:
@ http://www.bloggen.be/dzeus/
-> geschikt voor leerlingen die wat extra willen lezen over Griekse mythologie

Er bestaan verschillende systemen voor differentiatie:
1. Differentiatie in moeilijkheidsgraad
Bij de herhaling van de leerstof uit de eerste graad kunnen leerlingen zelf bepalen welke
leerstofonderdelen ze nog onvoldoende beheersen. Ze kunnen ook oefeningen kiezen op
basis van hun niveau: reproductie van paradigmata – toepassingen in woordgroepen of
zinnen – toepassingen in bekende of onbekende teksten.
Bij klassieke talen komen zoveel deelvaardigheden kijken, dat iedere leerling daarin zijn eigen
sterktes en zwaktes heeft. In functie van hun individuele problemen krijgen de leerlingen
specifieke opdrachten. Zo kan de ene leerling bijvoorbeeld bij een oefening over de syntaxis
specifiek de opdracht krijgen om systematisch eerst een morfologische ontleding te maken
terwijl een andere de opdracht krijgt om vanuit het verloop van de zin een syntactisch
verwachtingspatroon te formuleren.
Door foutenanalyse maken de leerlingen, bijgestaan door de leraar, een lijst op van door hen
frequent gemaakte fouten. Zij krijgen de kans om via aangepaste oefeningen hun individuele
kennistekorten weg te werken.
In het begin van het schooljaar kan d.m.v. een diagnostische toets het leesvaardigheidsniveau
van elke leerling bepaald worden. Op basis daarvan kunnen leerlingen dan minder of meer
hulp krijgen om een tekst zelfstandig te lezen.
Zo’n diagnostische toets kan ook deelvaardigheden testen: grammaticale analyse, inhoudelijk
tekstbegrip, vertaalvaardigheid. Leerlingen kunnen vervolgens met specifieke opdrachten
oefenen op de vaardigheid die bij hen persoonlijk nog het zwakste is.
2. Differentiatie in leertijd
Leerlingen krijgen de mogelijkheid een eigen werkverdeling te bepalen zodat ze meer leertijd
kunnen besteden aan de onderdelen waarvoor zij dat nodig achten. De leraar waakt natuurlijk
zorgvuldig over de minimumnorm en stuurt eventueel bij.
Leerlingen werken een deel van de les individueel; na een afgesproken periode mogen
diegenen die dat wensen de hulp inroepen van leerlingen die al klaar zijn. het is soms
wonderlijk te zien hoe leerlingen sneller van een gelijke ('peer') dan van een leraar inzichten
overnemen. Ook de sterkere leerling wint erbij: hij wordt immers gedwongen zijn aanwezige
kennis expliciet te ordenen en te theoretiseren.
Enkele antwoorden op de mogelijke bedenking dat de zwakkere leerling misschien gewoon
wacht totdat de sterkere leerling de taak op een presenteerblaadje komt aanbieden:
1. Deze vorm van differentiatie hanteer je niet als het om een zeer moeilijke opdracht gaat: bij
elke les moet afgewogen worden wat de beste werkvorm is.
2. Leerlingen zijn eerder bereid tot (mee)werken als ze zelf ook een verantwoordelijkheid
dragen; dat bereik je bij differentiatie alleszins eerder dan bij klassikaal onderricht.
3. Het is de taak van de leraar erop toe te zien dat de helpende leerling de rol van leraar op
zich neemt, en niet die van Sinterklaas. Het uitlenen van een oplossingenblad helpt immers
niemand verder.
4. Tot slot hoef je ook niet per se vooraf te zeggen dat leerlingen na een bepaalde tijd de hulp
kunnen inroepen van anderen. Dat beslis je op een bepaald moment als je merkt dat het
tempo erg verschillend is.

3. Differentiatie in groeperingsvormen
Afhankelijk van de opdracht kan de leraar ervoor kiezen homogene of heterogene groepen te
maken bij groepswerk. Bij lectuur kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen om drie leerlingen met
een andere sterke deelvaardigheid of leerlingen met een verschillende leerstijl te laten
samenwerken. Op die manier leren ze optimaal van elkaar.
De leerlingen kunnen hierbij ook elk een verschillende rol en verantwoordelijkheid krijgen.

4. Differentiatie in methode
Voor nieuwe grammatica kan een leercyclus aangeboden worden waarbij leerlingen volgens
hun leerstijl zelf kiezen waar ze in de cyclus instappen. Op het einde van het parcours heeft
iedereen de hele cyclus afgelegd en dezelfde doelen bereikt.
Bij opdrachten voor de lectuur die de interesse in de tekst moeten aanwakkeren, kunnen
leerlingen een opdracht kiezen die aansluit bij hun leerstijl.

5. Differentiatie in belangstelling
Bij bespreking van een tekst kan men leerlingen een thema volgens hun interesse laten
kiezen, bv. stilistische bespreking, psychologie van de personage, voortleven in latere kunst
… Hierbij is het dan wel belangrijk dat achteraf leerlingen hun bevinden aan elkaar kunnen
doorgeven.
Creatieve verwerkingsopdrachten (cultuurreflectie) zijn per definitie taken waarbij leerlingen op
een gedifferentieerde wijze aan de slag gaan. Eventueel kan dat ook met groepswerk
gecombineerd worden.
Ook voor SETOC (specifieke eindtermen onderzoekscompetenties) kan de keuze van de
opdracht mee bepaald worden door de interesse van de leerling.
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1

INLEIDING

1.1

Situering

Voor u ligt het leerplan klassieke talen voor de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs. Dit
leerplan omvat:
–

het leerplan Grieks voor de studierichtingen Grieks en Grieks-Latijn;

–

het leerplan Latijn voor de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn.

Het zijn leerplannen van vier lestijden voor de studierichting Grieks-Latijn en van vijf lestijden voor de studierichtingen Grieks en Latijn (zie website van het VVKSO bij lessentabellen).
Dit leerplan treedt progressief in werking vanaf september 2013. Het sluit aan bij de gewijzigde syntactische
benadering van Latijn en Grieks zoals die werd opgestart en toegelicht in het leerplan van de eerste graad.
De leerplanmakers benadrukken dat het essentieel is om vooraf het leerplan van de eerste graad door te
nemen om de continuïteit tussen de leerplannen over de graden heen te waarborgen en om het voorliggende leerplan correct te interpreteren. Naast de vermelde didactische uitgangspunten van dat leerplan eerste
graad, hebben we voor de tweede graad een aantal vernieuwende stimulansen toegevoegd o.a. op het vlak
van differentiatie. Andere praktische gegevens en tips werden gereserveerd voor het servicegedeelte.
Daarenboven presenteren we onze vakken als een hedendaags vormingsmiddel voor jonge mensen en als
complementair met andere vakken zoals moderne (vreemde) talen.
De leerplancommissies beseffen dat de invoering van deze leerplannen een voortgezette wijziging van het
onderricht klassieke talen met zich meebrengt. Zij vertrouwen erop dat de leraren de kans grijpen om de
einddoelen samen te realiseren over de graden heen.

1.2

Betekenis van de studie van klassieke talen voor jongeren vandaag

Scholen en leraren kunnen de tekst gebruiken om ouders en leerlingen te informeren en te motiveren bij hun
keuze voor de studie van een of twee klassieke talen.

1.2.1
–

Klassieke oudheid als kader van de studie van de klassieke talen

Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is de klassieke oudheid. Door de studie van Grieks en/of Latijn
verwerven de leerlingen inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van
de antieke beschaving.

–

De studie van Grieks en/of Latijn draagt bij tot de vorming van historisch bewustzijn: het besef dat sommige dingen zijn gebleven en andere zijn gewijzigd. De klassieke oudheid komt op de leerlingen terzelfder tijd vertrouwd en vreemd over. De confrontatie met wat anders en onverwacht is, verruimt hun horizon en prikkelt hen om een standpunt in te nemen.
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Door aandacht te besteden aan de manier waarop Grieken en Romeinen dachten, voelden en handelden, kunnen leerlingen hun eigen 'vanzelfsprekende' opvattingen, gevoelens en gedragingen in vraag
stellen.

–

De studie van Grieks en/of Latijn is een oefening in kritisch denken. Zij stimuleert de leerlingen tot een
kritische houding en voedt hen op tot weerbaarheid tegenover datgene wat vanuit de maatschappij op
hen afkomt.

–

De studie van het Grieks-Romeins verleden confronteert de leerlingen met de wortels vande Europese
context waarin ze leven. De Europese beschaving is vol reminiscenties aan de Grieks-Romeinse cultuur. Daarmee kennismaken kan bijdragen tot een groter samenhorigheidsgevoel.

–

Door de studie van Grieks en/of Latijn ervaren de leerlingen de waarde en het belang van traditie. Ze
ontdekken wat de moeite waard is om te bewaren en door te geven.

1.2.2
–

Lectuur van antieke teksten als toegangspoort

De studie van de Griekse en/of Latijnse taal is essentieel gericht op de lectuur van antieke teksten: literatuurstudie is het eerste doel maar is ook het middel tot verdere exploratie van de oudheid.

–

Door bezig te zijn met die taalverwerving verhogen de leerlingen hun algemene taalvaardigheid. De
synthetische aard van de klassieke talen leert de jongeren bedachtzaam, nauwgezet en beschouwend
om te gaan met taal. Ze scherpen hun taalgevoeligheid aan en verrijken zo hun taalgebruik, ook in de
moedertaal. Ze ondervinden in de studie van een klassieke taal een ondersteuning om andere talen te
exploreren.

–

De klassieke talen vragen een specifieke manier van lezen. Lezen is methodisch aftasten en decoderen
van teksten, is traag en geduldig teksten ontsluiten, is de tekst in zijn context interpreteren. Samen met
de groeiende vertaalvaardigheid ontwikkelt zich ook het vermogen tot verfijnde expressie in het Nederlands en andere moderne talen.

–

Antieke auteurs gebruiken een complexe syntaxis met veel onderschikking, verschillend van de hedendaagse trend om ideeën paratactisch naast elkaar te plaatsen. De studie van klassieke talen draagt zo
bij tot de ontwikkeling van een evenwichtig en genuanceerd taalgebruik.

–

De studie van klassieke talen zet aan tot lezen, wekt de interesse voor kunst en cultuur op en prikkelt tot
creativiteit.

–

De studie van klassieke talen is een toegangspoort tot vele domeinen binnen de maatschappij zoals
religie, recht, politiek en filosofie. De leerlingen komen in contact met een brede waaier van onderwerpen die raken aan de essentie van het mens-zijn: de zin van het bestaan, het samenleven met mensen
…
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1.2.3
–

Transfer als basisdoel

Leerlingen die bezig zijn metde studie van klassieke talen, werken aan algemene vorming en ontwikkelen brede competenties. In de context van de klassieke oudheid verwerven ze een brede taalkundige en
culturele kennis en ontwikkelen ze een rist vaardigheden en attitudes. De studie van klassieke talen
doet een appel op meer dan één van de meervoudige intelligenties zoals H. Gardner die onderscheidt:
taalkundige, logische, muzikale, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en existentiële intelligentie.

–

Door de aard van de nagestreefde competenties draagt de studie van de klassieke talen bij tot de realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen.

–

De klassieke teksten confronteren de leerlingen voortdurend met gevoelens, opvattingen, waarden en
'waarheden'. De kritische reflectie daarop is een oefening in algemeen vaardigheden. In die zin dragen
Grieks en Latijn bij tot de totale vorming van de leerling.

Kiezen voor klassieke talen is kiezen voor een studie die inzet en doorzettingsvermogen vraagt. In een tijd
die vaak gericht is op snelheid en onmiddellijk resultaat, worden van de leerlingen een blijvende inspanning
en diepgang gevraagd.
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2

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

2.1

Algemene doelstellingen van de klassieke talen

1

Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: die teksten ontleden, interpreteren
en becommentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft behandelde en analoge
niet-behandelde teksten.

2

De behandelde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk
plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.

3

Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van Grieken en Romeinen: hun taal en
letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke
beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie
over onszelf en onze wereld.

4

Inzicht krijgen in het wezen en het functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de
klassieke taal.

5

Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen; systematisch leren werken
door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur.
De schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.

6

Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met het christelijke mensbeeld.

Via deze algemene doelstellingen draagt de studie van de klassieke talen, samen met de andere vakken, bij
tot een persoonsvorming die de leerlingen helpt:

–

hogere studies aan te vatten;

–

hun leven in te richten in harmonie met zichzelf, hun directe omgeving en de wereld waarin zij leven;

–

te zoeken naar de zin van hun bestaan.

2.2

Vaardigheden en attitudes

De transferwaarde van de onderliggende vaardigheden en attitudes die leiden tot een succesvolle studie van
Grieks en Latijn, maakt dat de finaliteit van het onderricht in klassieke talen niet enkel in zichzelf besloten
ligt. Zo draagt de studie van de oude talen bij tot de ontwikkeling van o.a. volgende attitudes:

–

leergierigheid en belangstelling, in het bijzonder voor taal, taalstructuren, verhalende teksten en voor het
eigen verleden; voor literatuur, kunst en cultuur;

–

historisch bewustzijn en openheid voor wat vreemd en onbekend is;

–

zorgvuldigheid, grondigheid en kritische zin;
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–

inzet en doorzettingsvermogen;

–

stiptheid en studiediscipline (regelmaat, planning en concentratie);

–

bereidheid tot zelfstandig werken;

–

bereidheid tot samenwerken (o.a. luisterbereidheid, respect voor de opvattingen van anderen, constructieve houding);

–

bewustzijn van eigen mogelijkheden en aanvaarding van eigen beperkingen.

Voor attitudes wordt van de leraar verwacht dat hij ze met de leerlingengroep in voldoende mate nastreeft.
Dit betekent een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis.
De intensieve studie van het Grieks en van het Latijn stimuleert bovendien de ontwikkeling van volgende
vaardigheden:

–

de vaardigheid tot memoriseren;

–

het vermogen om een probleem op te lossen: dit veronderstelt de bekwaamheid tot:


analyseren,



structureren,



interpreteren,



synthetiseren;

– het vermogen om de eigen oplossing kritisch te beoordelen;
– de bekwaamheid tot samenwerken (o.a. een eigen mening helder formuleren, kunnen argumenteren en
overleggen);

– de vaardigheid om mondeling en schriftelijk in het Nederlands te communiceren;
– het vermogen om creatief te denken (bv. verbeeldingskracht, associatief denken en waarnemen) en
creatief met taal om te gaan;

– het vermogen om schoonheid te ervaren en te creëren (esthetische bekwaamheid);
– verschillen tussen mensen en culturen (op het gebied van maatschappelijke verhoudingen, mentaliteit,
zingeving, gevoelens en emoties, kunst …) kunnen begrijpen en zo de eigen leefwereld relativeren.

Hoewel al die attitudes en vaardigheden verder in dit leerplan niet altijd expliciet genoemd worden bij de
opsomming van de doelstellingen en de leerinhouden, zijn ze toch voortdurend impliciet aanwezig. Zo kan
een eenvoudige doelstelling als "vormen van gememoriseerde werkwoorden determineren, het paradigma
geven en die vormen weergeven" (Latijn - DS 14) niet gerealiseerd worden als niet een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn: die vormen nauwkeurig analyseren, de kenmerken ervan interpreteren, tot een synthese komen en de eigen oplossing kritisch beoordelen.
Dit ook met complexere werkwoordsvormen realiseren veronderstelt de vaardigheid tot memoriseren, doorzettingsvermogen en studiediscipline.
Zowel het leerplanonderdeel 'Onderzoekscompetentie' (vanaf de tweede graad) als de onderdelen ‘Taalverwerving’ en ‘Lectuur’, die al in de leerplannen van de eerste graad voorkomen, bieden ruime kansen voor de
ontwikkeling van vakspecifieke en vakoverschrijdende vaardigheden en attitudes.
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3

CHRISTELIJK MENSBEELD

Ons onderwijs streeft bovendien de vorming van de totale persoon na waarbij het christelijke mensbeeld
centraal staat. Onderstaande waarden moeten dan ook nagestreefd worden:
– respect voor de medemens;
– solidariteit;
– zorg voor milieu en leven;
– respectvol omgaan met eigen geloof, andersgelovigen en niet-gelovigen;
– vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen.
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4

ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

Deze wenken bevatten algemene principes en uitgangspunten Net als de meer concrete pedagogischdidactische wenken die direct na de leerplandoelstellingen geformuleerd zijn, gelden zij als aanbevelingen.

4.1

Taalverwerving als eerste stap van een leesmethode

Alhoewel taalverwerving ook in de tweede graad de nodige aandacht vraagt, is het vooral het belang van
lectuur dat in de tweede graad een prominentere plaats zal innemen dan in de eerste graad. Ook hier hoort
grammaticale kennis dus aangeleerd te worden in functie van tekstbegrip.

4.1.1

Woordenschat

Om de studie van woordenschat ten dienste van lectuur te stellen, houdt men best maximaal rekening met
het onderstaande.
–

Vanzelfsprekend laat de leraar de woorden enkel van het Grieks/Latijn naar het Nederlands memoriseren.

–

Woorden worden beter gememoriseerd naarmate zij op meer verschillende manieren aangeboden worden. Leerlingen kunnen woorden leren, niet enkel door te lezen (visuele methode) maar ook door ze
luidop te lezen (auditieve methode) of te schrijven (motorische methode). Een combinatie verdient aanbeveling. De auditieve methode is bijvoorbeeld zeer geschikt om Latijnse werkwoorden van de tweede
en derde vervoeging te leren onderscheiden.

–

Het volstaat niet dat leerlingen het grondwoord kunnen vertalen. Met het oog op lectuur moeten ze
vooral het grondwoord in de verbogen en vervoegde vormen kunnen herkennen: die vorm moet een
leerling immers in een woordenlijst of woordenboek kunnen terugvinden. Met een nominatief enkelvoud
of een infinitief presens zal hij niet zo vaak in een tekst geconfronteerd worden. Bij een toets kan de leraar dan ook vertrekken van een verbogen of vervoegde vorm.

–

De leerlingen dienen in te zien dat kennis van de woordsoort belangrijk is: waarbij kan een bijwoord
aansluiten? Gaat het om een neven- of onderschikkend voegwoord? …

–

Een belangrijke vaardigheid die de leraar aan leerlingen dient aan te leren, is die van de overdracht van
hun kennis van gememoriseerde woorden naar 'nieuwe' woorden, waardoor leerlingen de attitude ontwikkelen zelf spontaan samenstellende delen af te splitsen om de woordbetekenis te vinden, actief op
zoek te gaan naar bekende wortels, voor- of achtervoegsels … Dat noodzaakt dagelijkse oefening, zowel occasioneel bij een oefening of lectuur als georganiseerd. De leraar kan daartoe woorden groeperen
(woordfamilies) of zelf uitbreidingsoefeningen opstellen zoals: als ire = gaan, dan exire = …
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–

Niet enkel binnen het Grieks of Latijn kan de leerling op zoek gaan naar het bekende in het onbekende.
Die transfer dient ook naar de andere (moderne) talen te gebeuren, en wel in twee richtingen. Niet enkel
kan de leerling bijvoorbeeld Nederlandse of Franse woorden als geheugensteuntje gebruiken bij vocabulariumstudie, hij kan ook in moderne woorden klassieke stammen terugvinden om zo de betekenisrichting van die woorden op het spoor te komen. Zo ervaart hij concreet het nut van klassieke talen.

–

Een woord krijgt pas zijn betekenis in een context. Daarom verdient het aanbeveling om woorden in een
context te plaatsen. Dat helpt vaak bij woorden met meerdere betekenissen of bij woorden zoals virtus
en a)reth/ die pas in een concrete context echt 'kleur' krijgen. Ook bij toetsen kan men woorden met
meerdere betekenissen in een woordcombinatie aanbieden waarbij de leerling dan de gepaste betekenis geeft.

–

Opdat leerlingen het rendement van vocabulariumstudie zouden ervaren, is het goed het aanbod zo te
organiseren dat ze die woorden leren die ook effectief in de gelezen teksten voorkomen. Men kan eventueel ook woorden thematisch ordenen of een groep woorden laten memoriseren die aansluiten bij een
grammaticaal onderwerp dat op dat moment in de klas behandeld wordt.

–

Bij het herhalen van de woordenschat ontwikkelen de leerlingen best een methode om zich bij voorrang
toe te leggen op woorden die zij niet meer kennen. Omdat een efficiënt repetitieschema verschilt van individu tot individu, is een collectieve herhaling in alfabetische of numerieke volgorde af te raden. Intelligente studiesoftware kan helpen om geheugenprestaties doeltreffend te ondersteunen.

4.1.2

Grammatica in functie van tekstbegrip

Bij taalleer dient de leraar er altijd naar te streven om de nieuw geleerde onderdelen theoretisch te kaderen
en ze bovendien ten dienste van leesvaardigheid te stellen. Elk grammaticaal item moet aangeleerd worden
in functie van een leescontext: wat betekent kennis van een bepaald onderdeel in een lectuurcontext? Hoe
past een leerling best de theoretische kennis toe?

Hieronder volgen enkele aandachtspunten.
–

We beperken actieve oefeningen tot die onderdelen waarvan het leerplan een actieve kennis vraagt.

–

We organiseren onze zijn lessen zo dat leerlingen zoveel mogelijk actief en gedifferentieerd aan de slag
kunnen. Het demotiveert een leerling als hij medeleerlingen oefeningen hoort maken die voor hem geen
probleem vormen. Daarom zet de leraar zo snel mogelijk alle leerlingen actief aan het werk, individueel,
per twee of in groepjes.

–

Zoals een woord zijn ultieme betekenis ontleent aan de context, zo is die context bepalend voor de morfologische en syntactische determinatie. 'Dubbelvormen' bestaan enkel als losse vormen: de context
bepaalt of een woord bijvoorbeeld nominatief dan wel accusatief is. Het is dan ook belangrijk al in de oefeningen bij een nieuw grammaticaal onderdeel de link te leggen naar een lectuurcontext. Oefeningen
op losse woorden of woordgroepen kunnen als tussenstap naar volwaardiger toepassingen gelden.
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–

Bij morfologie is een consequente aandacht voor de samenstellende delen vereist. De leerlingen leren
best in 'onbekende' vormen bekende elementen afsplitsen om zo een onderbouwde hypothese op te
stellen, niet enkel voor een waarschijnlijke vormverklaring maar ook voor het grondwoord. Die vaardigheid is immers nodig voor een efficiënt gebruik van een woordenlijst of woordenboek.

–

Omwille van de hogere moeilijkheidsgraad van de teksten (met bijvoorbeeld langere en complex samengestelde zinnen) is het nuttig de leerlingen een schema van een samengestelde zin te leren opstellen. Zo een schematische voorstelling is een belangrijk hulpmiddel om de samenhang binnen een complexe zin te vatten.

–

Belangrijk is ook dat leerlingen zich ervan bewust worden dat enerzijds in het Grieks en Latijn de volgorde van woorden binnen zinsdelen en de volgorde van zinsdelen vrijer zijn dan in het Nederlands. Omdat anderzijds de woordvolgorde niet absoluut vrij is, is het zinvol de leerlingen erop te wijzen dat al bekende informatie meer vooraan in de zin zal staan, terwijl de nieuwe informatie meestal achteraan zal
komen; of er kan gewezen worden op het procedé van gekruiste of omarmende hyperbata in poëzie,
wanneer zinsdelen in elkaar schuiven.

–

Als tussenstap naar een lectuurcontext kan men na het aanleren van en de eerste oefeningen over een
grammaticaal onderdeel ook 'gemengde' oefeningen voorzien, waarbij naast het nieuwe grammaticale
item ook andere, al vroeger aangeleerde items aan bod komen. Doel is dat de leerling leert zijn nieuwe
kennis ook toe te passen in een context waarin hij niet van te voren weet dat dat specifieke onderdeel
aan bod zal komen. De ultieme context is natuurlijk een tekst.

–

Taalbeschouwing vormt het fundament voor een syntactisch verwachtingspatroon bij het leesproces
waarbij gaandeweg meer automatismen verworven worden. Het is belangrijk binnen de vakwerkgroep
goede afspraken te maken rond de leerlijn: wie leert waar wat aan, wanneer mag men veronderstellen
dat bepaalde automatismen verworven zijn? Ook hier liggen trouwens transfermogelijkheden: door de
intense taalstudie verwerft de leerling inzichten in de grammatica die hij als referentiekader kan aanwenden voor andere talen.

4.2

Lectuur

Zoals gezegd vormt taalverwerving de eerste stap bij het aanleren van een leesmethode.
–

De leraar bouwt verder op de aangeleerde leesmethode uit de eerste graad. Bij het lezen zal de leerling
over de parate kennis van een stappenplan beschikken. We zullen die leesmethode dus herhaald en
permanent inoefenen.

–

Hoewel een leesmethode gebruik zal maken van een grammaticale analyse, bestaat tussen beide toch
een onderscheid. Grammaticale analyse wordt enkel dan expliciet ingezet waar tekstbegrip op moeilijkheden stoot. Een tekst mag nooit verworden tot een grammaticale drilplaats. Leesplezier moet voorop
staan.

–

Lessen lectuur moeten, zoals alle andere lessen, zo georganiseerd worden dat leerlingen steeds maximaal betrokken zijn. Activerende werkvormen, zelfstandig werken en zelfstandig leren moeten maximaal
aangewend worden.
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–

Het is nodig dat leerlingen zich bewust zijn van hun 'automatische' denk- en zoekpatronen. Dat geheel
van denk- en zoekpatronen dient samen met de leerlingen vanaf de eerste graad opgebouwd te worden.
Een leesmethode toepassen is per definitie een meta-activiteit: je bekijkt en beoordeelt jezelf in je zoektocht naar tekstbegrip.

4.3

Zelfstandigheidsdidactiek

Leerlingen raken meer betrokken bij hun leerproces als ze een grotere verantwoordelijkheid krijgen. De mate
waarin een leerling zelf de leeractiviteiten bepaalt, dient geleidelijk te evolueren. Vaak spreekt men van vier
fasen in een cyclische groei waarbij de sturende rol van de leraar afneemt: zelf werken, zelfstandig werken,
zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren. De vierde fase is gereserveerd voor de derde graad. Voor
voorbeelden van de eerste twee fasen: zie leerplan eerste graad.
Wie deze zelfstandigheidsdidactiek toepast op leesvaardigheid, kan bijvoorbeeld met een leesportfolio werken. Met dat middel kan een leerling inzicht krijgen in eigen sterktes en zwaktes en in terugkerende fouten.
Dit kan leiden tot een persoonlijk leerproces waarbij een leerling werkpunten bepaalt, eventueel remediërende taken uitvoert en bij het lezen extra aandacht besteedt aan de zwaktes.
Zie ook in het servicegedeelte voor voorbeelden van differentiatie.

4.4

Differentiatie

Differentiatie is een manier om de verschillen tussen leerlingen aan te pakken. Ze kan twee vormen aannemen:
1. Divergente differentiatie: leerlingen gaan op hun eigen tempo vooruit. De verschillen zullen groter
worden.
2. Convergente differentiatie: deze vorm van differentiatie is vooral bedoeld voor leerlingen met een
achterstand of om leerlingen met een specifieke aanpak extra te ondersteunen. De verschillen zullen
kleiner worden.
De leerplannen bepalen de minimumdoelen die elke leerling moet bereiken om gewapend met een voldoende grammaticale kennis teksten te lezen. In principe zal er dus eerder gebruik gemaakt worden van convergente differentiatie om leerlingen die minimumdoelen te laten behalen. Eventueel kan bij wijze van differentiatie aan sterke en gemotiveerde leerlingen een pakketje uitbreidingsleerstof aangeboden worden. Uitbreidingsdoelstellingen mogen echter op geen enkele wijze betrokken worden bij het oordeel over het al dan niet
geslaagd zijn van een leerling. Belangrijk is op zoek te gaan naar vormen van differentiatie die de motivatie
van de leerlingen kunnen verhogen. Die zullen vooral haalbaar zijn in combinatie met vormen van begeleid
zelfstandig leren. Daarnaast biedt ook het open karakter van de leerplannen mogelijkheden tot differentiatie.
Voor meer informatie en voor concrete voorbeelden van differentiatie verwijzen we naar het servicegedeelte.
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4.5

ICT

ICT biedt heel wat mogelijkheden om de lessen te ondersteunen en te illustreren. Als leermiddel kan het een
meerwaarde betekenen op voorwaarde dat leerlingen ICT veilig, verantwoord en doeltreffend leren gebruiken en erover communiceren. Op die manier wordt ICT een steun voor de leerling om hem zelfstandig te
leren werken en studeren of net om interactief en gezamenlijk te leren.
In de leefwereld van jongeren is ICT prominent aanwezig; hierin liggen kansen. Toch blijkt een leerling vaak
moeilijkheden te ondervinden om doelgericht en kritisch computertaken uit te voeren. Een zoekopdracht
beperkt zich soms tot lukraak googelen en de betrouwbaarheid van internetinfo wordt zelden in twijfel getrokken. Leerlingen slagen er evenmin in om multimedia (PowerPoint, You Tube …) adequaat te gebruiken.

Voor de leraar Grieks en Latijn bestaan onder andere de volgende mogelijkheden voor het gebruik van ICT:
–

lessen ontwerpen (bv. tekst met hyperlinks, presentaties, toetsen …);

–

thema’s illustreren met beelden van het internet (bv. een virtueel bezoek aan een Romeinse stadswoning of aan het antieke Rome);

–

afbeeldingen opzoeken, bewerken en archiveren;

–

software gebruiken om leselementen te visualiseren, om de ontwikkeling van denkpatronen te bevorderen;

–

teksten bijeenbrengen en ter beschikking stellen;

–

vocabularium laten studeren met behulp van gepaste software;

–

oefeningen laten maken;

–

uitbreidings- en remediëringsoefeningen, verbetersleutels en modeltoetsen ter beschikking stellen via
het digitaal leerplatform;

–

teksten laten analyseren volgens de afgesproken leesstrategie;

–

Griekse of Latijnse woordenboeken of vocabulariumlijsten laten gebruiken;

–

…

Volgende aandachtspunten mag de leraar niet uit het oog verliezen:
–

vele beschikbare internetoefeningen zijn niet leerplanconform. Wat gemakkelijk door ICT realiseerbaar
is, krijgt bovendien onevenredig veel aandacht (bv. dril- en invuloefeningen, repetitief opzoekwerk …);

–

leerlingen worden niet verondersteld thuis over een computer of internet te beschikken;

–

soms verliezen leerlingen veel tijd bij gebrek aan efficiënte zoekstrategieën;

–

leerlingen maken presentaties waarbij de vorm vaak sterk primeert op de inhoud.
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4.6

Leerlingenzorg en taalbeleid

Ook dit aspect blijft in de tweede graad belangrijk. Heel wat elementen uit het leerplan van de eerste graad
(3.1.4) blijven geldig, weliswaar met andere accenten. Die houden verband met twee gegevens:
–

de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen;
Zij hebben op dit gebied vorderingen gemaakt met weliswaar grote onderlinge verschillen. Het zijn zoekende adolescenten die nood hebben aan aanmoediging, sturing en begeleiding op hun weg. Respect
en empathie vanwege de leraar kunnen een motor zijn om dat proces vlot te laten verlopen. Speciale
aandacht voor leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands verhoogt zeker hun ontwikkeling
en slaagkansen.

–

na de eerste graad heeft een meer definitieve oriëntering van de leerlingen plaatsgegrepen.
Wie in de tweede graad kiest voor klassieke talen, beschikt doorgaans over voldoende motivatie en over
de nodige capaciteiten. Maar ook op dit gebied loopt de ontwikkeling niet even snel bij iedereen. Efficiënte steun en zorg kunnen sporadische achterblijvers die anders misschien afhaken, toch op de juiste weg
houden. Niet de selectie van leerlingen is het eerste doel, wel hun vorming en begeleiding.
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4.7

Evaluatie

4.7.1

Voorafgaande opmerkingen

–

Hoe een school concreet haar leerlingen evalueert, behoort tot haar pedagogische vrijheid: permanente
of gespreide evaluatie, mondelinge of schriftelijke evaluatie, zelfevaluatie ... Van de vakwerkgroep wordt
verwacht dat ze – vertrekkend vanuit de schoolvisie - een coherent en consequent opgebouwd evaluatiesysteem kan verantwoorden in de zes studiejaren.

–

Evalueren is een permanente activiteit, grijpt gedurende het hele schooljaar plaats en vormt op die manier een essentieel onderdeel van het leerproces. De vakgroep kan hierbij gebruik maken van een afgesproken leerlijn van het eerste tot het zesde jaar.
In de tweede graad evalueert de leraar of de leerling in staat is tot een hoger abstract denken en tot het
verwerken van grotere leerinhouden.

–

Het opsporen van tekorten is niet alleen belangrijk als feedback voor de leerling. Aan de leraar kan die
analyse interessante informatie geven om zijn eigen didactisch handelen bij te sturen.

–

Vanzelfsprekend worden de verschillende leerplandoelstellingen in het evaluatieproces betrokken: kennis, vaardigheden en attitudes die zowel voor de verdere schoolloopbaan als voor het functioneren in de
samenleving belangrijk zijn.

–

Voor de evaluatie van het zelfstandig werk van de leerling biedt de Algemene pedagogische reglementering voor het secundair onderwijs nr. 1 Het persoonlijk werk van de leerling (APR 1) tal van suggesties. Dat document is op elke school beschikbaar. (http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/upload/2005/MVVKSO-2005-080.pdf)

–

Voor de vakoverschrijdende eindtermen bestaat wettelijk een inspanningsverplichting voor de school.
De realisatie en evaluatie ervan is onderdeel van een door de school opgesteld werkplan.

4.7.2

Kenmerken van goede evaluatie

Evaluatie in de klas bestaat uit een brede waaier van activiteiten. Het kan gaan van het meekijken over de
schouder van een leerling terwijl die een oefening maakt, het stellen van vragen tijdens de les (informele
evaluatie) tot het organiseren van toetsen en proefwerken (formele evaluatie).
Het verband tussen doelstellingen en evaluatie is bindend: om te slagen moet een leerling de leerplandoelstellingen in voldoende mate bereiken.

Doelmatigheid
–

Evaluatie dient valide te zijn.
Toetsen moeten inspelen op de doelstellingen. Leraren horen duidelijk te weten wat ze met hun lessen
willen bereiken en wat door de toetsen moet geëvalueerd worden. De leraar laat zich daarbij leiden door
de doelstellingen van de respectieve graden. Evaluatieresultaten van uitbreidingsleerstof komen niet in
aanmerking voor het al dan niet slagen van de leerling.
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–

Evaluatie dient representatief te zijn:

•

qua leerinhoud: ze bestrijkt de behandelde leerstof en maakt duidelijk in welke mate de basisdoelstellingen bereikt zijn;

•

qua beheersingsniveaus: de verschillende niveaus (kennis, inzicht, toepassing ...) komen evenwichtig gespreid aan bod;

•

qua puntenverdeling: de leerplancomponenten taalverwerving en lectuur komen in de loop van het
curriculum in een wisselende verhouding voor. Die verhouding zal dan ook weerspiegeld worden in
de beoordelingscijfers.

–

Evaluatie dient herkenbaar te zijn.
De toetsvormen horen in het verlengde te liggen van oefenvormen waarmee de leerlingen al vertrouwd
zijn.

–

Evaluatie dient betrouwbaar te zijn.
Daaronder verstaat men de mate waarin men vertrouwen mag hebben in de meting. Hoe meer gediversifieerd een toets, hoe hoger zijn betrouwbaarheid. De leraar zorgt voor eenduidige en ondubbelzinnige
vragen.

Billijkheid
Elke leerling heeft recht op dezelfde kansen en dat vraagt om een transparante evaluatiemethode. De leerling ontvangt alle nodige informatie (bv. welke prestatie leidt tot een uitmuntende score?). Evaluatiebeslissingen worden gerechtvaardigd.

4.7.3

Tips om doelmatig en billijk te evalueren

4.7.3.1

Algemeen

–

–

In de tweede graad aso evalueert de leraar:


of de leerling tot meer abstract denken in staat is;



of de leerling een omvangrijkere en meer complexe leerinhoud aankan;



of de leerling bij de lectuur van teksten voldoende methodisch te werk gaat;



of de leerling bekwaam is een bepaald element in een ruimere context te zien.

Vormen van actieve taalbeheersing worden geweerd, tenzij die als basisdoelstelling in het leerplan vermeld staan.

–

Naast vakkennis, inzicht en vaardigheden worden ook attitudes geëvalueerd: orde en stiptheid, inzet,
kritische houding, creativiteit, vermogen om zelfstandig te werken ...

–

Het aandeel van de evaluatie van de taalcomponent neemt af tegenover de componenten lectuur en
cultuur.

–

Ook de frequentie van overhoren vermindert tegenover de eerste graad. De vorderingen van de leerling
worden natuurlijk geregeld getest zodat eventueel tijdig en efficiënt geremedieerd kan worden.
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–

Leerlingen verbeteren hun taken en toetsen vaak onnauwkeurig. Dat kan verholpen worden door aan de
leerlingen een correctiemodel te bezorgen en hen te leren een foutenanalyse te maken. Achteraf kan de
leraar met steekproeven controleren of de leerlingen uit hun fouten hebben geleerd.

–

Leraren zien erop toe dat de verschillende componenten van het leerplan in de evaluatie aan bod komen zowel in toetsen als in proefwerken: taalverwerving, tekststudie met taalreflectie, lectuurreflectie en
cultuurreflectie.

–

Proefwerken hoeven niet de volledige leerstof te bevatten van een periode. De leraar mag zelf een oordeelkundige en representatieve selectie doorvoeren.

–

Op toetsen en proefwerken van bestudeerde teksten geeft de leraar aan de leerling de vertaling van
ongekende woorden met een geringe frequentie (d.i. de zogenaamde woorden in de marge van het
handboek).

–

Om te beantwoorden aan het herkenbaarheidscriterium is het nodig dat de vaardigheid van leerlingen
om zelfstandig tot tekstbegrip te komen meermaals wordt geoefend en geëvalueerd. De evaluatie van
een niet-bestudeerde tekst mag zich niet tot de proefwerken beperken. Toetsen van een nietbestudeerde tekst geven trouwens heel wat concrete aanwijzingen voor eventuele remediëring.
Onderstaande punten verdienen aandacht bij het opstellen van dit soort toetsen:

•

inzake woordenschat, syntaxis en inhoud mag deze tekst zeker niet moeilijker zijn dan de in de les
behandelde teksten;

•

de leerlingen beschikken over de nodige teksthulp zoals inleiding en voldoende verklaring;

•

bij deze toetsen dienen in principe alleen de doelstellingen van taalreflectie geëvalueerd te worden.
Toch kunnen leraars ook hier enkele vragen i.v.m. lectuur- en/of cultuurreflectie stellen. Men mag
de leerling hierin niet overschatten: zulke vragen veronderstellen enige zin voor realisme.

•

vermijd ‘stapelvragen’, waarbij de volgende vraag verder bouwt op het antwoord van de vorige
vraag.

4.7.3.2

Opdrachten per leerstofonderdeel

Hier volgen suggesties die in de lespraktijk geconcretiseerd moeten worden.

Taalverwerving
–

Vocabularium: De kennis van de basiswoordenschat vergt een regelmatige controle.
Voorbeelden van vragen:

–

•

Geef van de verbogen of vervoegde vorm grondwoord, aanvullende gegevens en vertaling.

•

Vertaal de woorden in de context van een woordgroep (bv. caput Italiae), zin of uitdrukking.

•

Licht de Griekse of Latijnse oorsprong van woorden uit moderne talen toe.

Morfologie: Omdat taalverwerving ten dienste staat van het ontwikkelen van leesvaardigheid, wordt
kennis van en inzicht in de basisgrammatica bij voorkeur getoetst in een lectuurcontext (zinnen of teksten). Een combinatie met het proefwerk tekstbegrip is mogelijk.
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Voorbeelden van vragen:

•

Bij verbogen naamwoorden en werkwoorden: bepaal het paradigma, determineer en vertaal de
woordgroep.

•
–

Benoem naamval, genus en getal van elk onderstreept woord.

Syntaxis: Het verdient de voorkeur om de oefeningen en evaluatie niet te beperken tot de verantwoording van aparte woorden, maar de nadruk te leggen op zinsdelen / zinsdeelstukken.

•

Verdeel de hoofdzin in zinsdelen en verantwoord de syntactische functie van elk zinsdeel. Geef bij
bijwoordelijke bepalingen ook de rol.

•

Duid het naamwoordelijk of het werkwoordelijk gezegde aan van de hoofdzin / bijzin. Bepaal verder
hoeveel en welke noodzakelijke aanvullingen er in de zin staan.

•

Duid het onderwerp, elke tweede en eventueel derde noodzakelijke aanvulling aan.

•

Duid in de volgende zinsdelen of zinsdeelstukken de kern aan.

•

Geef een schematische voorstelling van de zin.

Taal- en lectuurreflectie
Proeven over bestudeerde teksten mogen niet louter bestaan uit reproductie van wat in de klas werd uitgelegd. De leerlingen worden bekwaam geacht aangeleerde interpretatieschema’s toe te passen op in de klas
gelezen teksten. Men kan volgende opdrachten geven:

•

Naar wie of wat wordt verwezen met dit persoonlijk voornaamwoord?

•

Geef de inhoud van een tekst(fragment) met eigen woorden weer.

•

Pas de gememoriseerde vertaling van woorden uit het basisvocabularium aan de context aan.

•

Vergelijk verschillende vertalingen met de originele zin.

•

Duid de signaalwoorden aan en bepaal de relatie tussen de tekstonderdelen.

•

Geef het thema van het verhaal.

•

Wat is de betekenis van dit stijlmiddel? Met welke stijlmiddelen wordt een bepaalde tekstinhoud benadrukt?

Cultuurreflectie
Het verdient aanbeveling bij de evaluatie gevarieerde opdrachten te geven, bijvoorbeeld:

•

Beschrijf een bepaald cultuurpatroon uit de oudheid.

•

Licht de antieke opvattingen over de mens in deze tekst toe.

•

Vergelijk gebeurtenissen of situaties uit de oudheid met actuele gebeurtenissen of situaties.

•

Illustreer de nawerking van een thema uit de oudheid in kunst of literatuur.
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Onderzoekscompetentie
–

Over de evaluatiecriteria en de rapportering van onderzoeksopdrachten dienen er op schoolniveau vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden.

–

De leraars maken duidelijk aan hun leerlingen op welke wijze de onderzoeksopdrachten geëvalueerd
worden: wat, op welk moment, op welke manier en met welke bedoeling wordt beoordeeld.

–

Om het verloop van de opdracht te beoordelen, kan gewerkt worden met een logboek waarin alle acties
worden bijgehouden.

–

Onderzoeksopdrachten willen niet zozeer vakkennis versterken, maar vooral vaardigheden ontwikkelen
die eigen zijn aan het vakgebied en aan het uitvoeren van een onderzoek.

–

De evaluatie wordt niet uitsluitend gericht op het eindproduct, maar alle fasen of deelopdrachten worden
in het evaluatieproces betrokken.

–

–

Onderdelen van evaluatie kunnen zijn:


het proces dat leidt tot de formulering van de onderzoeksvraag en/of de deelvragen;



het opstellen van het werkplan;



het noteren van bronnen;



het proces van het verzamelen van de informatie;



de werkwijze bij het verwerken en interpreteren van de informatie;



het formuleren van een gemotiveerd antwoord en/of besluit;



de confrontatie die heeft plaatsgevonden met andere standpunten;



het proces van het rapporteren en presenteren;



het proces van zelfevaluatie en reflectie.

Als gewerkt wordt met deelopdrachten, is het van belang dat er voldoende feedback gekoppeld wordt
aan de evaluatie; daarvoor kunnen documenten of besprekingsmomenten gebruikt worden.

–

Ook zal men rekening houden met de mate van zelfstandigheid waarmee gewerkt is. Het is evident dat
een werk waarbij de leraar voortdurend ondersteunend optreedt minder hoog gequoteerd wordt dan een
werk waarbij de leerling volledig zelfstandig te werk is gegaan.
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5

MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN

5.1

Minimale uitrusting

Volgende hulpmiddelen dienen beschikbaar te zijn in een klas- of vaklokaal.
–

een computer met internetverbinding en projectiemogelijkheid
Dit geeft leraren de mogelijkheid om op digitale wijze gebruik te maken van historisch-geografische
kaarten en tijdslijnen van de Griekse en Romeinse wereld in de lessen cultuur of lectuur. Dit materiaal
kan beschikbaar gemaakt worden voor de leerlingen via het elektronische leerplatform van de school.

–

(digitale) woordenboeken Latijn-Nederlands en Grieks-Nederlands;

–

een verklarend (digitaal) woordenboek van de klassieke oudheid;

–

enkele naslagwerken in verband met de Griekse en Romeinse cultuur en geschiedenis. Het staat de
vakgroep vrij daarin een keuze te maken.

De leraren en leerlingen klassieke talen moeten geregeld toegang kunnen krijgen tot het multimedialokaal en
de computerklas om zoekopdrachten uit te voeren, oefeningen te maken …

5.2

Suggesties voor uitbreiding

Daarnaast kan de vakgroep, eventueel in overleg met collega's van andere vakken en volgens de mogelijkheden van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen. We denken hier onder andere
aan:
–

een etymologisch woordenboek;

–

een mythologisch woordenboek;

–

beeldmateriaal (films, posters, websites, …) aangepast aan de lessen cultuur;

–

stripverhalen en jeugdboeken waarin de oudheid op een of andere wijze aan bod komt;

–

boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen;

–

maquettes van een Romeinse villa, thermen, een tempel ...;

–

websites en/of software als hulpmiddel voor het inoefenen van Latijnse en Griekse woordenschat en
spraakkunst;

–

tijdschriften over de klassieke oudheid;



…
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TWEEDE GRAAD

GRIEKS

2de graad aso - Grieks  Latijn
Grieks

23
D/2013/7841/002

Inhoud

1

BEGINSITUATIE ....................................................................................................... 25

2

LEERPLANDOELSTELLINGEN,
LEERINHOUDEN,
PEDAGOGISCHDIDACTISCHE WENKEN ......................................................................................... 26

2.1

Uitgangspunten en principes ................................................................................................................. 26

2.2

Overzicht curriculum Grieks .................................................................................................................. 26

2.3

Spreiding van de leerinhouden binnen de tweede graad...................................................................... 26

2.4
2.4.1

Grammaticale terminologie ................................................................................................................... 27
Betekenis van enkele in dit leerplan gebruikte termen ......................................................................... 27

2.4.2

Verplichte minimumterminologie ........................................................................................................... 30

2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4

Doelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken ..................................................... 30
Taalverwerving ...................................................................................................................................... 30
Begrippen .............................................................................................................................................. 30
Uitspraak ............................................................................................................................................... 31
Woordenschat ....................................................................................................................................... 32
Morfologie van het lidwoord, zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, telwoord en
bijwoord ................................................................................................................................................. 34
Morfologie van het werkwoord .............................................................................................................. 34
Syntaxis ................................................................................................................................................. 38
Lectuur .................................................................................................................................................. 43
Taalreflectie ........................................................................................................................................... 43
Lectuurreflectie ...................................................................................................................................... 46
Cultuurreflectie ...................................................................................................................................... 48
Herodotus .............................................................................................................................................. 50
Attische/Koine-auteurs .......................................................................................................................... 53
Onderzoekscompetentie ....................................................................................................................... 57

2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5
2.5.3

2de graad aso - Grieks  Latijn
Grieks

24
D/2013/7841/002

1

BEGINSITUATIE

De leerlingen hebben in het tweede jaar van de eerste graad een startcursus gevolgd met drie of vier uur
Grieks per week, altijd in combinatie met Latijn (leerplan Klassieke studiën Latijn - Grieks, van de eerste
graad: VVKSO – Brussel D/2011/7841/001). Zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om de
studie van het Grieks verder te zetten. Het verschil in vooropleiding kan echter een verschil in deze voorkennis met zich meebrengen. Dit leerplan houdt daar rekening mee. Bij de leerplandoelstellingen en leerinhouden van het deel Taalverwerving is in de toelichtingen telkens de eventueel verschillende beginsituatie aangegeven.
Het is belangrijk voorde leraar van de tweede graad om te weten of de leerlingen de richting 'Grieks' dan wel
de richting 'Grieks-Latijn' volgen. In het eerste geval is er immers geen ondersteuning vanuit het Latijn en in
het tweede geval is overleg met de leraar Grieks noodzakelijk.
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2

LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN,
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

2.1

Uitgangspunten en principes

–

Lectuur van authentieke Griekse teksten blijft de voornaamste doelstelling. Hierbij moet maximaal op
leesplezier ingezet worden. De afbakening van leerinhouden gebeurt dan ook, in functie van tekstbegrip
en is gebaseerd op de principes van rationalisatie, functionaliteit en systematisering. Lectuur mag niet
verworden tot louter een illustratie of inoefening van wat bij taalverwerving wordt geleerd.

–

De grammaticale leerinhouden in dit leerplan zijn geschikt volgens de principes van de valentiegrammatica. In het leerplan van de eerste graad werden daarvan al de basisprincipes geïntroduceerd. Die basisbegrippen worden hier niet meer systematisch herhaald. Zonder voorkennis van het leerplan eerste
graad is een goed begrip van dit leerplan niet mogelijk.

–

Grammaticale consequentie en aansluiting bij de grammatica's van moderne talen verhogen de transfer
van abstract taaldenken. Zo wordt de algemeen vormende waarde van het onderricht in klassieke talen
nog versterkt. Om grammaticale eenvormigheid ook in de praktijk te waarborgen wordt een minimumterminologie verplicht. De Algemene Nederlandse Spraakkunst en de Advieslijst taalbeschouwelijke
termen Nederlands fungeerden bij het bepalen van die terminologie waar mogelijk en zinvol als referentie.

–

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk parallellisme tussen de leerplannen Grieks en Latijn.

2.2

Overzicht curriculum Grieks

e

– taalstudie met aangepaste teksten en cultuurstudie

e

– voortgezette taalstudie met aangepaste teksten en cultuurstudie

e

– systematisering van de taalstudie

2 jaar
3 jaar
4 jaar

– lectuur van authentieke teksten met uitdieping van cultuurstudie:

•
•

2.3

Herodotus
Attische teksten / teksten in Koinè (facultatief te kiezen uit Xenophon, Lysias, Lucas,
Plutarchus, Lucianus …)

Spreiding van de leerinhouden binnen de tweede graad

Dit leerplan is een graadleerplan. Dat betekent dat de leerplandoelstellingen, leerinhouden en vaardigheden
die in 2.5 vermeld staan, moeten bereikt zijn op het einde van het tweede jaar van de tweede graad. Toch is
het niet onbelangrijk volgende ideeën in overweging te nemen met het oog op een optimale spreiding binnen
de twee leerjaren van de tweede graad.
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De taalstudie van het Grieks neemt, anders dan die van het Latijn, pas een aanvang in het tweede jaar van
de eerste graad. Om in het tweede jaar van de tweede graad voldoende tijd te kunnen besteden aan de
lectuur van auteurs is het belangrijk dat het grootste deel van de taalverwerving op het einde van het eerste
jaar van de tweede graad voltooid is. Anderzijds moet er ook in dat jaar voldoende ruimte voor lectuur en
cultuur zijn; in geen enkel leerjaar mag het vak Grieks tot een loutere taalcursus herleid worden.

Daarom kan de vakwerkgroep overwegen om:
–

niet de gehele morfologie van het werkwoord in het eerste jaar van de tweede graad te behandelen. De
athematische aorist, het perfectum en plusquamperfectum kunnen bijvoorbeeld tot het tweede jaar van
de tweede graad opgespaard worden;

–

in het eerste jaar van de tweede graad de meest frequente elementen uit de syntaxis te behandelen en
de minder frequente (bv. accusatief bijwoordelijke bepaling van betrekking, vervulbare wens, irrealis, infinitief in een gevolgaanduidende en tijdbepalende bijzin) tot het tweede jaar van de tweede graad uit te
stellen.

Wanneer de leerlingen in het tweede jaar van de tweede graad de leerinhouden van de vorige jaren systematisch repeteren, kunnen aanvullende leerinhouden behandeld worden en in het geheel van een vervoeging of grammaticaal referentiekader ingepast worden. Dankzij de systematisering krijgen ze meer inzicht in
de samenhang van de grammaticale elementen en kunnen ze die plaatsen in een groter geheel. Voor de
leerlingen die ook Latijn volgen, speelt parallellisme met de cursus Latijn natuurlijk mee bij de verdeling van
de leerinhouden over de twee leerjaren van de tweede graad.
In het tweede jaar van de tweede graad krijgt ook de lectuur van authentieke teksten best een centrale rol
toebedeeld.

2.4

Grammaticale terminologie

2.4.1

Betekenis van enkele in dit leerplan gebruikte termen

De termen die in deze lijst zijn opgenomen, zijn sterk aanbevolen: zij beogen een maximale aansluiting bij de
lessen Nederlands. De vakwerkgroep maakt de nodige afspraken die voor het hele curriculum gelden.
–

Bepaling van gesteldheid: de bepaling van gesteldheid is een functie die syntactisch gezien met twee
andere zinsdelen (in de zin) verbonden is. De bepaling van gesteldheid geeft informatie over het gezegde en over een ander zinsdeel waarmee ze in naamval, genus en getal overeenkomt. In tegenstelling tot
wat de naam doet uitschijnen, kan de bepaling van gesteldheid ook ‘noodzakelijk’ zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij werkwoorden zoals lanqa/nw of pau/omai die noodzakelijkerwijs met een participium
aangevuld worden. Bij het gebruik van het participium als niet-noodzakelijke bepaling van gesteldheid is
de explicitering van de betekenis belangrijk in functie van tekstbegrip. Deze betekenis wordt soms door
een partikel zoals a(/te of kai/per verduidelijkt.
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–

Congruentie: overeenstemming in vorm van woorden in syntactisch verband.

–

Determineren: een vorm volledig morfologisch ontleden/bepalen.

–

Eventualis: uitdrukking van een handeling die verwacht wordt in de toekomst (futuralis), als herhaalbaar
(iterativus) of als algemeen geldend (generalis).

–

Gezegde: het fundamentele zinsdeel van een zin. Het bepaalt hoeveel noodzakelijke aanvullingen (nul,
een, twee of drie) er in een zin moeten staan en van welke aard (onderwerp, lijdend voorwerp …) die
moeten zijn opdat de zin grammaticaal af zou zijn. Er kunnen naar de vorm twee soorten gezegdes onderscheiden worden: het werkwoordelijk gezegde, dat uit (een) werkwoordsvorm(en) bestaat, en het
naamwoordelijk gezegde, dat uit een koppelwerkwoord en een naamwoordelijk deel bestaat.

–

Grondwoord: basisvorm van verbuigbare of vervoegbare woorden.

–

Modaliteit: de houding of waardering van de spreker of schrijver ten opzichte van de inhoud van zijn
uitspraak, bijvoorbeeld realis, potentialis, wens…

–

(Morfologische) vorm: de talige verschijning van een woord of woordgroep.

–

Naamwoordelijk deel van het gezegde: vormt samen met het koppelwerkwoord het naamwoordelijk
gezegde dat een ‘toestand’ (een hoedanigheid, een eigenschap, een functie e.d.) aanduidt waar het onderwerp zich in bevindt.

–

Parafraseren: met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven.

–

(Semantische) rol: aard van de verhouding tussen een zinsdeel en het gezegde of tussen een zinsdeelstuk en de kern (bv. tijd, middel, handelende persoon). Er is geen vaste overeenkomst tussen de syntactische functie en de semantische rol. Sommige rollen komen zowel bij de noodzakelijke als bij de
niet-noodzakelijke zinsdelen voor. Zo kunnen bijvoorbeeld zowel het onderwerp als de bijwoordelijke
bepaling beide 'handelend' als semantische rol hebben.

–

Signaalwoord: een signaalwoord geeft aanwijzingen over de structurering van een tekst. Voorbeelden
van signaalwoorden zijn: en, maar, ook, bovendien, vervolgens, ten tweede, bijvoorbeeld.

–

(Syntactische) functie: de taak van een zinsdeel binnen de grammaticale structuur van een zin of − voor
de kern en zijn bepaling(en) − de positie van een zinsdeelstuk binnen de grammaticale structuur van
een zinsdeel. Volgende functies worden onderscheiden: gezegde, onderwerp, Standaardnederlandslijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling, kern en bijvoeglijke bepaling. Die functies worden onderverdeeld in noodzakelijk en niet-noodzakelijk naargelang
zij al of niet vereist zijn om een grammaticaal correcte zin te construeren. Zie ook zinsdeel en zinsdeelstuk.
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–

Valentie: de combinatiemogelijkheden (onderwerp, voorwerp …) die door de betekenis van een gezegde vereist worden. Afhankelijk van het aantal combinatiemogelijkheden spreekt men van nulvalentie (bv.

u(/ei vereist geen verdere aanvullingen), eenvalentie (bv. kaqeu/dein vereist enkel een onderwerp), tweevalentie (bv. o(ra~n vereist een onderwerp en lijdend voorwerp) en drievalentie van het gezegde (bv. di-

do/nai vereist een onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp). Als ze voor de lezer duidelijk
blijken uit de context, moeten die noodzakelijke aanvullingen niet steeds expliciet uitgedrukt worden.
–

Vertalen:

•

Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands die nauw aansluit bij de Griekse tekst. Stroeve
wendingen of langere zinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen
is. Een werkvertaling is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen.

•

Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot Standaardnederlands, vrij van 'Nedergriekse'
wendingen en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

•

Literaire vertaling: vertaling waarin met stijlmiddelen van het Nederlands het stijlniveau van de
Griekse tekst (ritme, toon, beelden, stijlfiguren, …) zo goed mogelijk wordt weergegeven. Een literaire vertaling kan de opdracht zijn voor een groepswerk of een uitdaging voor talentvolle leerlingen.

–

Verwijswoord: een verwijswoord wijst terug naar een tevoren genoemde entiteit of vooruit naar een entiteit die kort daarna in de tekst genoemd wordt. Voorbeelden van verwijswoorden zijn: die, dat, hij, deze,
toen.

–

Weergeven: een Grieks taalelement (woord, woordgroep, constructie …) in het Nederlands omzetten
zodat de basisbetekenis ervan duidelijk wordt.

–

Zin: het syntactisch geheel dat bestaat uit een gezegde met zijn bijhorende noodzakelijke en nietnoodzakelijke zinsdelen. Een hoofdzin is een volledige zin die op zichzelf staat; hij kan zelf bijzinnen bevatten en hangt niet af van een andere zin. Een bijzin is een zinsdeel of zinsdeelstuk in de vorm van een
zin. In tegenstelling tot de Nederlandse grammatica beschouwen we de directe rede niet als een bijzin.

–

Zinsdeel: woord dat of woordgroep die een syntactische functie in een zin vervult. Een zinsdeel kan ook
de vorm van een zin aannemen.

–

Zinsdeelstuk: deel van een zinsdeel (kern, bijvoeglijke of bijwoordelijke bepaling, voorwerp). Een zinsdeelstuk vervult geen functie op het niveau van de zin maar op een onderliggend niveau (namelijk in
een zinsdeel). Een zinsdeelstuk kan ook de vorm van een zin aannemen.
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2.4.2

Verplichte minimumterminologie

Achtervoegsel, bepaling van gesteldheid, eventualis, genus, gezegde, grondwoord, infinitief, kern, koppelwerkwoord, naamwoordelijk deel van het gezegde, (semantische) rol, (syntactische) functie, voorvoegsel,
zinsdeel, zinsdeelstuk.

2.5

Doelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken

Dit hoofdstuk bevat doelstellingen, inhouden en vaardigheden die rechtstreeks voortvloeien uit de specifieke
eindtermen voor de tweede graad. De leerplancommissie heeft die specifieke eindtermen ‘vertaald’ naar
concrete leerplandoelstellingen (DS). Naast die DS staat telkens een verwijzing naar de betreffende specifieke eindterm(en) (SET).
De genummerde doelstellingen van dit hoofdstuk moeten gerealiseerd worden. Ook de eraan gekoppelde
leerinhouden zijn bindend, tenzij die ingeleid worden door 'bijvoorbeeld' of 'zoals': in dat geval zijn ze indicatief bedoeld. Wenken, toelichtingen en de niet-genummerde doelstellingen in het hoofdstuk Lectuur (2.5.2.45) zijn niet bindend, maar zijn louter inspirerend bedoeld.
In de Algemene pedagogisch-didactische wenken staan verschillende raadgevingen die hier concreet toepasbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor adviezen betreffende taalverwerving (4.1) en lectuur (4.2).

2.5.1

Taalverwerving

Taalverwerving staat ten dienste van lectuur en vormt geen doel op zich. Een goede kennis van vocabularium en grammatica is natuurlijk onontbeerlijk, wil men tot een succesvolle leeservaring komen. De functionaliteit bij het leesproces vormde het criterium bij de selectie van de leerinhouden en vormt het criterium bij evaluatie. Leerlingen zijn immers niet gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen (bv.
het onderscheid tussen een bijwoordelijke bepaling van scheiding en de noodzakelijke aanvulling bij werkwoorden zoals a)pe/xein).
2.5.1.1

Begrippen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

1

–

leerinhouden van de eerste graad

basisbegrippen van vormleer begrijpen en hante-

–

leerinhouden van de eerste graad

ren (SET 1)

–

bij werkwoorden:

de woordsoort van Griekse en Nederlandse
woorden bepalen (SET 1)

2

• medium, semi-deponent
• tijdstam, aspect
• sigmatisch, asigmatisch
• conjunctief, optatief
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3

basisbegrippen van syntaxis begrijpen en hante-

–

leerinhouden van de eerste graad

ren (SET 1)

–

modaliteiten van het gezegde:

• realis, potentialis, irrealis, eventualis (futuralis, generalis, iterativus)

• aansporing, gebod, verbod, vervulbare
wens

• overleggende vraag
TOELICHTINGEN
–

DS 3: bij de modaliteiten van het gezegde gaat het om meer dan louter syntaxis op zinsniveau. De houding van de spreker ten opzichte van zijn boodschap wordt geëxpliciteerd. Het gaat hier dus ook over
tekstgrammatica.

WENKEN
–

Het verdient aanbeveling niet enkel binnen de vakwerkgroep, maar ook met de collega’s van de andere
taalvakken rond de gebruikte terminologie afspraken te maken. Leerlingen koppelen immers taalfenomenen aan een term en zien niet onmiddellijk het verband tussen verschillende termen voor eenzelfde
taalfenomeen. In het servicedeel van de leerplannen kan de leraar nagaan welke termen wanneer in de
leerplannen van de andere taalvakken aan bod komen.

–

Deze begrippen worden vanzelfsprekend pas aangeleerd op het ogenblik dat de corresponderende
leerinhouden aan bod komen. Toch zorgt de leraar ervoor dat de leerlingen de begrippen in een grammaticaal kader kunnen plaatsen.

–

Leerlingen leren deze begrippen geleidelijk kennen. Men kan niet van hen verwachten dat zij al onmiddellijk na een eerste kennismaking consequent en volledig correct gebruik maken van vrij abstracte begrippen.

–

Kennis van deze begrippen ondersteunt de leesmethode van de leerlingen.

2.5.1.2

Uitspraak

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

4

–

Griekse woorden correct schrijven en correct

leerinhouden van de eerste graad

uitspreken met aandacht voor de plaats van het
accent (SET 4)
TOELICHTINGEN
–

Binnen een school of scholengemeenschap kan de vakwerkgroep opteren voor een traditionele uitspraak of een uitspraak die steunt op wetenschappelijk onderzoek. Alleszins is het belangrijk dat alle betrokken leraren dezelfde uitspraak toepassen.

–

Leerlingen houden bij de uitspraak rekening met de accenttekens maar moeten die zelf niet schrijven.
De naam van de drie accenttekens mag, maar moet niet aangeleerd worden.
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2.5.1.3

Woordenschat

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

5

–

de betekenis, woordsoort en aanvullende gege-

quent zijn

vens van woorden uit het basisvocabularium geven. (SET 5)

ca. 800 Griekse woorden die in proza heel fre-

–

aanvullende gegevens:

• bij zelfstandige naamwoorden: nominatief,
genitief, genus

• bij bijvoeglijke naamwoorden: nominatief in
de drie genera

• bij werkwoorden: infinitief presens, eerste
persoon enkelvoud

• de naamval bij voorzetsels, bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden
6

van verbogen en vervoegde vormen van woor-

–

grondwoord van de woorden uit het basisvocabularium

den uit het basisvocabularium het grondwoord
geven. (SET 5)
7

vanuit woordsamenstelling en woordverwant-

–

de betekenis van voorvoegsels zoals:

schap op zoek gaan naar de betekenis zowel van

a)-, a)na-, a)po-, dia-, ei)s-, e)k-, e)n-,

Griekse woorden als van woorden uit moderne

e)pi-, kata-, meta-, para, peri-, pro-,

talen met Griekse wortels (SET 5, 7, 8, 32)

pros-, u(per-, u(po-, sun–

de betekenis van achtervoegsels zoals:

-sij, -ma, -th/j, -teroj, -tatoj, -i/wn,
-istoj, -a/kij, -konta, -ko/sioi, -w~j,
-ote, -to/j, -te/oj
–

leenwoorden zoals basilicum, dolfijn, lamp,
psalm; baptism, hero (Engels); époque, cygne,
héros (Frans)

8

uit de gememoriseerde betekenis(sen) een in de
context passende vertaling afleiden (SET 4)

9

een woordenlijst oordeelkundig gebruiken (SET
37)

TOELICHTING
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Van de ca. 800 woorden die de leerling in de tweede graad leert, heeft hij er in het tweede jaar van de eerste
graad al 450 (drieuurscursus) of 550 (vieruurscursus) geleerd. De lijst van ca. 800 woorden kan van school
tot school verschillen. De vakwerkgroep kan er eventueel voor kiezen om het pakket woordenschat op te
splitsen in een deel dat de leerlingen paraat moeten kennen, en een tweede deel dat in functie van de te
lezen tekstfragmenten staat en dat de leerlingen bijgevolg slechts voor een beperkte periode paraat moeten
kennen. Het is vanzelfsprekend dat in de school over de jaren heen eenzelfde systeem wordt gehanteerd.
De leraar traint in elk geval de leerlingen in de vaardigheid om vanuit hun bestaande vocabulariumkennis de
betekenis van andere woorden (deels) af te leiden. Zo ontstaat een 'multiplicatoreffect'.
WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.1.1 (Woordenschat) en 4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Griekse woorden memoriseren en weergeven is voor leerlingen minder eenvoudig dan leraren soms
verwachten. Het is nodig de leerlingen hierbij te ondersteunen.

• De leraar doet er goed aan om evaluatiemomenten tijdig aan te kondigen. Dit geeft leerlingen de
kans die leerstof in fasen te verwerken.

• ICT-toepassingen bieden heel wat mogelijkheden om in te spelen op de specifieke kennistekorten
van de individuele leerling en om het nodeloos herhalen van gekende woorden te vermijden.

• Leerlingen dienen de attitude aan te leren niet bij de standaardvertaling van een woord te blijven,
maar op zoek te gaan naar een weergave die binnen de context past.
–

Het aanleren van woordenschat wordt binnen een leesmethode gekaderd. De leraar blijft de studie van
woordenschat in functie van de lectuur van teksten plaatsen. Hij zal er dan ook naar streven om in de
systematiek van ondervraging dit verband duidelijk te maken: in woordgroepen of kleine zinnetjes wordt
de precieze betekenis van woorden met meerdere betekenissen duidelijk en wordt de leerling gedwongen te kiezen.

–

DS 6: een vorm op het juiste grondwoord kunnen terugvoeren is in een lectuurcontext belangrijker dan
actief aanvullende gegevens kunnen geven. Daarom ook is DS 6, hoewel ze logisch besloten ligt in DS
5, als afzonderlijke doelstelling opgenomen. Men kan er ook voor kiezen om bij werkwoorden te vertrekken van de verbaalstam en de leerlingen de infinitief presens te laten geven.

–

DS 7: het is noodzakelijk om leerlingen systematisch te trainen in het actief op zoek gaan naar de betekenis van woorden op grond van woordsamenstelling of stammen. Het volstaat niet dat de leraar hier
occasioneel op wijst. Die 'ontledende' bevraging van woorden moet zich ontwikkelen tot een attitude die
ook bij taal- en tekststudie buiten de les Grieks haar vruchten afwerpt.

–

De leerling memoriseert werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden met een voorwerp bij voorkeur als
één geheel, samen met de vertaling van de hele constructie (bv. ai!tioj + gen.: schuldig aan; bohqei~n
+ dat.: iemand helpen).
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–

De leerling leert sommige woorden beter in combinatie met een woord dat er (bv. in de leestekst) bij
hoort. Ze kunnen onder begeleiding van de leraar een lijst van dergelijke woordcombinaties aanleggen,
die ze dan als een geheel memoriseren. Deze werkwijze is vooral nuttig

• voor woorden die zonder context geen duidelijke betekenis hebben (bv. tugxa/nei a)sqenw~n);
• voor woorden met twee of meer verschillende betekenissen (bv. ti/ le/gei – ti/ gela|~);
• voor voorzetsels (bv. para\ basile/a – para\ potamo/n);
• voor werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden met een ‘vaste’ naamval (bv. h(gou~mai tw~n stratiwtw~n – h(gou~mai tw|~ fi/lw|).
Deze methode heeft het voordeel dat vroeger gememoriseerde woorden herhaald worden.

2.5.1.4

Morfologie van het lidwoord, zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, telwoord en bijwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

10 de leerinhouden van de eerste graad kennen en

–

leerinhouden van de eerste graad

toepassen

TOELICHTINGEN
–

De leerplandoelstellingen en leerinhouden van de morfologie van zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord,
voornaamwoord, telwoord en bijwoord van de eerste graad zijn niet opgenomen omdat er geen elementen bijkomen. Anders dan voorheen is ook congruentie onder morfologie opgenomen (zie leerplan Klassieke studiën deel Grieks eerste graad, DS 19).

–

Zie ook de wenken bij morfologie van het werkwoord.

2.5.1.5

Morfologie van het werkwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

11 lu/ein vervoegen, de vormingswetten van tijden

–

het paradigma lu/ein in de volgende wijzen en

en wijzen geven door splitsing in samenstellende

tijden:

delen, en de tijden weergeven (SET 1)

• indicatief presens, imperfectum, futurum,
aorist, perfectum en plusquamperfectum
(activum, medium en passivum)

• conjunctief presens en aorist (activum, medium en passivum)

• optatief presens en aorist (activum, medium
en passivum)
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•

infinitief presens, futurum, aorist en perfectum (activum, medium en passivum)

•

imperatief presens en aorist tweede persoon enkelvoud en meervoud (activum,
medium en passivum)

•

participium presens, futurum, aorist en perfectum (activum, medium en passivum)

–

de vormingswetten van die verschillende tijden
en wijzen

–

het aspect van

•

de presensstam: het verloop van de handeling met de schakeringen herhaling, duur,
de conatu

•

de aoriststam: de handeling zonder meer,
de inchoatieve aorist

•

de perfectumstam: toestand als resultaat
van een eerder gebeurde handeling

12 ei]nai vervoegen en weergeven (SET 1)

–

het paradigma ei]nai in volgende wijzen en tijden:

•

indicatief presens, imperfectum, futurum

•

conjunctief presens

•

optatief presens

•

infinitief presens en futurum

•

imperatief presens tweede persoon enkelvoud en meervoud

•
13 vormen van gememoriseerde werkwoorden op
basis

van

vormingswetten

weergeven (SET 1, 2, 5)

determineren

–

participium presens en futurum

vormen van werkwoorden volgens de gewone
thematische vervoeging (lu/ein)

en
–

contractieregels van de werkwoorden met stam
op -e en -a in het presens en imperfectum

–

aanpassing van occlusieven aan de volgende
medeklinker

–

vormen van werkwoorden volgens onderstaande vervoegingen/tijden:

•

de contracte vervoeging in presens en imperfectum

•

de athematische vervoeging in het presens
en imperfectum
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•

de asigmatische aorist

•

de athematische aorist

•

de aorist van de verba liquida

•

het futurum contractum

•

de meest frequente vormen van ei0de/nai

14 vormen van niet-gememoriseerde werkwoorden
determineren en weergeven, indien de nodige
gegevens voorhanden zijn (SET 2, 5)

TOELICHTINGEN
–

Vanwege het verschil in voorkennis vanuit de eerste graad is het belangrijk dat de leraar weet wat voor
zijn leerlingen in de tweede graad nieuwe leerstof is:
bijkomende nieuwe leerstof voor de leernieuwe leerstof voor ALLE leerlingen

lingen die in het tweede jaar van de eerste
graad drie uur Grieks per week volgden

– asigmatische aorist

– de betekenissen van het medium

– futurum contractum

– sigmatische aorist

– aorist van de verba liquida

– regelmatig gevormd futurum

– passieve aorist

– aspect van de presens- en aoriststam

– athematische aorist
– conjunctief
– optatief
– perfectum en plusquamperfectum

– ei0de/nai
– aspect van de perfectumstam

–

DS 11: leerlingen kennen vanuit de eerste graad het begrip 'deponent' opgevat als 'passief qua vorm,
actief qua betekenis'. Niet-deponente mediale werkwoordsvormen behoorden tot de aanvullende leerinhouden voor de cursus van vier uur per week. Uiteraard wordt verwacht dat de leerling bij de weergave
een onderscheid kan laten blijken tussen een deponente vorm en een mediale vorm.

–

DS 11: conjunctief perfectum, optatief perfectum en optatief futurum zijn omwille van de lage frequentie
in teksten weggevallen als verplichte leerinhouden. Als de leraar er toch voor kiest om de vorming ervan
aan te leren met het oog op de volledigheid van het werkwoordelijk kader, is het in elk geval niet aangeraden losse oefeningen te maken op de vorming en het gebruik van conjunctief perfectum, optatief perfectum en optatief futurum. Het volstaat zich te beperken tot de interpretatie van die vormen die men bij
de lectuur ontmoet.
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–

DS 11: zoals uit de naam zelf blijkt (a)-o/ristoj: zonder begrenzing) wordt de aorist in regel gebruikt
voor de vermelding van een handeling zonder meer, zonder specifieke begrenzing of markering.

–

DS 11: het aspect van de tijdstammen krijgt pas betekenis in een context. De leraar zal hier dus vooral
bij de lectuur geregeld aandacht aan besteden.

–

DS 13: het bepalen van de vormingswet in een werkwoordsvorm veronderstelt een correcte splitsing
van die vorm in zijn bestanddelen. DS 13 bouwt dus verder op DS 11 die de splitsing van het model

lu/ein in samenstellende delen vooropstelt.
–

DS 14: deze doelstelling heeft enkel betrekking op werkwoordsvormen die in teksten voorkomen.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.1.2 (Grammatica) en 4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Zoals bij het naamwoord beogen oefeningen bij de morfologie van het werkwoord het herkennen in
functie van het lezen van teksten. Ook hier zijn oefeningen met losse vormen hoogstens een opstapje.
De leerlingen leren dus vanaf het begin contextgegevens bij de determinatie van werkwoordsvormen te
betrekken. Kennis van de vormingsprincipes levert meer rendement op dan het leren van stamtijden,. Zo
kan een perfectumvorm gemakkelijk herkend worden aan de perfectumreduplicatie, de kenletter k in het
activum, het ontbreken van bindklinker en kenletter in het medium en passivum.

–

Nieuwe morfologische leerstof kan aangeleerd worden vanuit de vormingswet, maar de leraar kan ook
vertrekken vanuit het model van waaruit dan de vormingswet gedistilleerd wordt.

–

Tijdens het aanleren van de morfologie kan de leraar het inzicht bevorderen door op de oorspronkelijke
uitspraak van het Oudgrieks te wijzen, bijvoorbeeld: een labiaal die verandert in een f voor een q is begrijpelijk wanneer de leerlingen op de hoogte zijn van de uitspraak van de f als een aangeblazen labiaal
(bv. lhb – e0lh/fqhn).

–

Het leerplan beveelt aan om het perfectum pas in het tweede jaar van de tweede graad te behandelen
(zie 2.3). Toch kan het omwille van de systematiek ook verantwoord zijn om de regelmatige vorming van
het perfectum en plusquamperfectum al in het eerste jaar van de tweede graad aan te leren.

–

Op een evaluatie over toepassing van morfologische kennis is het aangewezen frequente vormen te
laten determineren en niet ‘gekunstelde’ vormen die de leerling bij de lectuur waarschijnlijk toch niet tegenkomt.

–

Het is belangrijk dat een leerling een 'stappenplan' kent om vormen te determineren, bijvoorbeeld:

• Ken ik het grondwoord? Wat zijn de lexicologische gegevens? Wat is het paradigma?
• Hoe determineer je een werkwoord (actief/medium/passief, wijs, tijd …)?
• Welke 'bouwstenen' kan ik afsplitsen?
• Wat leren mij de andere zinsdelen (onderwerp, bijwoordelijke bepaling van tijd …) bij de determinatie?
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Het effectief toepassen van een stappenplan is een doelstelling die bij onderzoekscompetentie nagestreefd kan worden (SET 36-41).
–

De leraar helpt de leerling om vlot zijn weg te vinden in de grote verscheidenheid van werkwoordsvormen.

• Daartoe leert de leerling gebruik maken van schema’s en van hulpmiddelen zoals een lijst van verbaalstammen, een overzicht van tijdstammen en/of de (meest frequente) stamtijden. Met het oog op
de lectuur is herkennen van de verbaalstammen het meest efficiënt.

• Gelijkende vormen (bv. a)po/ntej – a)pio/ntej) kunnen gegroepeerd en in korte zinnetjes ingeoefend
worden.

• Het kan zinvol en inzichtbevorderend zijn om de leerling te laten zien hoe hij o.a. via infixen vanuit
een aorist- en perfectumstam de presensstam kan reconstrueren.

• Het kan zinvol zijn de werkwoordsvormen uit een tekst te laten analyseren vóór de lectuur.

2.5.1.6

Syntaxis

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

15 in een zin het gezegde aanduiden (SET 1, 2)

–

werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde

16 in functie van tekstbegrip in een zin noodzakelijke

–

leerinhouden leerplan eerste graad

en niet-noodzakelijke zinsdelen onderscheiden,

–

noodzakelijke zinsdelen:

de syntactische functie en semantische rol vast-

•

stellen en het geheel weergeven (SET 1, 2)

gezegde met de volgende modaliteiten:
·

historisch presens

·

realis, potentialis, irrealis, eventualis
(futuralis, generalis, iterativus)

•

·

aansporing, gebod, verbod, wens

·

overleggende vraag

onderwerp:
·

onderwerp in de accusatief bij een gezegde in de infinitief of het participium

·

onderwerp in de genitief (losse genitief)

·

onderwerp in de infinitief

·

onderwerpszin met het gezegde in de
infinitief bij onpersoonlijke werkwoorden of uitdrukkingen

·

onderwerpszin met het gezegde in de
indicatief/optatief ingeleid door

een

vragend woord (indirecte vraag) of door

o(/ti/w(j bij onpersoonlijke werkwoorden
of uitdrukkingen
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•

voorwerp:
·

voorwerpszin met het gezegde in de infinitief
– bij verba declarandi
– bij verba sentiendi
– bij verba volendi

·

voorwerpszin met het gezegde in de
indicatief/optatief ingeleid

door

een

vragend woord (indirecte vraag) of door

o(/ti/w(j
– bij verba declarandi
– bij verba sentiendi
·

voorwerpszin met het gezegde in de
conjunctief/optatief ingeleid door mh/ bij
verba timendi

·

voorwerpszin met het gezegde in het
participium bij verba declarandi en sentiendi

·

infinitief bij tweevalente werkwoorden
(bv. bou/lesqai, du/nasqai)

•

bepaling van gesteldheid:
·

participium bij fase-werkwoorden zoals

a)/rxomai, pau/omai
·
–

participium bij lanqa/nw, tugxa/nw

niet-noodzakelijke zinsdelen:

•

bepaling van gesteldheid: participium met
de betekenis van bv.

•

·

doel

·

reden (a(/te, w(j)

·

tijd

·

toegeving (kai/per)

bijwoordelijke bepaling van duur en betrekking in de accusatief

•

bijwoordelijke bepaling
·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de indicatief: bijwoordelijke bijzin van
– gevolg ingeleid door w(s
/ te
– reden ingeleid door o(/ti
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– tijd ingeleid door pri/n, o(/te, e)pei/,

e)peidh/
– toegeving ingeleid door ei) kai/
– vergelijking ingeleid door w(/sper
– voorwaarde ingeleid door ei) (realis
en irrealis)
·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de conjunctief/optatief: bijwoordelijke bijzin van doel ingeleid door i(/na, o(/pwj

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de conjunctief met

a)/n/optatief: eventualis (iterativus, futuralis, generalis)
·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de optatief: bijwoordelijke bijzin van voorwaarde (potentialis)

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de infinitief: bijwoordelijke bijzin van
– tijd ingeleid door pri/n
– gevolg ingeleid w(s
/ te

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in het participium
(losse genitief)

–

weergave tijden in de indirecte rede

17 in functie van tekstbegrip binnen een zinsdeel

–

leerinhouden van de eerste graad

zinsdeelstukken onderscheiden, de syntactische

–

aanvulling bij een kern die een zelfstandig

functie van de aanvulling(en) bij de kern vaststel-

naamwoord of een equivalent is:

len en het geheel weergeven (SET 1, 2)

•

bijvoeglijke bepaling in de vorm van een
betrekkelijke bijzin met het gezegde in de
conjunctief met a)/n/optatief: eventualis (iterativus, futuralis, generalis)

18 een congruerende vorm van een werkwoord ver-

–

het gezegde in relatie tot het onderwerp

klaren (SET 2)
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TOELICHTINGEN
–

Vanwege het verschil in voorkennis vanuit de eerste graad is het nodig dat de leraar weet wat precies
nieuwe leerstof voor zijn leerlingen is. Leerlingen die in het tweede jaar van de eerste graad een cursus
van vier uur volgden hebben volgende meerkennis:

• de weergave van de indicatief imperfectum en aorist en van het participium aorist;
• participia vergezeld van een partikel;
• losse genitief;
• onderwerps- en voorwerpszin na verba declarandi en sentiendi.
–

DS 15-16: grammaticale classificatie is een heikele taak, zeker bij polyvalente vormen zoals het participium. In de lespraktijk heeft tekstbegrip voorrang op grammaticale classificatie.

–

DS 15-16: Sommige grammatica's opteren voor een andere classificatie en beschouwen het participium
bij werkwoorden die een wijze van zijn uitdrukken (bijvoorbeeld lanqa/nw, tugxa/nw en fai/nomai) als
naamwoordelijk deel van het gezegde.

–

DS 16: de term ‘bepaling van gesteldheid’ wordt ruimer gebruikt dan in vroegere leerplannen. Zie 2.4.1
(Betekenis van enkele in dit leerplan gebruikte termen).

–

DS 16: de term ‘eventualis’ wordt hier in ruimere zin gebruikt: als gemeenschappelijke noemer voor de
drie schakeringen van a)/n + conjunctief. De term ‘eventualis’ in engere zin is vervangen door ‘generalis’.

–

DS 16: zoals in de inleidende paragraaf van het hoofdstuk taalverwerving (2.5.1) vermeld staat,, zijn
leerlingen niet gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen (bv. het onderscheid tussen een bijwoordelijke bepaling van scheiding en de noodzakelijke aanvulling bij werkwoorden
zoals a)pe/xein; de vraag of het zinsdeel met als kern ta/fon in h]lqon patro_j a0rxai=on ta/fon (Ik
kwam bij het oude graf van mijn vader, Sophokles Elektra 893) eerder een voorwerp of een bepaling is).
Taalkundige reflectie is ook hier geen doel op zich, maar wil het tekstbegrip van de leerling bevorderen.

–

DS 16: Van de leerlingen verwachten we dat ze de semantische rol enkel in functie van tekstbegrip leren vaststellen. Dit betekent in de praktijk dat ze bij noodzakelijke zinsdelen (bv. onderwerp, voorwerp)
de rol niet systematisch hoeven te benoemen. Op zinsniveau kan de rol zinvol ter sprake gebracht worden bij o.a. (ondubbelzinnige gevallen van) bijwoordelijke bepalingen.

–

DS 16: Voor de Griekse indirecte rede geldt ‘behoud van de tijd van de directe rede’. Het gaat daar dus
om absolute tijdsuitdrukking. Bij het omzetten naar het Nederlands zijn we uiteraard wel aangewezen op
relatieve tijdsuitdrukking en dat wegens het verschil in taaleigen tussen Nederlands en Grieks.

–

DS 17: De verklarende of epexegetische bijzin die een zelfstandig naamwoord nader verklaart, vormt
geen aparte categorie maar heeft de functie van bijvoeglijke bepaling.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.1.2 (Grammatica) en 4.7.3.2 (Concrete
opdrachten per leerstofonderdeel).
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–

In punt 2.3, ‘Spreiding van de leerinhouden binnen de tweede graad’, wordt ervoor gepleit om de systematische studie van de syntaxis (met inbegrip van de minder frequente elementen, zoals de bijwoordelijke bepaling van betrekking in de accusatief, de vervulbare wens, de irrealis) uit te stellen tot het tweede jaar van de tweede graad. Uiteraard zijn al in het eerste jaar van de tweede graad bij het aanleren
van de morfologie van het werkwoord heel wat elementen uit de syntaxis aan bod gekomen.

–

Om te vermijden dat de syntaxis bij de leerling te theoretisch overkomt, is het belangrijk dat een nieuw
syntactisch element altijd met de weergave in het Nederlands wordt aangeleerd. Het heeft bijvoorbeeld
weinig zin om een begrip als ‘potentialis’ te hanteren zonder daar meteen de regels voor de weergave
aan te koppelen. Vanaf de eerste verwerkingsoefeningen, zelfs op het niveau van de morfologie, is het
belangrijk om de vormen niet te technisch te benaderen, maar meteen te laten vertalen. Het is om didactische redenen zinvol voorbeelden te gebruiken uit teksten die in de klas gelezen werden of nog zullen gelezen worden: dat bevordert de transfer van de grammaticale kennis bij het lezen.

–

De leraar gaat op zoek naar aangepaste oefeningen om de leerlingen de doelstellingen bij syntaxis te
laten bereiken. Het gaat om vaardigheden waarover een leerling bij het eerste moment van lectuur (zie
2.5.2.1) dient te beschikken om zijn morfologische kennis te kunnen inzetten. Die vaardigheden worden
dan ook best in een lectuurcontext ingeoefend.
Mogelijke oefenopgaven zijn bijvoorbeeld:

• Wat is de volgorde van de zinsdelen? Tekenen zich bepaalde patronen af?
• Vul vanuit de betekenis van het werkwoord de noodzakelijke zinsdelen aan.
• Schrap de (syntactisch) niet-noodzakelijke zinsdelen.
–

Aangezien de weergave belangrijker is dan de syntactische verklaring, kan de leraar het gebruik van de
optatief indelen volgens de Nederlandse weergave. Zo kan de leerling bij het weergeven van de optatief
een onderscheid maken tussen:

• gevallen waarin de optatief kan weergegeven worden met ‘zouden’:
 de potentialis in de onafhankelijke en voorwaardelijke zin;
 de optatief in de doelaanwijzende zin;
 de optatief in de completieve zin met mh/ na verba timendi.

• gevallen waarin de optatief weergegeven wordt met een verleden tijd:
 de optatief presens en aorist in de indirecte rede en de indirecte vraag;
 de optatief die een conjunctief met a)/n vervangt in de tijdbepalende, voorwaardelijke en betrekkelijke bijzin.
–

De potentialis in de indirecte rede en de indirecte vraag is op zich geen basisleerstof. Wanneer deze
gevallen opduiken bij de lectuur, kunnen ze ‘in situ’ toegelicht worden. De aanwezigheid van a)/n moet de
leerlingen trouwens zelf op weg helpen.
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2.5.2

Lectuur

In de tweede graad is er een geleidelijke overgang van niet-authentieke naar authentieke teksten. De vakwerkgroep bepaalt hoe de authentieke teksten gespreid worden over de twee jaren, maar vanwege de moeilijkheidsgraad verdient het aanbeveling de hoofdauteur Herodotus exclusief in het tweede jaar van de tweede graad te lezen. Zo vraagt de inhoud van met name zijn bespiegelende teksten meer maturiteit dan de
meeste leerlingen uit het eerste jaar van de tweede graad wellicht kunnen opbrengen.
Het leerplan verplicht de lectuur van Herodotus en van een Attisch/Koinè schrijvende auteur, te kiezen uit
o.a. Xenophon, Lysias, Lucas, Plutarchus, Lucianus …
In een eerste deel (2.5.2.1-3) zijn genummerde doelstellingen opgenomen. Die zijn bindend, net zoals de
eraan gekoppelde leerinhouden tenzij die ingeleid worden door 'zoals' of 'bijvoorbeeld'. Daarna (2.5.2.4-5)
zijn voor Herodotus en enkele Attisch/Koine schrijvende auteurs afzonderlijk doelstellingen opgenomen die
een verduidelijking, concretisering van de eerste groep doelstellingen brengen. Die doelstellingen dragen
geen nummer en zijn dus niet verplicht. Zij willen enkel een richting aanwijzen en suggesties aanreiken.
De leerplandoelstellingen zijn telkens gerangschikt volgens de drie momenten van tekststudie, namelijk taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie.

2.5.2.1

Taalreflectie

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis
en leesvaardigheid.
Deze doelstellingen en leerinhouden dienen bereikt te worden bij behandelde en bij analoge niet-behandelde
teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

19 verwachtingen naar de tekstinhoud formuleren op
basis van titel, subtitels, inleidingen, afbeeldingen
of voorkennis (SET 10, 11)
20 bij de lectuur van authentieke teksten de belang-

–

een beperkt aantal morfologische en syntacti-

rijkste morfologische en syntactische eigenheden

sche eigenheden van de gelezen auteur of de

van een auteur of een genre herkennen (SET 2,

behandelde genres

10)
21 een aangeleerde leesmethode toepassen (SET
4, 5, 6, 9, 16, 17, 38)

–

een leesmethode met aandacht voor

•

de woordgroep

•

de morfologische vorm, syntactische functie en semantische rol
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•

zinssoorten: mededelende, vragende en
bevelende zin

•

signaal- en verwijswoorden

•

specifieke vertaalproblemen zoals de persoonlijke constructie

•

de juiste weergave van een woord binnen
de context

•

taalpatronen van een auteur of genre

22 verwachting naar de inhoud van een volgende
zin formuleren op basis van de vorige (SET 17)
23 het verband tussen twee zinnen benoemen (SET
17)

–

voegwoorden en signaalwoorden

–

verbanden zoals tegenstelling, gevolg, reden

24 oordeelkundig gebruik maken van een grammaticaal referentiekader, van een woordenlijst en van
andere hulpmiddelen (SET 2, 37)
25 tekstbegrip tonen door afwisselend

•

de hoofdgedachte uit een tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de tekst te synthetiseren

•

de Griekse tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling te geven

(SET 4, 18, 19, 20)
TOELICHTINGEN
–

DS 20: de studie van een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden staat louter in functie van tekstbegrip en is geen doel op zich.

–

DS 19-22: het is zinvol leerlingen te leren lezen met verwachtingspatronen. Nog voor de lectuur van een
concrete tekst vragen zij zich af wat zij kunnen verwachten in verband met de inhoud van de tekst. Dat
verwachtingspatroon is gebaseerd op informatie van de uitgever (inleiding, titel, subtitels, illustraties) of
op voorkennis omtrent de auteur en zijn werk, het centrale thema van zijn oeuvre, de context ... Tijdens
de lectuur spelen ook syntactische verwachtingspatronen een grote rol.

–

DS 21: DS 8 en 16-18 zijn hier in beknopte vorm hernomen. Taalverwerving vormt immers als het ware
het eerste moment van het aanleren van een leesmethode.
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–

DS 21: goed lezen veronderstelt een constante, evenwichtige wisselwerking tussen bottom-up processen en top-down processen. Bij bottom-uplezen probeert de lezer een tekst te begrijpen ‘van onder naar
boven’: de vorm van woorden helpt hem om grotere tekstgehelen (woordgroepen, zinnen, alinea's) en
uiteindelijk de gehele tekst te begrijpen. Bij top-downlezen werkt de lezer andersom (‘van boven naar
onder’): nog voor hij alle woorden gelezen heeft, formuleert hij voorspellingen over wat er in de tekst zal
staan en toetst die dan progressief. Voor die voorspellingen maakt hij gebruik van zijn contextuele en
grammaticale voorkennis. Zijn kennis van syntactische verwachtingspatronen is hier van groot belang.

–

DS 21: aandacht voor de Griekse woordvolgorde: een efficiënte leesmethode leidt ertoe dat de leerling
de tekst begrijpt zoals de auteur hem bedoeld heeft. Het behoud van de oorspronkelijke woordvolgorde
is dan ook fundamenteel om de authenticiteit van de teksten te respecteren en om de intrinsieke waarde en betekenis ervan ten volle te begrijpen. Daarenboven is het behoud van de oorspronkelijke woordvolgorde, net zoals de andere aandachtspunten, inpasbaar in zowel een (eerder) analytische als een
(eerder) dynamische leesmethode.

–

DS 21: met taalpatroon wordt een frequent weerkerende taalstructuur bedoeld, gebonden aan een auteur en/of een genre. Hieronder valt dus bijvoorbeeld de ringcompositie bij Herodotus.

–

DS 25: in de loop van de tweede graad horen al deze verschillende manieren om tekstbegrip te tonen
aan bod te komen, maar niet allemaal bij elke tekst.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.2 (Lectuur) en 4.7.3.2 (Opdrachten per
leerstofonderdeel).

–

De leerlingen worden tijdens de lectuur voortdurend uitgedaagd om op basis van woordvormingssystemen de betekenis van nieuwe woorden te achterhalen (DS 7).

–

DS 21: een vaardigheid kan men enkel door oefening verwerven. Leerlingen leesvaardigheid bijbrengen
houdt in dat zij bij het leesproces het initiatief in handen hebben. De leraar zorgt voor leersituaties waarbij van de leerlingen een maximum aan actieve inbreng gevraagd wordt. Zij leren daarbij op eigen initiatief reflecteren over het inzetten van het geheel van aangeleerde leesstrategieën, m.a.w. van de aangeleerde leesmethode. Die attitude van zelfreflectie is essentieel voor een methodische benadering van
teksten. (SET 36, 38, 39, 41)

–

Van het grootste belang is de continuïteit van de gebruikte methode: de leesmethode die in de eerste
graad is aangeleerd, moet verder ontwikkeld worden. Het is de beste manier om leerlingen bij de aanpak van steeds complexere teksten houvast te geven.

–

Dat de taalstudie in functie van tekstbegrip staat, heeft ook consequenties voor de didactische aanpak
van lectuur.

• De tekst mag geen middel worden om de leerlingen tijdens de lectuur met irrelevante grammaticale
commentaar te overstelpen. Grammaticale verklaring mag het lezen niet hinderen of vertragen.

• Een gelezen tekst kan eventueel wel gebruikt worden om in een syntheseles een grammaticaal item
te herhalen; dat bevordert het taal- en tekstinzicht.
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2.5.2.2

Lectuurreflectie

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie door inhoudelijke en stilistische
analyse.
Deze doelstellingen en leerinhouden moeten enkel bereikt worden bij behandelde teksten. Bij analoge nietbehandelde teksten kunnen ze een waardevolle uitbreiding zijn.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

26 behandelde teksten situeren in het oeuvre van

–

andere gelezen teksten

een auteur en in het literair genre (SET 10, 13,
14, 16)
27 de specifieke opbouw van een tekst ontleden

specifieke kenmerken van historisch proza en

–

historische methode van Herodotus

–

structuurelementen en verteltechnieken, zoals
partikels, delen van een redevoering, anticipa-

(SET 3)

tie, uitweiding, de chronologische opbouw en de
spanningsopbouw van een tekst
28 stijlmiddelen in een tekst aanduiden en de functie

–

frequent voorkomende stijlmiddelen en hun

ervan binnen de tekst verwoorden (SET 3, 12,

(suggestieve,

13)

verlevendigende …) bedoeling
–

dramatiserende,

overredende,

specifieke stijlkenmerken van Herodotus en
andere behandelde auteur(s)

29 in het taalgebruik van een auteur beïnvloedings-

–

bijvoorbeeld:

•

mechanismen herkennen en benoemen (SET 23,
24)

scheldwoorden, denigrerende benamingen
voor bepaalde personen of groepen

•

humor, ironie, sarcasme, verzwijging …

30 een fragment in een ruimer geheel situeren (SET
10)
31 vertaalproblemen verwoorden (SET 9, 33, 36)

–

vertaalproblemen zoals het weergeven van een
periode en de expressieve waarde van stijlmiddelen

32 tekstbegrip tonen door van (fragmenten van) een
behandelde tekst een vlotte vertaling te geven
(SET 20)
33 gegeven vertalingen met de gelezen brontekst en –
met elkaar vergelijken en daarbij verschillen tus-

de relatie origineel-vertaling en vertalingen onderling

sen de Griekse en Nederlandse tekst verwoorden
(SET 33)
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34 over een behandelde tekst een eigen mening
verwoorden en verantwoorden (SET 21)

–

bijvoorbeeld:

•

een eigen mening over de karaktertekening
van de personages

•

een esthetisch oordeel

TOELICHTING
–

Bij de lectuurreflectie wordt uitgegaan van een communicatieve benadering van teksten: een tekst wordt
opgevat als een ‘teken’ dat door een zender (auteur) veroorzaakt wordt en zich richt naar de potentiële
ontvanger (lezer). Dat teken is slechts herkenbaar en verstaanbaar doordat het ingeschakeld is in een
code, een geheel van voorhanden zijnde conventies die ons in staat stellen om boodschappen te herkennen en correct te interpreteren.

–

DS 26: Als hoofdtekstgenres onderscheiden we: epiek, dramatiek, lyriek, en eventueel didactiek; maar
voor leerlingen zijn vooral de typerende kenmerken van enkele deelgenres relevant, zoals het epigram,
historiografie…

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.2 (Lectuur) en 4.4 (Differentiatie) en
4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Net zoals bij taalreflectie zorgt de leraar voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen
gevraagd wordt. Zo maakt hij de leerlingen gevoelig voor de literaire waarde van de tekst.

–

DS 28: een louter theoretisch kader omtrent stijlmiddelen is zeker geen doel op zich. Het heeft ook geen
zin een stijlmiddel in een tekst louter te benoemen: steeds primeert de communicatieve bedoeling ervan.

–

DS 32: als groepswerk of als uitdaging voor getalenteerde leerlingen kan de leraar occasioneel opdragen een literaire vertaling te maken. Bij die uitdaging kunnen vertaalproblemen en vertaalkeuzes tot lesonderwerp gemaakt worden.
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2.5.2.3

Cultuurreflectie

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische
context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.
Deze doelstellingen en leerinhouden dienen enkel bereikt te worden bij behandelde teksten. Bij analoge nietbehandelde teksten kunnen ze een waardevolle uitbreiding zijn.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

35 auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistori-

–

cultuurhistorische context van Herodotus en
van andere gelezen auteur(s) en hun werk(en)

sche context situeren en die context bij de interpretatie van teksten betrekken (SET 11, 16)
36 gevoelens, opvattingen, waarden en normen van

–

bijvoorbeeld de ethische opvattingen van een
personage of van de auteur

een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden (SET 23)
37 concepten in verband met zingeving (beschou-

–

bijvoorbeeld:

wingen over de relatie mens-natuur, mens-

•

u(/brij

medemens, mens-samenleving, mens-het god-

•

filosofische en/of religieuze opvattingen

delijke) in antieke cultuuruitingen analyseren en

•

diverse organisatievormen van de samen-

met hedendaagse concepten vergelijken (SET

leving

25, 35)
38 in relatie met een behandelde tekst niet-tekstuele

–

bijvoorbeeld:

cultuuruitingen uit de Griekse oudheid toelichten

•

Griekse beeldende kunst en architectuur

(SET 14, 22)

•

orakels

•

eerherstel door reinigingsrituelen

39 de diversiteit van de Griekse samenleving illu-

–

bijvoorbeeld:

•

streren en met hedendaagse situaties vergelijken
(SET 26, 28, 31)

de maatschappelijke positie van kinderen,
prostituees, toneelspelers ...

•

de verhouding tussen burgers, slaven en
metoiken

•
40 beschrijven hoe de Grieken zichzelf en anderen

–

zagen en hoe wij dat doen (SET 26, 29)

Spartaanse versus Atheense idealen

bijvoorbeeld:

•

Grieken versus ba/rbaroi

•

Olympische Spelen als relatieve bevestiging van Griekse identiteit

41 het belang en de invloed van het Grieks als wereldtaal toelichten (SET 27)

–

bijvoorbeeld:

•

Grieks als cultuur- en wetenschapstaal tijdens het hellenisme
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•

ontwikkeling van de Koine

•

Grieks als taal van de evangeliën

•

tweetaligheid te Rome

•

Griekse wortels in wetenschappelijke terminologie

42 de invloed van Griekse ideeën, cultuuruitingen en

–

bijvoorbeeld:

maatschappelijke patronen in de Romeinse en in

•

overname Griekse mythologie in Rome

latere culturen illustreren met voorbeelden (SET

•

architectuurelementen

30, 34)

•

Olympische Spelen

•

politieke en filosofische opvattingen

•

actualiteitswaarde

43 aspecten van de Griekse cultuur creatief verwerken (SET 15)

TOELICHTINGEN
–

In principe worden leerinhouden cultuur aangebracht vanuit of naar aanleiding van teksten. In het eerste
jaar van de tweede graad kan dat principe echter bij sommige niet-authentieke teksten niet strikt gehandhaafd worden.

–

Uitwerking van het cultuuraspect dient de tekstinterpretatie te ondersteunen: de interpretatie van de
teksten hoort erbij te winnen. Doorheen het curriculum kan de kennismaking met de cultuurhistorische
context verder verfijnd worden.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.2 (Lectuur) en 4.4 (Differentiatie) en
4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

In de lessen geschiedenis van het tweede leerjaar van de eerste graad staat de geschiedenis van Griekenland op het programma. Door zich te informeren kan de leraar daarop verder bouwen.

–

Om een leerlijn over de jaren heen te realiseren, verdient het aanbeveling voor cultuur een soort vademecum of tijdsband aan te leggen. Dat historisch-cultureel referentiekader wordt per leerjaar concreter
ingevuld met de namen van gelezen auteurs, politieke achtergronden …

–

De vakwerkgroep maakt afspraken rond de spreiding van de doelstellingen over de tweede graad en
over de verplichte auteurs. Bij de eerste kennismaking met authentieke teksten is een gradatie nodig bij
het nastreven van de doelstellingen. Zo zullen wellicht de meeste leerplandoelstellingen i.v.m. cultuurreflectie in het tweede leerjaar van de tweede graad aan bod komen.

–

Bepaalde doelstellingen lenen zich bijzonder goed om in combinatie met de doelstellingen bij onderzoekscompetentie (SET 36-41) nagestreefd te worden. Zelfstandig opzoekingswerk en het lezen van artikels zijn hierbij mogelijke opdrachten.

–

Cultuurreflectie als derde moment van de totaalinterpretatie van teksten biedt ook kansen om vakoverschrijdende eindtermen te realiseren.
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2.5.2.4

Herodotus

De leerinhouden van dit en volgend (2.5.2.5, Attische/Koine-auteurs) punt zijn niet bindend. Zij zijn concretiserend en inspirerend: zij willen de leraar enkel tonen hoe de leerplandoelstellingen en leerinhouden van
2.5.2.1-3 kunnen gerealiseerd worden.
Met de verplichte lectuur van Herodotus is bewust voor teksten van het verhalende type gekozen. Bovendien
bieden zij kansen tot verkenning van de Griekse cultuur en tot actualisatie. De leraar kan ervoor kiezen losse
verhalen die op zich zinvolle gehelen vormen, te lezen of hij kan voor de lectuur van thematisch gekozen
fragmenten uit Herodotus opteren. Bovendien is de lectuur van Herodotus een mooie aanloop naar de lectuur van Homerus in de derde graad. Ook naar de behandeling van het tragische aspect in de derde graad
zijn al verkennende uitstappen mogelijk.
Taalreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

een beperkt aantal morfologische eigenheden
van Herodotus' taal herkennen (DS 20)

een beperkt aantal syntactische kenmerken van
Herodotus’ taal herkennen (DS 20)
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–

hoofdkenmerken van het Ionisch zoals:

•

h na i, e, r

•

het wegblijven van de contractie na e

•

het wegvallen van de aspiratie

•

de genitief meervoud op –ewn in de eerste
klasse

•

de datief meervoud op -oisi, -h|si in de
eerste klasse

•

ss i.p.v. tt

•

k i.p.v. p (bv. kote)

•

het gebruik van het lidwoord als betrekkelijk voornaamwoord

•

de eigen vormen van het persoonlijk voornaamwoord: oi9, oi[, sfi(n), sfi/si(n), min
…

bijvoorbeeld:

•

prolepsis

•
•

infinitief i.p.v. indicatief in de indirecte rede
tmesis
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Lectuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

tekstkenmerken zoals chronologisch relaas,
uitweidingen van historische, etnografische en
geografische aard

–

teksttypes zoals verslag, gesprek, betoog, brief,
volksverhaal

–

bijvoorbeeld:

–

–

–

–

–

specifieke kenmerken van een historiografische
tekst in het proza van Herodotus terugvinden
(DS 26)

elementen van de historische methode van Herodotus in zijn verslaggeving herkennen en benoemen (DS 26)

sporen van het volksverhaal binnen Herodotus'
werk herkennen en omschrijven (DS 26)

structurerende en verteltechnische middelen in
een tekst(fragment) van Herodotus herkennen en
omschrijven (DS 27)

fragmenten binnen de ruime structuur van de
Historiën situeren (DS 30)

een gemotiveerd oordeel over tekstinhoud en
vorm verwoorden (DS 34)
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–

–

–

•

het steunen op eigen waarnemingen, getuigenissen en redeneringen

•
•

'historische mythen' (zie toelichtingen)
expliciete bronvermelding

bijvoorbeeld:

•

stereotiepe en beperkte weergave van gevoelens en karaktertrekken

•
•
•

het symbolische getal drie
symmetrische opbouw
kleine redevoeringen

bijvoorbeeld:

•

heropnemen van de gedachtegang (epanalepsis)

•
•
•
•

ringcompositie

•

dramatische ironie

woordherhaling
prospectie versus retrospectie
verhouding verteltijd en vertelde tijd (scène, versnelling, vertraging)

bijvoorbeeld:

•

het verhaal van Gyges en Candaules binnen de Croesussage

•

de plaats van de Croesussage in het geheel van het werk

bijvoorbeeld over:

•
•
•

de geluksopvatting van Solon en Croesus
het goddelijk inwerken op de geschiedenis
de spanningsopbouw
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Cultuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

–

–

–

–

–

Herodotus en de Historiën binnen de cultuurhistorische context situeren en die context bij de interpretatie van teksten betrekken (DS 35)

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage of van Herodotus uit een tekstfragment en uit het taalgebruik afleiden en die
aan hedendaagse opvattingen toetsen (DS 36)

concepten in verband met zingeving in Herodotus'
Historiën analyseren en met hedendaagse visies
vergelijken (DS 37)

in relatie met een behandelde tekst niet-tekstuele
cultuuruitingen uit de Griekse oudheid toelichten
(DS 38)

uit fragmenten van Herodotus’ Historiën de situatie van maatschappelijke groepen afleiden en met
hedendaagse situaties vergelijken (DS 39)

–

–

•

historisch en geografisch kader van Griee
e
kenland en Klein-Azië in de 6 - 5 eeuw
voor Christus

•

Herodotus binnen de traditie van Ionische
vertelkunst en mondelinge overlevering

bijvoorbeeld:

•
•

de geluksopvatting van Solon en Croesus

•

visies op schuld en boete

–

–

de invloed van Griekse ideeën, cultuuruitingen en
maatschappelijke patronen illustreren (DS 42)

–

de to\ qei=on fqonero/n-gedachte
shame and guilt culture

ai0dw&j
de u(/brij-gedachte
ideeën over zelfdoding
fatalisme

bijvoorbeeld:

•
•
•
–

ideeën over naaktheid (in het verhaal van
Gyges en Candaules)

bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•

de opvattingen van Herodotus over andere samenlevingen beschrijven en met hedendaagse
beeldvorming over andere culturen vergelijken
(DS 40)
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bijvoorbeeld:

beelden van Cleobis en Biton
begrafenisrituelen
hervormingen van Solon

bijvoorbeeld:

•

de maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw

•

'outcasts': gehandicapten, bannelingen …

bijvoorbeeld:

•

de evolutie in de invulling van het begrip

ba&rbaroi

•

de Griekse visie op de Egyptenaren

bijvoorbeeld:

•

navolging en verwerking van een thema of
verhaal uit de Historiën in literatuur, beeldende kunst, muziek, theater …

•
•

alleenheersers doorheen de eeuwen
Cicero's beoordeling van Herodotus als pater historiae
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–

fragmenten van Herodotus' Historiën creatief
verwerken (DS 43)

–

bijvoorbeeld:

•
•

een verhaal uit de Historiën herschrijven

•

de confrontatie Solon-Croesus tot een toneeltje uitwerken

•

personages of opmerkelijke passages via
een cartoon expressief voorstellen

van een verhaal uit de Historiën een strip
maken

TOELICHTINGEN
–

Het is wel degelijk de bedoeling dat de leerlingen zich enkel hoofdkenmerken van het Ionisch eigen
maken. Voor andere Ionische vormen krijgen zij tijdens de lectuur de nodige hulp.

–

De term ‘historische mythen’ is van H. Verdin en betekent dat "Herodotus in deze teksten de grens tussen fictie en werkelijkheid niet altijd duidelijk trekt, meer nog dat hij die grens niet altijd kent – en nog
een stap verder, dat die grens hem niet in de eerste plaats interesseert." (H. Verdin, Griekse geschiedschrijving. Anders, maar eender?, in: Onze Alma Mater 46 (1992), p. 281-300.)

WENKEN
–

Het is bij het aanleren van het Ionisch taaleigen efficiënter progressief te werk te gaan dan al voor de
lectuur van Herodotus een exhaustieve lijst te laten memoriseren. Zo kan de leraar voor de lectuur van
het eerste fragment enkel die elementen van het Ionisch taaleigen laten leren die in dat fragment aan
bod komen. Bij een volgend fragment leren de leerlingen de nieuwe elementen die dan aan bod komen.
Zo wordt de kennis van de hoofdkenmerken van het Ionisch geleidelijk opgebouwd.

–

Het kan voor de leraar nuttig zijn na te gaan met welke verteltechnieken en structurerende tekstelementen de leerlingen al vanuit de lessen Nederlands vertrouwd zijn.

–

Creatieve verwerkingsopdrachten bieden een uitgelezen kans om ook niet-cognitieve doelstellingen
ruimte te geven.

2.5.2.5

Attische/Koine-auteurs

Zoals boven aangegeven verplicht het leerplan naast de lectuur van Herodotus ook de lectuur van een
tweede auteur, vrij te kiezen uit de ruime groep van Attisch of Koine schrijvende auteurs. In dit hoofdstuk
staan enkele suggesties bij verschillende auteurs die als tweede auteur in aanmerking kunnen komen. Hiermee wil het leerplan door middel van voorbeelden een helpende hand reiken. Het is niet de bedoeling een
voorkeur op te dringen: het is de leraar die beslist welke auteur(s) en teksten hij leest, uiteraard in goede
afspraak met de vakwerkgroep.
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Taalreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

de belangrijkste morfologische en syntactische

–

kenmerken van het Attisch

eigenheden van het Attisch of Koine herkennen

–

beperkt aantal kenmerken van Koine, zoals:

en omschrijven (DS 20)

•

meer gesubstantiveerde infinitieven

•

voorzetselconstructies die naamvallen verdringen

•

Semitische invloeden (bv. de uitdrukking

kai\ e)ge/neto …)

•

stellende trappen in plaats van overtreffende trappen

•

tendens naar grotere eenvoud (bv. xa&rita
i.p.v xa&rin, oi)/damen i.p.v. i)/smen )

Lectuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

een behandelde tekst in het oeuvre van een auteur en in het literaire genre situeren (DS 26)

–

in een behandelde tekst structuur- en stijlelemen-

–

bijvoorbeeld:

•

historiografie

•

retoriek

•

pseudo-reisliteratuur

•

evangeliën

bijvoorbeeld:

ten herkennen en er de expressieve waarde van

•

de opbouw van een redevoering (Lysias)

verwoorden (DS 27, 28)

•

frequente stijlmiddelen uit het proza en de
retoriek zoals anafoor, periodebouw, klankfiguren, aposiopesis

–

beïnvloedingsmechanismen in het taalgebruik
van een personage of auteur herkennen en om-

–

bijvoorbeeld:

•

schrijven (DS 29)

Xenophons voorstelling van de feiten in het
begin van de Anabasis

•

het gebruik van de derde persoon door
Xenophon

•

Lysias' ironie in de Rede van de kreupele
man

Cultuurreflectie
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DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistori-

bijvoorbeeld:

•

sche context situeren en die context bij de interpretatie van teksten betrekken (DS 35)

de Anabasis en Xenophons rol in de tocht
van de tienduizend

•

Lysias' pleidooien en de juridische praktijk
te Athene

•

Lucas' evangelie en de joodse hoop op de
komst van de Messias

•

Plutarchus' priesterschap te Delphi

•

Lucianus als gehelleniseerde Syriër

•

Polybius' geschiedeniswerk en zijn gijzelaarschap te Rome

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van

–

bijvoorbeeld:

•

een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden (DS 36)

Xenophons filosofische visie in zijn Memorabilia

•

ontleding van de h)qopoii+/a bij Lysias

•

Lucas' parabel van de verloren zoon

•

de moraliserende toon in de Parallelle levens van Plutarchus

•

visies op het huwelijk in Lucianus' Dialogen
van hetaeren

•

de emoties van Daphnis en Chloë (Longus)

–

concepten in verband met zingeving (beschouwingen over de relatie mens-natuur, mens-

–

bijvoorbeeld:

•

medemens, mens-samenleving, mens-het godde-

visie op zelfdoding n.a.v. Abradatas en
Pantheia

lijke) in antieke cultuuruitingen analyseren en met

•

argumentatie in een rede van Lysias

hedendaagse visies vergelijken (DS 37)

•

de christelijke boodschap van Lucas

•

Plutarchus' Moralia

•

Lucianus' cynische filosofie in zijn Dodendialogen

•

Marcus Aurelius' visie op de ziel in Ta\ ei)j

e(auto/n
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–

in relatie met een behandelde tekst niet-tekstuele

–

bijvoorbeeld:

cultuuruitingen uit de Griekse oudheid toelichten

•

bewapening en krijgstactiek in de Anabasis

(DS 38)

•

de bevoegdheid van de Areopaag als
rechtbank

•

informatie bij Lucas over bestuur van het
oostelijk deel van het Romeinse rijk

•

betekenis van het orakel (zie Plutarchus)

•

beschrijving van Alexandrië in Lucianus'
Dialogen van hetaeren

•
–

de diversiteit van de Griekse samenleving illustre-

–

bijvoorbeeld:

•

ren en met hedendaagse situaties vergelijken

Julianus' godsdienstpolitiek

(DS 39)

diverse politieke systemen in Xenophons
Hellenica

•

Lysias' positie als metoik te Athene

•

monotheïsme (Lucas) versus polytheïsme

•

diversiteit van personages in Lucianus'
Dodendialogen

–

beschrijven hoe de Grieken zichzelf en anderen

–

bijvoorbeeld:

•

zagen en hoe wij dat doen (DS 40)

idealisering van Cyrus in Xenophons Cyropaedie

•

Lysias' pleidooi tegen samenwerking met
de Perzen (Olympische rede)

•

Lucas' visie op de joden

•

vergelijking van Grieken en Romeinen in
Plutarchus' Parallelle levens

•

beschrijving van Socrates en Plato in Lucianus' Echte historie

•
–

het belang en de invloed van het Grieks als wereldtaal toelichten (DS 41)

–

Polybius' visie op Rome

bijvoorbeeld:

•

Grieks als taal van het Nieuwe Testament

•

Plutarchus en het Grieks als cultuurtaal te
Rome

•

opleiding van Lucianus en het belang van
het Grieks in het oostelijke deel van het
Romeinse rijk
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–

de invloed van Griekse ideeën, cultuuruitingen en

–

bijvoorbeeld:

maatschappelijke patronen in de Romeinse en in

•

Xenophon als vader van de reisreporters

latere culturen illustreren met voorbeelden (DS

•

Lysias en het recht op juridische bijstand

42)

•

invloed van Plutarchus op Marcus Aurelius
en op de eerste kerkvaders

•

Lucianus' fictieve reisverslag (Echte historie) en Don Quichote, Baron von Münchhausen, Pinocchio, …

•
–

aspecten van de Griekse cultuur creatief verwerken (DS 43)

–

Daphnis en Chloë van M. Ravel

bijvoorbeeld:

•

filmscenario of verfilming van de
"Thalassa! Thalassa!"-scène

•

modern pleidooi volgens de voorschriften
van de antieke retoriek

•

een parabel als beeldverhaal

•

parallelle levens van moderne en antieke
personen

•

een hedendaagse fictieve dialoog

•

Daphnis en Chloë als toneelstukje

WENKEN
–

Het tweede jaar van de tweede graad is een keuzejaar. De leraar gebruikt de vrijheid die het leerplan
biedt, om teksten te kiezen die zijn/haar leerlingen kunnen boeien.

–

Als de leraar ervoor kiest (fragmenten van) een redevoering te lezen, maakt hij goede afspraken met de
collega die in de derde graad het retorische aspect behandelt.

2.5.3

Onderzoekscompetentie

Opdrachten rond het ontwikkelen van de onderzoekscompetentie hoeven niet omvangrijk te zijn en doen een
beroep op de taalkundige vorming van leerlingen, bij tekstinterpretatie of bij culturele en esthetische kwesties. De vakgroep zet in dit verband een duidelijke leerlijn uit, passend binnen de schoolvisie op onderzoekscompetentie. Er grijpt een dubbele evolutie plaats:
–

van opdrachten waarbij een aspect van een volledig onderzoek aan bod komt, naar een opdracht waarbij meerdere aspecten aan bod komen;

–

van sterk door de leraar gestuurde opdrachten naar meer open opdrachten.
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Die leerlijn wordt uitgezet over de tweede en derde graad. Het kan daarbij zowel gaan om individuele taken
als om groepstaken die zo veel mogelijk in de klas uitgevoerd worden. Vanzelfsprekend worden daarbij activerende werkvormen gebruikt. Belangrijk is wel dat leerlingen bewust werken aan (deelfasen van) een eigen
onderzoek.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

44 een onderzoeksvraag over een gegeven onder-

–

een onderzoeksmethode met aandacht voor:

•

zoeksthema met betrekking tot de Griekse taal, literatuur of cultuur formuleren (SET 36, 38)

verschillende soorten onderzoek, zoals
een beschrijvend, verklarend en waarderend onderzoek

•

(on)haalbaarheid van een onderzoeksvraag

•

eenduidigheid van een onderzoeksvraag

•

hoofd- en deelvragen

45 op basis van door de leraar geselecteerde bronnen informatie verzamelen en ordenen, of onder
begeleiding de waarde van een bron inschatten
(SET 37, 38)
46 onder begeleiding van de leraar informatie ver-

–

werken (SET 38, 39)

47 volgens opgegeven criteria schriftelijk of monde-

–

48 aan de hand van feedback door de leraar of

•

een kritische houding

•

soorten informatie zoals feit en mening

•

hoofd- en bijzaken

inhoudelijke en formele vereisten van rapportering

ling rapporteren over werkwijze en resultaten
(SET 38, 40)

een onderzoeksmethode met aandacht voor:

–

bronvermelding

–

een onderzoeksmethode met aandacht voor:

klasgenoten reflecteren op de gevolgde werkwij-

•

zelfreflectie

ze, onderzoeksresultaten of rapportering (SET

•

onderzoeksresultaten van anderen met be-

38, 41)

trekking tot hetzelfde thema

TOELICHTINGEN
–

Onderzoekscompetentie is een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes. De leerinhouden weerspiegelen dat: zij vormen geen voorwerp van reproductiegerichte kennisvragen maar moeten bij concrete onderzoeksopdrachten geëvalueerd worden. Procesevaluatie is daarbij onontbeerlijk: de
deelfasen van een onderzoek dienen elk van feedback voorzien te worden.
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–

Onderzoeksopdrachten hebben betrekking op het betrokken wetenschapsdomein. Voor Grieks kunnen
zowel taalkundige, literaire als historisch-culturele onderwerpen aan bod komen, al of niet in combinatie.

–

Vertalen kan voortvloeien uit een onderzoeksvraag met betrekking tot tekstbegrip. Vanzelfsprekend mag
het aanleren van de onderzoekscompetentie niet tot vertalen beperkt worden.

–

Leerlingen kunnen individueel of in groep aan onderzoekscompetentie werken. Extra opdrachten buiten
de lesuren worden in het kader van de haalbaarheid zo beperkt mogelijk gehouden, zowel met het oog
op ondersteuning in de klas door de leraar als om de studielast voor de leerling te bewaken.

–

DS 44: het soort onderzoek bepaalt de onderzoeksvraag en onderzoeksmethode.

WENKEN
–

DS 44: leerlingen door henzelf of anderen geformuleerde onderzoeksvragen laten groeperen en klasseren kan een prima insteek zijn om hen met verschillende soorten onderzoek te laten kennismaken.

–

DS 44: een goede onderzoeksvraag formuleren is een even fundamentele als moeilijke taak. Men kan
leerlingen daarbij ondersteunen door hen vragen te leren stellen bij geselecteerde informatie zoals vergelijkingsteksten en inleidingen op een auteur of genre.

–

Het is belangrijk dat leerlingen bij het begin van een nieuwe opdracht duidelijk zicht hebben op de volgende aspecten:

• tijdschema en omvang van het onderzoek;
• werkverdeling school-thuis;
• eigen aandeel bij groepswerk;
• ondersteuning door de leraar;
• evaluatiecriteria (inhoudelijk en formeel);
• schoolgebonden afspraken rond onderzoekscompetentie.
–

In het servicedeel zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen.
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GRIEKS  LATIJN
TWEEDE GRAAD

LATIJN
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1

BEGINSITUATIE

Voor alle leerlingen geldt dat ze de leerplandoelstellingen van het leerplan Klassieke studiën Grieks-Latijn
van de eerste graad VVKSO – Brussel (D/2011/7841/001 hebben bereikt. Zij beschikken over voldoende
kennis en vaardigheden om de studie van het Latijn verder te zetten in de richting Latijn met 5 wekelijkse
lestijden of in de richting Grieks – Latijn met 4 wekelijkse lestijden.

De leraar van de tweede graad dient te weten of de leerlingen de richting Latijn dan wel de richting GrieksLatijn volgen en in het tweede geval met de leraar Grieks te overleggen.
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2

LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN,
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

2.1
–

Uitgangspunten en principes

Lectuur van authentieke Latijnse teksten blijft de voornaamste doelstelling. Hierbij moet maximaal op
leesplezier ingezet worden. De afbakening van leerinhouden gebeurt dan ook, in functie van tekstbegrip
en is gebaseerd op de principes van rationalisatie, functionaliteit en systematisering. Lectuur mag niet
verworden tot louter een, illustratie of inoefening van wat bij taalverwerving wordt geleerd.

–

De grammaticale leerinhouden in dit leerplan zijn geschikt volgens de principes van de valentiegrammatica. In het leerplan van de eerste graad werden daarvan al de basisprincipes geïntroduceerd. Die basisbegrippen worden hier niet meer systematisch herhaald. Zonder voorkennis van het leerplan eerste
graad is een goed begrip van dit leerplan niet mogelijk.

–

Grammaticale consequentie en aansluiting bij de grammatica's van moderne talen verhogen de transfer
van abstract taaldenken. Zo wordt de algemeen vormende waarde van het onderricht in klassieke talen
nog versterkt. Om grammaticale eenvormigheid ook in de praktijk te waarborgen wordt een minimumterminologie verplicht. De Algemene Nederlandse Spraakkunst en de Advieslijst taalbeschouwelijke
termen Nederlands fungeerden bij het bepalen van die terminologie in de regel als referentie.

–

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk parallellisme tussen de leerplannen Grieks en Latijn.

2.2

Grammaticale terminologie

2.2.1

Betekenis van enkele in dit leerplan gebruikte termen

De termen die in deze lijst zijn opgenomen, zijn sterk aanbevolen: zij beogen een maximale aansluiting bij de
lessen Nederlands. De vakwerkgroep maakt de nodige afspraken die voor het hele curriculum gelden.
–

Bepaling van gesteldheid: de bepaling van gesteldheid is een functie die syntactisch gezien met twee
andere zinsdelen (in de zin) verbonden is. De bepaling van gesteldheid geeft informatie over het gezegde en over een ander zinsdeel waarmee het in naamval, genus en getal overeenkomt.
In tegenstelling tot wat de naam doet uitschijnen, kan de bepaling van gesteldheid ook ‘noodzakelijk’
zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij werkwoorden zoals creare.
Merk op dat de bepaling van gesteldheid in passieve zinnen zijn functie behoudt (bij werkwoorden als
creari, appellari, putari, haberi, …): ‘consul’ in Cicero consul creatus est heeft de functie van bepaling
van gesteldheid en niet de functie van naamwoordelijk deel van het gezegde zoals in de traditionele
grammatica’s vaak wordt beweerd. Het werkwoord creari drukt uit zichzelf een werkwoordelijke gedachte uit en is dan ook een volwaardig zelfstandig werkwoord.
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–

Congruentie: overeenstemming in vorm van woorden in syntactisch verband.

–

Determineren: een vorm volledig morfologisch ontleden/bepalen.

–

Gezegde: het fundamentele zinsdeel van een zin. Het bepaalt hoeveel noodzakelijke aanvullingen (nul,
een, twee of drie) er in een zin moeten staan en van welke aard (onderwerp, lijdend voorwerp …) die
moeten zijn opdat de zin grammaticaal af zou zijn. Er kunnen naar de vorm twee soorten gezegdes onderscheiden worden: het werkwoordelijk gezegde, dat uit (een) werkwoordsvorm(en) bestaat, en het
naamwoordelijk gezegde, dat uit een koppelwerkwoord en een naamwoordelijk deel bestaat.

–

Grondwoord: basisvorm van verbuigbare of vervoegbare woorden.

–

Modaliteit: de houding of waardering van de spreker of schrijver ten opzichte van de inhoud van zijn
uitspraak, bijvoorbeeld realis, potentialis, wens...

–

(Morfologische) vorm: de talige verschijning van een woord of woordgroep

–

Naamwoordelijk deel van het gezegde: vormt samen met het koppelwerkwoord het naamwoordelijk
gezegde dat een ‘toestand’ (een hoedanigheid, een eigenschap, een functie e.d.) aanduidt waar het onderwerp zich in bevindt.

–

Parafraseren: met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven.

–

(Semantische) rol: aard van de verhouding tussen een zinsdeel en het gezegde of tussen een zinsdeelstuk en de kern (bv. tijd, middel, handelende persoon). Er is geen vaste overeenkomst tussen de syntactische functie en de semantische rol. Sommige rollen komen zowel bij de noodzakelijke als bij de
niet-noodzakelijke zinsdelen voor. Zo kunnen bijvoorbeeld zowel het onderwerp als de bijwoordelijke
bepaling beide 'handelend' als semantische rol hebben.

–

Signaalwoord: een signaalwoord geeft aanwijzingen over de structurering van een tekst. Voorbeelden
van signaalwoorden zijn: en, maar, ook, bovendien, vervolgens, ten tweede, bijvoorbeeld.

–

(Syntactische) functie: de taak van een zinsdeel binnen de grammaticale structuur van een zin of − voor
de kern en zijn bepaling(en) − de positie van een zinsdeelstuk binnen de grammaticale structuur van
een zinsdeel. Volgende functies worden onderscheiden: gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling, kern en bijvoeglijke bepaling. Die
functies worden onderverdeeld in noodzakelijk en niet-noodzakelijk naargelang zij al of niet vereist zijn
om een grammaticaal correcte zin te construeren. Zie ook zinsdeel en zinsdeelstuk.

–

Valentie: de combinatiemogelijkheden (onderwerp, voorwerp …) die door de betekenis van een gezegde vereist worden. Afhankelijk van het aantal combinatiemogelijkheden spreekt men van nulvalentie (bv.
'pluit' vereist geen verdere aanvullingen), eenvalentie (bv. 'dormire' vereist enkel een onderwerp), tweevalentie (bv. 'petere' vereist een onderwerp en lijdend voorwerp) en drievalentie van het gezegde (bv.
'dare' vereist een onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp). Als ze voor de lezer duidelijk
blijken uit de context, moeten die noodzakelijke aanvullingen niet steeds expliciet uitgedrukt worden.
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–

Verkorte vorm: verkorting van de persoonsuitgang -erunt tot -ere of het wegvallen in de perfectumstam
van -vi- of -ve-.

–

Vertalen:

•

Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands die nauw aansluit bij de Latijnse tekst. Stroeve
wendingen of langere zinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen
is. Een werkvertaling is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen.

•

Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot algemeen Nederlands, vrij van 'Nederlatijnse'
wendingen en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

•

Literaire vertaling: vertaling waarin met stijlmiddelen van het Nederlands het stijlniveau van de Latijnse tekst (ritme, toon, beelden, stijlfiguren …) zo goed mogelijk wordt weergegeven. Literaire vertalingen kunnen gebruikt worden bij een vergelijkingsopdracht.



Verwijswoord: een verwijswoord wijst terug naar een tevoren genoemde entiteit of vooruit naar een entiteit die kort daarna in de tekst genoemd wordt. Voorbeelden van verwijswoorden zijn: die, dat, hij, deze,
toen.

–

Weergeven: een Latijns taalelement (woord, woordgroep, constructie …) in het Nederlands omzetten
zodat de basisbetekenis ervan duidelijk wordt.

–

Zin: het syntactisch geheel dat bestaat uit een gezegde met zijn bijhorende noodzakelijke en nietnoodzakelijke zinsdelen. Een hoofdzin is een volledige zin die op zichzelf staat; hij kan zelf bijzinnen bevatten en hangt niet af van een andere zin. Een bijzin is een zinsdeel of zinsdeelstuk in de vorm van een
zin. In tegenstelling tot de Nederlandse grammatica beschouwen we de directe rede niet als een bijzin.

–

Zinsdeel: woord of woordgroep met een syntactische functie in een zin. Een zinsdeel kan ook de vorm
van een zin aannemen.

–

Zinsdeelstuk: deel van een zinsdeel (kern, bijvoeglijke of bijwoordelijke bepaling). Een zinsdeelstuk vervult geen functie op het niveau van de zin maar op een onderliggend niveau (namelijk in een zinsdeel).
Een zinsdeelstuk kan ook de vorm van een zin aannemen.

2.2.2

Verplichte minimumterminologie

Achtervoegsel, bepaling van gesteldheid, genus, gezegde, grondwoord, infinitief, kern, koppelwerkwoord,
naamwoordelijk deel van het gezegde, (semantische) rol, (syntactische) functie, voorvoegsel, zinsdeel, zinsdeelstuk.
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2.3

Doelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken

Dit hoofdstuk bevat doelstellingen, inhouden en vaardigheden die rechtstreeks voortvloeien uit de specifieke
eindtermen voor de tweede graad. De leerplancommissie heeft die specifieke eindtermen ‘vertaald’ naar
concrete leerplandoelstellingen (DS). Naast die DS staat telkens een verwijzing naar de betreffende specifieke eindterm(en) (SET).
De genummerde doelstellingen van dit hoofdstuk moeten gerealiseerd worden. Ook de eraan gekoppelde
leerinhouden zijn bindend, tenzij die ingeleid worden door 'bijvoorbeeld' of 'zoals': in dat geval zijn ze indicatief bedoeld. Wenken, toelichtingen en de niet-genummerde doelstellingen in het hoofdstuk Lectuur (2.5.2.45) zijn niet verplicht, maar zijn louter inspirerend bedoeld.
In de Algemene pedagogisch-didactische wenken staan verschillende raadgevingen die hier concreet toepasbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor adviezen betreffende taalverwerving (4.1) en lectuur (4.2).

2.3.1

Taalverwerving

Taalverwerving staat ten dienste van lectuur en vormt geen doel op zich. Een goede kennis van vocabularium en grammatica is natuurlijk onontbeerlijk, wil men tot een succesvolle leeservaring komen. De functionaliteit bij het leesproces vormt het criterium bij de selectie van de leerinhouden en vormt het criterium bij
evaluatie. Leerlingen zijn immers niet gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen.

2.3.1.1

Begrippen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

1

–

leerinhouden van de eerste graad

basisbegrippen van vormleer begrijpen en hante-

–

leerinhouden van de eerste graad

ren (SET 1)

–

bij werkwoorden:

de woordsoort van Latijnse en Nederlandse
woorden bepalen (SET 1)

2

• conjunctief
• gerundium en gerundivum
• verkorte vorm
3

basisbegrippen van syntaxis begrijpen en hante-

–

leerinhouden van de eerste graad

ren (SET 1)

–

modaliteiten van het gezegde:

• realis, potentialis, irrealis
• aansporing, gebod, vervulbare wens
• overleggende vraag
–

relatieve tijdsuitdrukking (consecutio temporum)
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TOELICHTINGEN
–

In het servicedeel van de leerplannen kan de leraar nagaan welke termen in de leerplannen Nederlands
van de tweede graad aan bod komen.

–

DS 2: verkorte vorm slaat zowel op de ‘verkorting’ van persoonsuitgangen als de ‘verkorting’ van de
eigenlijke perfectumstam (Zie 2.2.1).

–

DS 3: bij de modaliteiten van het gezegde gaat het om meer dan louter syntaxis op zinsniveau. De houding van de spreker ten opzichte van zijn boodschap wordt geëxpliciteerd. Het gaat hier dus ook over
tekstgrammatica.

WENKEN
–

Het verdient aanbeveling niet enkel binnen de vakwerkgroep maar ook met de collega’s van de andere
taalvakken rond de gebruikte terminologie afspraken te maken. Leerlingen koppelen immers taalfenomenen aan een term en zien niet onmiddellijk het verband tussen verschillende termen voor eenzelfde
taalfenomeen. In het servicedeel van de leerplannen kan de leraar nagaan welke termen wanneer in de
leerplannen van de andere taalvakken aan bod komen.

–

Deze begrippen worden vanzelfsprekend pas aangeleerd op het ogenblik dat de corresponderende
leerinhouden aan bod komen. Toch zorgt de leraar ervoor dat de leerlingen de begrippen in een grammaticaal kader kunnen plaatsen.

–

Leerlingen leren deze begrippen geleidelijk leren kennen. Men kan niet van hen verwachten dat zij al
onmiddellijk na een eerste kennismaking consequent en volledig correct gebruik maken van vrij abstracte begrippen.

–

Kennis van deze begrippen ondersteunt de leesmethode van de leerlingen.

2.3.1.2

Uitspraak

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

4

–

Latijnse woorden uitspreken volgens de algeme-

klanken

ne regels van de Latijnse uitspraak en met aandacht voor de juiste klemtoon (SET 18)

uitspraak van klinkers, medeklinkers en twee-

–

de klemtoon van een woord

TOELICHTING
Met 'algemene regels van de Latijnse uitspraak' wordt hoofdzakelijk bedoeld dat men geen 'Gregoriaanse'
uitspraak hanteert of aanleert. Belangrijk is vooral dat de leraar vanaf het begin het goede voorbeeld geeft
zodat de woorden correct in het oor van de leerlingen vastgezet worden.
Bij de (eventuele) lectuur van middeleeuwse of humanistische teksten is het zinvol de 'gepaste' uitspraak te
hanteren.

2de graad aso - Grieks  Latijn
Latijn

68
D/2013/7841/002

2.3.1.3

Woordenschat

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

5

de betekenis, woordsoort en aanvullende gege-

–

ca. 1000 woorden

vens van woorden uit het basisvocabularium ge-

–

aanvullende gegevens:

• bij zelfstandige naamwoorden: nominatief,

ven (SET 5)

genitief, genus

• bij bijvoeglijke naamwoorden: nominatief in
de drie genera en genitief bij bijvoeglijke
naamwoorden van de tweede klasse

• bij werkwoorden: infinitief presens, eerste
persoon enkelvoud

• de naamval bij voorzetsels, bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden
6

van verbogen en vervoegde vormen van woor-

–

grondwoord van de woorden uit het basisvocabularium

den uit het basisvocabularium het grondwoord
geven (SET 5)
7

vanuit woordsamenstelling en woordverwant-

–

de betekenis van frequente voorvoegsels zoals

schap op zoek gaan naar de betekenis zowel van

ab-, ad-, com-, de-, ex-, in-, inter-, per-, pro-,

Latijnse woorden als van woorden uit moderne

re-, sub-, trans-

talen met Latijnse wortels (SET 5, 7, 8, 32)

–

de betekenis van frequente achtervoegsels
zoals -(i)tas, -or, -tio/-sio, -tor/-sor

–

leenwoorden zoals tafel, straat, wijk, venster,
wijn

8

uit de gememoriseerde betekenis(sen) een in de
context passende vertaling afleiden (SET 4)

9

een woordenlijst oordeelkundig gebruiken (SET
37)

TOELICHTINGEN
–

DS 5: De vakwerkgroep kan er eventueel voor kiezen om het pakket woordenschat op te splitsen in een
deel dat de leerlingen paraat moeten kennen, en een tweede deel dat in functie van de te lezen tekstfragmenten staat en dat de leerlingen bijgevolg slechts voor een beperkte periode paraat moeten kennen. Het is vanzelfsprekend dat in de school over de jaren heen eenzelfde systeem wordt gehanteerd.
Belangrijk is dat de leraar in elk geval de leerlingen traint in de vaardigheid om vanuit hun bestaande
vocabulariumkennis de betekenis van andere woorden (deels) af te leiden. Zo ontstaat een ‘multiplicator-effect’.
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–

DS 7: De leraar kan wel wijzen op de evolutie in de Latijnse uitspraak aan de hand van enkele duidelijke
voorbeelden. Dat kan soms zelfs noodzakelijk zijn om deze doelstelling (het voortleven van het Latijn in
moderne talen) te kunnen realiseren, zoals bij de evolutie van caelum tot ciel. Een correcte uitspraak bij
de (eventuele) lectuur van middeleeuwse of humanistische teksten kan het inzicht in dergelijke evoluties
bevorderen.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.1.1 (Woordenschat) en 4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Latijnse woorden memoriseren en weergeven is voor leerlingen minder eenvoudig dan leraren soms
verwachten. Het is nodig de leerlingen hierbij te ondersteunen.

• De leraar doet er goed aan om evaluatiemomenten tijdig aan te kondigen. Dit geeft leerlingen de
kans die leerstof in fasen te verwerken.

• ICT-toepassingen bieden heel wat mogelijkheden om in te spelen op de specifieke kennistekorten
van de individuele leerling en om het nodeloos herhalen van gekende woorden te vermijden.

• Leerlingen dienen de attitude aan te leren niet bij de standaardvertaling van een woord te blijven,
maar op zoek te gaan naar een weergave die binnen de context past.
–

Het aanleren van woordenschat wordt binnen een leesmethode gekaderd. De leraar blijft de studie van
woordenschat in functie van de lectuur van teksten plaatsen. Hij zal er dan ook naar streven om in de
systematiek van ondervraging dit verband duidelijk te maken: in woordgroepen of kleine zinnetjes wordt
de precieze betekenis van woorden met meerdere betekenissen duidelijk en wordt de leerling gedwongen te kiezen.

–

DS 6: een vorm op het juiste grondwoord kunnen terugvoeren is in een lectuurcontext belangrijker dan
actief aanvullende gegevens kunnen geven. Daarom ook is DS 6, hoewel ze logisch besloten ligt in DS
5, als afzonderlijke doelstelling opgenomen. Eventueel kan de leraar leerlingen een beperkte lijst van
moeilijk herkenbare (bv. ferre, tollere) of sterk op elkaar lijkende (bv. vici - vixi) stamtijden afzonderlijk laten memoriseren.

–

DS 7: het is noodzakelijk om leerlingen systematisch te trainen in het actief op zoek gaan naar de betekenis van woorden op grond van woordsamenstelling of stammen. Het volstaat niet dat de leraar hier
occasioneel op wijst. Die 'ontledende' bevraging van woorden moet zich ontwikkelen tot een attitude die
ook bij taal- en tekststudie buiten de les Latijn haar vruchten afwerpt.

–

De leraar kan de studie of herhaling van woordenschat zo organiseren dat ook het bereiken van andere
doelstellingen ondersteund wordt. Zo kan hij woorden bijvoorbeeld ordenen per paradigma of volgens
betekenispatronen (positief-negatief, abstract-concreet …).

2de graad aso - Grieks  Latijn
Latijn

70
D/2013/7841/002

2.3.1.4

Morfologie van het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, telwoord en bijwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

10 de leerinhouden van de eerste graad kennen en

–

leerinhouden van de eerste graad

toepassen
TOELICHTINGEN
–

De leerplandoelstellingen en leerinhouden van de morfologie van het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, telwoord en bijwoord van de eerste graad zijn niet opgenomen omdat er geen
elementen bijkomen. Anders dan voorheen is ook congruentie onder morfologie opgenomen (zie leerplan Klassieke studiën deel Latijn eerste graad, DS 18).

–

Zie ook de wenken bij morfologie van het werkwoord.

2.3.1.5

Morfologie van het werkwoord

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

11 de paradigmata van de vijf regelmatige vervoe-

–

de paradigmata van de vijf regelmatige vervoe-

gingen vervoegen, de vormen splitsen in samen-

gingen van het type

stellende delen en de tijden weergeven (SET 1)

• amare
• monere
• tegere
• audire
• capere
in de volgende wijzen en tijden:

•

indicatief presens, imperfectum, futurum
simplex, perfectum, plusquamperfectum,
futurum exactum: actieve en passieve vormen

•

conjunctief presens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum: actieve en passieve vormen

•

infinitief presens en perfectum: actieve en
passieve vormen; infinitief futurum: actieve
vormen

2de graad aso - Grieks  Latijn
Latijn

•

imperatief presens: actieve vormen

•

participium presens, perfectum, futurum

•

gerundium, gerundivum

71
D/2013/7841/002

12 frequente verkorte vormen herkennen (SET 1)

13 esse vervoegen en de tijden weergeven (SET 1)

–

verkorte vormen in de perfectumstam

–

verkorte vormen op -ere i.p.v. -erunt

–

de vervoeging van esse

–

posse, ire, velle, nolle, malle, fieri, ferre

14 vormen van gememoriseerde werkwoorden determineren, het paradigma geven en die vormen
weergeven (SET 1, 2, 5)
15 vormen van de onregelmatige werkwoorden determineren en weergeven (SET 2, 5)
16 vormen

van

deponente

en

semi-deponente

werkwoorden determineren en weergeven (SET
1, 5)
17 vormen van regelmatige niet-gememoriseerde
werkwoorden determineren, indien de nodige gegevens voorhanden zijn (SET 2, 5)

TOELICHTING
–

Omwille van de duidelijkheid zijn de leerplandoelstellingen en leerinhouden van de morfologie van het
werkwoord van de eerste graad wel opgenomen.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.1.2 (Grammatica) en 4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Zoals bij het naamwoord beogen oefeningen bij de morfologie van het werkwoord het herkennen in
functie van het lezen van teksten. De leerlingen leren dus vanaf het begin contextgegevens bij de determinatie van werkwoordsvormen te betrekken.

–

Het is belangrijk dat een leerling een 'stappenplan' kent om vormen te determineren, bijvoorbeeld:

• Ken ik het grondwoord? Wat zijn de aanvullende gegevens? Wat is het paradigma?
• Hoe determineer je een werkwoord (actief/deponent/passief, wijs, tijd …)?
• Wat leren mij de andere zinsdelen bij de determinatie?
Het effectief toepassen van een stappenplan is een doelstelling die bij onderzoekscompetentie nagestreefd kan worden (SET 36-41).
–

DS 11: het is evident dat de studie van de morfologie van de conjunctief en de infinitief in de praktijk aan
de studie van de syntaxis gekoppeld wordt.

–

Het supinum kan toegelicht worden als het in een tekst opduikt.
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2.3.1.6

Syntaxis

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

18 in een zin het gezegde aanduiden (SET 1, 2)

–

werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde

19 in functie van tekstbegrip in een zin noodzakelijke

–

leerinhouden van de eerste graad

en niet-noodzakelijke zinsdelen onderscheiden,

–

noodzakelijke zinsdelen:

de syntactische functie en semantische rol vast-

•

stellen en het geheel weergeven (SET 1, 2)

gezegde
·

historisch presens

·

historische infinitief

·

de volgende modaliteiten:
– realis, potentialis heden, irrealis
– aansporing in conjunctief presens
eerste persoon meervoud, gebod in
de imperatief, vervulbare wens
– overleggende vraag

•

onderwerp:
·

onderwerp in de nominatief

·

onderwerp in de accusatief bij een gezegde in de infinitief

·

onderwerp in de ablatief (losse ablatief)

·

onderwerp in de infinitief

·

onderwerpszin met het gezegde in de
infinitief

·

onderwerpszin met het gezegde in de
conjunctief
– ingeleid door ut
– ingeleid door een vragend woord
(indirecte vraag)

•

voorwerp:
·

voorwerpszin met het gezegde in de
conjunctief
– ingeleid door ut
– ingeleid door een vragend woord
(indirecte vraag)

·
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–

niet-noodzakelijke zinsdelen:

•

bepaling van gesteldheid: participium met
de betekenis van bv.:

•

·

doel

·

reden

·

tijd

·

toegeving

bijwoordelijke bepaling
·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de indicatief:
– bijwoordelijke bijzin van reden ingeleid door quia, quod en quoniam
– bijwoordelijke bijzin van tijd ingeleid
door antequam, cum, donec, dum,
postquam en ubi
– bijwoordelijke bijzin van toegeving
ingeleid door quamquam
– bijwoordelijke bijzin van vergelijking
ingeleid door ut
– bijwoordelijke bijzin van voorwaarde
ingeleid door si

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in de conjunctief:
– bijwoordelijke bijzin van voorwaarde
ingeleid door si en nisi (potentialis
heden en irrealis)
– bijwoordelijke bijzin van toegeving
ingeleid door cum
– bijwoordelijke bijzin van reden ingeleid door cum
– bijwoordelijke bijzin van tijd ingeleid
door cum
– bijwoordelijke bijzin van doel ingeleid door ut
– bijwoordelijke bijzin van gevolg ingeleid door ut

·

uitgedrukt door een bijwoordelijke bijzin
met het gezegde in het participium
(losse ablatief)
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·

bijwoordelijke bepaling van handelende
persoon in de datief bij een gerundivum
dat naamwoordelijk deel van het gezegde is

–

relatieve tijdsuitdrukking (consecutio temporum)
in conjunctief en infinitief

–

indirecte rede

20 in functie van tekstbegrip binnen een zinsdeel

–

leerinhouden van de eerste graad

zinsdeelstukken onderscheiden, de syntactische

–

bijvoeglijke bepaling in de vorm van een betrek-

functie van de aanvulling(en) bij de kern vaststel-

kelijke bijzin als aanvulling bij een kern die een

len en het geheel weergeven (SET 1, 2)

zelfstandig naamwoord of een equivalent is,
met het gezegde in de

•

indicatief

•

conjunctief en met de semantische rol van
doel en gevolg

21 een congruerende vorm van een werkwoord ver-

–

het gezegde in relatie tot het onderwerp

klaren (SET 2)
TOELICHTINGEN
–

De selectie van de leerinhouden steunt op het principe van de frequentie (F. Maier, Statistische Untersuchung zur lateinischen Syntax. Kriterien für Stoffauswahl und Schwerpunktsetzung, in: Lateinunterricht zwischen Tradition und Fortschritt, München (Büchner), 1984).

–

DS 19: Zoals in de inleidende paragraaf van het hoofdstuk ‘Taalverwerving’ (2.3.1) vermeld is, zijn leerlingen niet gebaat bij een al te rigide catalogisering van bepaalde grensgevallen, bv. de verschillende
functie van het zinsdeel met de rol van richting in Quo me miser conferam? (eerder voorwerp) en Romani in provinciam fugiunt. (eerder bepaling). Expliciete taalreflectie (en catalogisering) is alleen zinvol
voor leerlingen als het iets bijdraagt tot de lectuur en het tekstbegrip.

–

DS 19: Van de leerlingen verwachten we dat ze de semantische rol enkel in functie van tekstbegrip leren vaststellen. Dit betekent in de praktijk dat ze bij noodzakelijke zinsdelen (bv. onderwerp, voorwerp)
de rol niet systematisch hoeven te benoemen. Op zinsniveau kan de rol zinvol ter sprake gebracht worden bij o.a. (ondubbelzinnige gevallen van) bijwoordelijke bepalingen.

–

DS 19: Met indirecte rede wordt hier bedoeld: de indirecte weergave van iemands woorden of gedachten in een langere passage, zonder dat het verbum declarandi of sentiendi uitgedrukt of herhaald wordt.
Het betreft hier voornamelijk een vertaalprobleem alsook een verklaring voor het frequente gebruik van
infinitieven en conjunctieven.

–

DS 20: De verklarende of epexegetische bijzin die een zelfstandig naamwoord nader verklaart, vormt
geen aparte categorie maar heeft de functie van bijvoeglijke bepaling
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WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.1.2 (Grammatica) en 4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

DS 19: bij de studie van de syntaxis is het belangrijk het nevenschikkend en onderschikkend karakter
van voegwoorden – ook in het Nederlands! – te beklemtonen. Voor leerlingen blijkt het vaak moeilijk om
een bijzin te herkennen en af te grenzen.

–

DS 19: het verdient aanbeveling de potentialis en irrealis in de onafhankelijke zin aan de studie van de
voorwaardelijke zin te koppelen.

–

Zoals voor het determineren van vormen is het ook voor de syntaxis belangrijk dat leerlingen de competentie verwerven om zelfstandig en op een systematische manier door een logische vraagstelling steeds
dieper in de betekenis van de zin door te dringen (cf. onderzoekscompetentie, SET 36-41), bijvoorbeeld:

•

Duid het gezegde van de hoofdzin aan. Welke functies roept dat gezegde op en welke van die functies hebben de vorm van een zin?

–

•

Wat leert mij het voegwoord?

•

In welke wijs staat het gezegde?

•

In welke tijd staat het gezegde?

In de loop van de tweede graad kan de syntaxis vanuit verschillende standpunten herhaald worden,
bijvoorbeeld:

–

•

vanuit overzichten van de voegwoorden;

•

vanuit de gebruikte wijs: indicatief, infinitief, conjunctief …

Het aanleren en inoefenen van syntaxis hoort uiteraard in functie van de lectuur te staan. Dit betekent
dat de leerlingen syntactische elementen:

•

leren verwachten, bijvoorbeeld: hoeveel/welke aanvulling(en) verwacht je bij dit gezegde?

•

leren herkennen en interpreteren in een Latijnse zin, bijvoorbeeld: hoe interpreteer je het gebruik van
de conjunctief presens in deze context?

•
–

leren weergeven in het Nederlands, bijvoorbeeld: hoe wordt een irrealis het best uitgedrukt?

Het onderscheid tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk zinsdeel maakt deel uit van de lectuurmethode. De leerling dient bijvoorbeeld te weten dat een naamwoord in nominatief, accusatief of datief normaal een noodzakelijk zinsdeel is, dat een naamwoord in de ablatief in de regel een bijwoordelijke bepaling en een in de genitief een bijvoeglijke bepaling is.
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2.3.2

Lectuur

In een eerste deel (2.3.2.1-3) zijn genummerde doelstellingen opgenomen. Die zijn bindend, net zoals de
eraan gekoppelde leerinhouden tenzij die ingeleid worden door 'zoals' of 'bijvoorbeeld'. Daarna (2.3.2.4-5)
zijn voor de twee verplichte auteurs, Caesar en Ovidius, afzonderlijk doelstellingen opgenomen die een verduidelijking, een concretisering van de eerste groep doelstellingen brengen. Die doelstellingen dragen geen
nummer en zijn dus niet verplicht. Zij willen enkel een richting aanwijzen en suggesties aanreiken.
De leerplandoelstellingen zijn telkens gerangschikt volgens de drie momenten van tekststudie, namelijk taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie.

2.3.2.1

Taalreflectie

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis
en leesvaardigheid.
Deze doelstellingen en leerinhouden dienen bereikt te worden bij behandelde en bij analoge niet-behandelde
teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

22 verwachtingen naar de tekstinhoud formuleren op
basis van titel, subtitels, inleidingen, afbeeldingen
of voorkennis (SET 10, 11)
23 bij de lectuur van authentieke teksten de belang-

–

een beperkt aantal morfologische en syntacti-

rijkste morfologische en syntactische eigenheden

sche eigenheden van de gelezen auteur of de

van een auteur of een genre herkennen (SET 2,

behandelde genres

10)
24 een aangeleerde leesmethode toepassen (SET
4, 5, 6, 9, 16, 17, 38)

–

een leesmethode met aandacht voor

•

de woordgroep

•

de morfologische vorm, syntactische functie en semantische rol

•

de valentie van het gezegde

•

de Latijnse woordvolgorde

•

zinssoorten: mededelende, vragende en
bevelende zin

•
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•

specifieke vertaalproblemen zoals het dominant gebruik van het bijvoeglijk naamwoord (bv. media nocte), participium (bv.
ab urbe condita) en gerundivum (bv. cupidus legendae historiae) en de persoonlijke
passieve constructie

•

de juiste weergave van een woord binnen
de context

•

taalpatronen van een auteur of genre

25 verwachting naar de inhoud van een volgende
zin formuleren op basis van de vorige (SET 17)
26 het verband tussen twee zinnen benoemen (SET
17)

–

voegwoorden en signaalwoorden

–

verbanden zoals tegenstelling, gevolg, reden

27 oordeelkundig gebruik maken van een grammaticaal referentiekader, van een woordenlijst en van
andere hulpmiddelen (SET 2, 37)
28 tekstbegrip tonen door afwisselend

•

de hoofdgedachte uit een tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de tekst te synthetiseren

•

de Latijnse tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling te geven

(SET 4, 18, 19, 20)

TOELICHTINGEN
–

DS 23: de studie van een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden staat louter in functie van tekstbegrip en is geen doel op zich.

–

DS 22-25: het is zinvol leerlingen te leren lezen met verwachtingspatronen. Nog voor de lectuur van een
concrete tekst vragen zij zich af wat zij kunnen verwachten in verband met de inhoud van de tekst. Dat
verwachtingspatroon is gebaseerd op informatie van de uitgever (inleiding, titel, subtitels, illustraties) of
op voorkennis omtrent de auteur en zijn werk, het centrale thema van zijn oeuvre, de context ... Tijdens
de lectuur spelen ook syntactische verwachtingspatronen een grote rol.

–

DS 24: DS 8 en 19-21 zijn hier in beknopte vorm hernomen. Zoals in 2.3.1 gezegd, vormt taalverwerving
als het ware het eerste moment van het aanleren van een leesmethode.
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–

DS 24: goed lezen veronderstelt een constante, evenwichtige wisselwerking tussen bottomupprocessen en top-downprocessen. Bij bottom-uplezen probeert de lezer een tekst te begrijpen ‘van
onder naar boven’: de vorm van woorden helpt hem om grotere tekstgehelen (woordgroepen, zinnen,
alinea's) en uiteindelijk de gehele tekst te begrijpen. Bij top-downlezen werkt de lezer andersom (‘van
boven naar onder’): nog voor hij alle woorden gelezen heeft, formuleert hij voorspellingen over wat er in
de tekst zal staan en toetst die dan progressief. Voor die voorspellingen maakt hij gebruik van zijn contextuele en grammaticale voorkennis. Zijn kennis van syntactische verwachtingspatronen is daarbij van
groot belang.

–

DS 24: aandacht voor de Latijnse woordvolgorde: een efficiënte leesmethode leidt ertoe dat de leerling
de tekst begrijpt zoals de auteur hem bedoeld heeft. Het behoud van de oorspronkelijke woordvolgorde
is dan ook fundamenteel om de authenticiteit van de teksten te respecteren en om de intrinsieke
waarde en betekenis ervan ten volle te begrijpen. Daarenboven is het behoud van de oorspronkelijke
woordvolgorde, net zoals de andere aandachtspunten, inpasbaar in zowel een (eerder) analytische als
een (eerder) dynamische leesmethode.

–

DS 24: met taalpatroon wordt een frequent weerkerende taalstructuur bedoeld, gebonden aan een auteur of genre, bijvoorbeeld de opbouw van een periode of de poëtische woordvolgorde.

–

DS 28: Caesar en Ovidius zijn beiden verplichte auteurs en verdienen een gelijkwaardige behandeling.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.2 (Lectuur) en 4.7.3.2 (Opdrachten per
leerstofonderdeel).

–

Het kan nuttig zijn niet-basiswoorden die bij een bepaalde auteur of in een tekstfragment frequent zijn of
er een specifieke betekenis hebben, in functie van de lectuur op voorhand te laten memoriseren (zie ook
eerste toelichting bij 2.3.1.3).

–

De leerlingen worden tijdens de lectuur voortdurend uitgedaagd om op basis van woordvormingssystemen de betekenis van nieuwe woorden te achterhalen (DS 7).

–

DS 24: een vaardigheid kan men enkel door oefening verwerven. Leerlingen leesvaardigheid bijbrengen
houdt in dat zij bij het leesproces het initiatief in handen hebben. De leraar zorgt voor leersituaties waarbij van de leerlingen een maximum aan actieve inbreng gevraagd wordt. Zij leren daarbij op eigen initiatief reflecteren op het inzetten van het geheel van aangeleerde leesstrategieën, m.a.w. van de aangeleerde leesmethode. Die attitude van zelfreflectie is essentieel voor een methodische benadering van
teksten. (SET 36, 38, 39, 41)

–

DS 24: van het grootste belang is de continuïteit van de gebruikte methode: de leesmethode die in de
eerste graad is aangeleerd, moet verder ontwikkeld worden. Het is de beste manier om leerlingen bij de
aanpak van steeds complexere teksten houvast te geven.

–

Overleg binnen de vakwerkgroep is noodzakelijk. De leraren van de tweede graad stellen zich op de
hoogte van de leesmethode die in de eerste graad is aangeleerd. Zij maken onderling en met de leraren
van de derde graad, duidelijke afspraken: wat wordt gelezen, wanneer en hoe?
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• De lectuur van Caesar en Ovidius is verplicht. De lectuur kan slechts zinvol zijn op het ogenblik dat
de leerlingen de basisdoelstellingen van de syntaxis, in het bijzonder van de zin, grotendeels hebben
bereikt. Dat kan vermoedelijk ten vroegste op het einde van het eerste leerjaar of in het begin van
het tweede leerjaar van de tweede graad gebeuren.

• Als de leraar in het eerste leerjaar authentieke teksten wil lezen, kiest hij bij voorkeur teksten van het
verhalende anekdotische type. Hij kan bijvoorbeeld kiezen uit De viris illustribus van Cornelius
Nepos of uit Fabulae van Phaedrus.

• De vakwerkgroep bepaalt verder de concrete invulling van de canon:
-

de keuze van de fragmenten uit de verplichte auteurs kan vanuit een verschillende invalshoek
gebeuren. De auteur kan centraal staan: de leraar kan een keuze maken uit fragmenten die representatief zijn voor zijn persoonlijkheid, stijl of thematiek. Een werk kan centraal staan: de leraar kan een keuze maken uit fragmenten die een inzicht in de structuur en de samenhang van
het geheel geven. De leraar kan ook een thema met fragmenten uit één of meer werken van de
auteur behandelen;

-

men kan aanvullende teksten lezen die aansluiten bij de behandelde fragmenten van de verplichte auteurs;

-

of men kan een andere auteur lezen op voorwaarde dat hij niet uitgebreid aan bod komt in de
derde graad. We denken hier aan Epistulae van Plinius Minor en aan De coniuratione Catilinae
van Sallustius.

–

Dat de taalstudie in functie van tekstbegrip staat, heeft ook consequenties voor de didactische aanpak
van lectuur.

• De tekst mag geen middel worden om de leerlingen tijdens de lectuur met irrelevante grammaticale
commentaar te overstelpen. Grammaticale verklaring mag het lezen niet nodeloos vertragen. Dit
sluit een moment van grammaticale reflectie achteraf trouwens niet uit.

• Een gelezen tekst kan eventueel gebruikt worden om in een syntheseles een grammaticaal item te
herhalen; dat bevordert het taal- en tekstinzicht.
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2.3.2.2

Lectuurreflectie

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie door inhoudelijke en stilistische
analyse. Deze doelstellingen en leerinhouden moeten enkel bereikt worden bij behandelde teksten. Bij analoge niet-behandelde teksten kunnen ze een waardevolle uitbreiding zijn.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

29 behandelde teksten situeren in het oeuvre van

–

tekstkenmerken van bijvoorbeeld:

een auteur en in het literair genre (SET 10, 13,

•

lyrische teksten (bv. Tristia van Ovidius)

14, 16 )

•

epische teksten (bv. Metamorfosen van
Ovidius)

•

historiografische teksten (bv. Commentarii
van Caesar)

30 de opbouw van een tekst(fragment) ontleden

–

bijvoorbeeld: chronologische opbouw, het handelingsverloop, spanningsopbouw, ontwikkeling

(SET 3)

van gedachten en gevoelens
31 typische stijlmiddelen aanduiden en de functie

–

frequent voorkomende stijlfiguren

ervan binnen de tekst verwoorden (SET 3, 12,

–

specifieke stijlkenmerken van Caesar en Ovidius

13)
32 de basisregels van prosodie en metriek als hulp-

–

de dactylische hexameter

–

elementen zoals communicatieve functie van

middel bij de lectuurreflectie toepassen (SET 12)
33 aan de hand van de tekstinhoud een gemotiveerd

een tekst, lezerssturing

oordeel over de communicatieve bedoeling van
de auteur verwoorden (SET 21, 23, 24)
34 een fragment in een ruimer geheel situeren (SET
10)
35 vertaalproblemen verwoorden (SET 9, 33, 36)

–

vertaalproblemen zoals het weergeven van een
participium, van een periode, van de expressieve waarde van stijlelementen

36 tekstbegrip tonen door van (fragmenten van) een
behandelde tekst een vlotte vertaling te geven
(SET 20)
37 gegeven vertalingen met de gelezen brontekst en
met elkaar vergelijken en daarbij verschillen tus-

–

de relatie origineel-vertaling en vertalingen onderling

sen de Latijnse en Nederlandse tekst toelichten
(SET 33)
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TOELICHTINGEN
–

Bij de lectuurreflectie wordt uitgegaan van een communicatieve benadering van teksten: een tekst wordt
opgevat als een ‘teken’ dat door een zender (verteller) veroorzaakt wordt en zich richt naar de potentiële
ontvanger (lezer). Dat teken is slechts herkenbaar en verstaanbaar doordat het ingeschakeld is in een
code, een geheel van voorhanden zijnde conventies die ons in staat stellen om boodschappen te herkennen en correct te interpreteren.

–

DS 29: Als hoofdtekstgenres onderscheiden we: epiek, dramatiek, lyriek, en eventueel didactiek; maar
voor leerlingen zijn vooral de typerende kenmerken van enkele deelgenres relevant, zoals de literaire
brief, het epos of epyllion, historiografie…

–

DS 31: vanzelfsprekend is stilistiek geen doel op zich. Het aanbrengen van stilistische begrippen zal niet
enkel in functie van maar ook in combinatie met lectuur gebeuren.

–

DS 32: enkele grondbeginselen van prosodie volstaan om, samen met de kennis van het schema van
de dactylische hexameter, de facto verzen te scanderen. Het is dus helemaal niet de bedoeling aan de
regels van de prosodie en metriek meer aandacht dan strikt noodzakelijk te besteden. Belangrijker dan
het ‘technisch’ scanderen is trouwens proberen de leerlingen het ritme van de dactylische hexameter te
leren aanvoelen. Scanderen wordt dan geen doel op zich maar brengt meer inzicht bij in de betekenis
en de esthetische waarde van een vers. Het is dan ook belangrijk dat de leraar de verzen ritmisch voorleest.

–

DS 33: een auteur heeft steeds bepaalde communicatieve bedoelingen; op basis van de inschatting van
de situatie kiest hij voor een specifieke literaire vorm die deze intentie naar zijn idee het best kan overbrengen. Andersom probeert de lezer op basis van een talige, literaire uitdrukking en met behulp van
zijn situationele kennis de intentie van de auteur te reconstrueren.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.2 (Lectuur) en 4.4 (Differentiatie) en
4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Net zoals bij taalreflectie zorgt de leraar voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen
gevraagd wordt. Hij stimuleert de leerlingen om vanuit hun theoretische kennis en verwachtingspatronen
zelf een stilistisch-inhoudelijke analyse te maken. Zo maakt hij de leerlingen gevoelig voor de literaire
waarde van een tekst.

–

DS 31: de leraar leert de leerling aandacht schenken aan opvallende stijlelementen die de inhoud nuanceren (bv. kracht bijzetten). Een stijlfiguur vinden in een tekst en benoemen is slechts zinvol als tegelijk
het effect ervan voor de betekenis van het geheel kan verwoord worden.

–

DS 33: elke tekst vervult één of meer communicatieve functies: hij bevat een mededeling of kennisgeving, een evaluatie die zich uitspreekt voor iets of tegen iets, een oproep of appel naar zichzelf of naar
de andere. De nadruk op een van die functies bepaalt de communicatieve bedoeling van de auteur.
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–

Vertalingen kunnen een nuttig werkinstrument zijn:

• Het kan interessant zijn aan de leerlingen naast de Latijnse tekst één of meer vertalingen aan te bieden. Door gerichte vragen kunnen de leerlingen tot tekstbegrip komen.

• Men kan na de lectuur van een tekstfragment meerdere vertalingen met elkaar confronteren.
• Het is sterk aan te bevelen de leerlingen uitgebreide passages in vertaling te laten lezen om in het
Latijn behandelde tekstfragmenten in het geheel van het werk te situeren. Het wekt bij de leerlingen
meer interesse en vergemakkelijkt het tekstbegrip.

2.3.2.3

Cultuurreflectie

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische
context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.
Deze doelstellingen en leerinhouden dienen enkel bereikt te worden bij behandelde teksten. Bij analoge nietbehandelde teksten kunnen ze een waardevolle uitbreiding zijn.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

38 auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistori-

–

us en van hun werken

sche context situeren en die context bij de interpretatie van teksten betrekken (SET 11, 16, 30)

cultuurhistorische context van Caesar en Ovidi-

–

beïnvloeding van de Romeinse cultuur door de
Griekse, zoals de Griekse oorsprong van literaire termen, fabels, mythen, wetenschappen …

–

situering van het Imperium Romanum in tijd en
ruimte

39 gevoelens, opvattingen, waarden en normen van

–

bijvoorbeeld:

•

een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden (SET 23)

Plinius' houding tegenover huwelijk, slaven,
kinderen, spelen

•

maatschappijkritiek

in

de

fabels

van

Phaedrus
40 concepten in verband met de relatie mens-

–

bijvoorbeeld:

natuur, mens-medemens, mens-samenleving of

•

relatie man – vrouw, patronus – cliens

mens-het goddelijke in antieke cultuuruitingen

•

brood en spelen

analyseren en met hedendaagse concepten ver-

•

filosofische opvattingen

gelijken (SET 25, 35)

•

religieuze praktijken zoals de auspicia

•

grafopschriften

•

graffiti
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41 niet-tekstuele cultuuruitingen uit de Romeinse

–

bijvoorbeeld:

oudheid in relatie met een behandelde tekst toe-

•

mythologie

lichten (SET 14, 22, 30)

•

voorstellingen van fabels in beeldende
kunsten

42 de diversiteit binnen de Romeinse maatschappij

–

bijvoorbeeld:

•

illustreren en samenlevingsproblemen toelichten
(SET 26, 28, 31)

de positie en het maatschappelijk aanzien
van kinderen, slaven, prostituees, toneelspelers …

•

de verhouding Romein – onderworpen volkeren, vrijen – slaven …

43 beschrijven hoe Romeinen zichzelf en anderen

–

zagen en hoe wij dat doen (SET 26, 29)

44 de groei van het Latijn tot wereldtaal toelichten

–

•

rivaliteit tussen Grieken en Romeinen

•

imperialisme vroeger en nu

•

evolutie in vrouwenemancipatie

verspreiding van het Latijn in de veroverde gebieden

(SET 27)

45 de receptie van de Romeinse oudheid illustreren

bijvoorbeeld:

–

het ontstaan van de Romaanse talen

–

bijvoorbeeld:

•

(SET 34)

doorwerking van de Romeinse mentaliteit
en cultuur in urbanisatie, architectuur, instellingen

46 aspecten van de Romeinse cultuur creatief verwerken (SET 15)

–

•

de 'divide et impera'-politiek

•

romanisering

bijvoorbeeld:
maquette,

toneel,

video,

(strip)verhaal,

plastische

gedicht,

creaties,

cd-

rom/dvd

TOELICHTINGEN
–

In de inleiding is er reeds op gewezen dat in de praktijk lectuur- en cultuurreflectie moeilijk te scheiden
zijn.

–

In principe worden leerinhouden cultuur aangebracht vanuit of naar aanleiding van teksten. In het eerste
jaar van de tweede graad kan dat principe echter bij sommige niet-authentieke teksten niet strikt gehandhaafd worden. Omdat niet-authentieke teksten handboekgebonden zijn, is het onmogelijk om in
een leerplan voorbeelden te geven.
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–

De uitwerking van het cultuuraspect dient de tekstinterpretatie te ondersteunen: de interpretatie van de
teksten hoort erbij te winnen. Doorheen het curriculum kan de kennismaking met de cultuurhistorische
context verder verfijnd worden.

WENKEN
–

Zie ook de Algemene pedagogisch-didactische wenken, punt 4.2 (Lectuur) en 4.4 (Differentiatie) en
4.7.3.2 (Opdrachten per leerstofonderdeel).

–

Cultuurreflectie gebeurt het best zoveel mogelijk in combinatie met de lectuur en niet systematisch na
de lectuur van een te groot geheel: cultuurreflectie draagt immers bij tot een volwaardig tekstbegrip. Natuurlijk kan de leraar soms de lectuur onderbreken voor samenvattende besprekingen of cultuurtheoretische beschouwingen.

–

In de lessen geschiedenis van het tweede leerjaar van de eerste graad staat Rome op het programma.
Door zich te informeren over de behandelde leerstof kan de leraar daarop verder bouwen.

–

Om een leerlijn over de jaren heen te realiseren verdient het aanbeveling voor cultuur een soort vademecum of tijdsband aan te leggen. Dat historisch-cultureel referentiekader wordt per leerjaar concreter
ingevuld met de namen van gelezen auteurs, politieke achtergronden … In de tweede graad zal de aandacht dan bijzonder gaan naar de eindfase van de republiek (Caesar) en de beginperiode van het keizerrijk (Ovidius).

–

Het is belangrijk binnen de vakwerkgroep afspraken te maken rond de spreiding van de doelstellingen
over de tweede graad en over de twee verplichte auteurs. Bij de eerste kennismaking met authentieke
teksten is een gradatie nodig bij het nastreven van de doelstellingen. Zo zullen wellicht de meeste leerplandoelstellingen i.v.m. cultuurreflectie in het tweede leerjaar van de tweede graad aan bod komen.

–

Doelstellingen zoals DS 42 en 45 lenen zich bijzonder goed om in combinatie met de doelstellingen bij
Onderzoekscompetentie (SET 36-41) nagestreefd te worden. Zelfstandig opzoekingswerk en het lezen
van artikels (al of niet in vreemde talen) zijn hierbij mogelijke opdrachten.

–

Cultuurreflectie als derde moment van de totaalinterpretatie van teksten biedt ook kansen om vakoverschrijdende eindtermen te realiseren.

2.3.2.4

Caesar

De leerinhouden van dit en volgend (2.3.2.5, Ovidius) punt zijn niet bindend. Zij zijn concretiserend en inspirerend: zij willen de leraar enkel tonen hoe de leerplandoelstellingen en leerinhouden van 2.3.2.1-3 kunnen
gerealiseerd worden.
Hoewel discussie over Caesars optreden en zijn werk mogelijk is, blijft hij toch een geschikte auteur om de
leerlingen grondig in te leiden in de wereld van de Latijnse literatuur. Van alle antieke auteurs en/of politici is
hij voor de leerlingen wellicht (één van) de meest bekende. Helderheid en soberheid van taal, grote aandacht voor formulering en vormgeving kenmerken het werk van Caesar.
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Daarnaast bieden de figuur en het optreden van Caesar, alsook zijn werk zelf vele aanknopingspunten om
scharniermomenten in de geschiedenis van Rome, onze gewesten en West-Europa te belichten. Actualisatie
is daarbij een belangrijk lesdoel: het spel van recht en macht, de verhouding individu - staat, imperialisme en
vrijheidsstrijd, eigenbelang en nationaal belang zijn immers vraagstukken van alle tijden. Caesars propaganda en manipulatie kunnen vergeleken worden met of vertaald worden naar hedendaagse vormen van massacommunicatie. Het is juist de combinatie van al die factoren die Caesar tot een geschikte startauteur
maakt.
Taalreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

bij de lectuur de belangrijkste morfologische en

eigenheden zoals:

syntactische eigenheden van Caesars proza her-

•

het historisch presens

kennen en benoemen (DS 23)

•

de historische infinitief

•

de indirecte rede

•

persoonlijk passief

de aangeleerde leesmethode bij de lectuur van

–

Caesar toepassen (DS 24)

een leesmethode met aandacht voor:

•

de historische periode

•

de juiste betekenis van woorden zoals pagus, obses, amicitia

Lectuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

specifieke kenmerken van een historiografische
tekst in het proza van Caesar herkennen en be-

•

het chronologisch relaas

noemen (DS 29)

•

de narratieve stijl

•

oorzakelijk verband

–

–

tekstkenmerken zoals:

de opbouw van een tekstfragment of episode
ontleden (DS 30)

–

teksttypes zoals:

•

verhaal

•

verslag

•

redevoering

•

beschrijving

structurerende tekstelementen zoals:

•

de grote handelingslijn

•

uitweidingen (bv. anekdotes, beschrijvingen, meningen van de verteller zelf)
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–

typische stijlmiddelen van Caesar aanduiden en

–

expressieve/suggestieve stijlmiddelen zoals:

de functie ervan binnen de tekst toelichten (DS

•

de zinsbouw

31)

•

de woordvolgorde en de belangrijkste stijlfiguren die dat onderstrepen, zoals anafoor, chiasme, hyperbaton, inversie, polysyndeton, asyndeton …

–

–

aan de hand van tekstinhoud en -vorm een gemo- –

bijvoorbeeld het manipulerende karakter zoals

tiveerd oordeel over de communicatieve bedoe-

het gebruik van het passivum en de afstandelij-

ling van Caesar verwoorden (DS 33)

ke derde persoon en van het historisch presens

een fragment in een ruimer geheel situeren (DS

–

Caesars oorlogsdagboek situeren

34)
–

vertaalproblemen bij de lectuur van Caesar ver-

–

een complexe periode, de indirecte rede weergeven

woorden (DS 35)
–

bijvoorbeeld een passage in het geheel van

tekstbegrip tonen door van (fragmenten van) een
behandelde tekst een vlotte vertaling te geven
(DS 36)

Cultuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

Caesar en zijn werk in hun cultuurhistorische

–

leven en werk van Caesar

context situeren en die context bij de interpretatie

–

de politieke situatie te Rome

van teksten betrekken (DS 38 )

–

de internationale politieke situatie

–

Gallië: geografisch, politiek, economisch, militair, religieus, sociaal, artistiek ...

–

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van

–

bijvoorbeeld:

een personage of Caesar uit een tekstfragment

•

onderdrukking

afleiden (DS 39)

•

vrijheidsstreven

•

loyauteit

•

verraad

concepten in verband met de relatie mens-natuur,

–

bijvoorbeeld:

mens-medemens, mens-samenleving of mens-

•

de standen bij de Galliërs

het goddelijke in antieke cultuuruitingen analyse-

•

godenverering

ren en met hedendaagse visies vergelijken (DS

•

mensenoffers

40)

•

Gallische wetenschap
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–

–

–

niet-tekstuele cultuuruitingen uit de Romeinse

–

bijvoorbeeld:

oudheid in relatie met een behandelde tekst toe-

•

bouwpolitiek van Caesar

lichten (DS 41)

•

wegennet

•

ontstaan van steden rond castra

•

uitrusting van het Romeinse leger

de diversiteit binnen de Romeinse maatschappij

–

bijvoorbeeld:

illustreren en samenlevingsproblemen omschrij-

•

de verhouding populares – optimates

ven (DS 42)

•

de burgeroorlogen

beschrijven hoe de Romeinen zichzelf en ande-

–

bijvoorbeeld:

•

ren zagen en hoe wij dat doen (DS 43)

Gallische/Germaanse samenleving versus
de Romeinse

•

imperialisme,

zelfbeschikkingsrecht

van

volkeren, rechten van krijgsgevangenen en
overwonnenen
–

de groei van Latijn tot wereldtaal omschrijven (DS

–

de grens van Caesars verovering

44)
–

de receptie van de Romeinse oudheid illustreren

bijvoorbeeld: het ontstaan van de taalgrens op

–

bijvoorbeeld:

•

(DS 45)

Caesars werk als studiemateriaal voor grote generaals na hem

•

Caesar als identificatiemodel voor latere
heersers

–

aspecten van de Romeinse cultuur creatief ver-

–

werken (DS 46)

bijvoorbeeld:

•

het nabouwen van de brug over de Rijn of
het kamp van Caesar

•

een modern verslag van de oorlog (bv.
communiqué,

dagbladartikel,

dagboek-

fragment)

•

de oorlog bekeken door Gallische ogen

TOELICHTING
–

Zoals steeds staat ook bij de indirecte rede het criterium tekstbegrip voorop. Het is zeker niet de bedoeling uitgebreide oefeningen en omzettingen te maken.

WENKEN
–

Bij het leesproces kan het voor de leerlingen een hulp zijn om de structuur van een periode te visualiseren.
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–

Het kan de moeite lonen om de leerlingen te laten kennismaken met de ruimere context van een fragment door delen in vertaling te (laten) lezen.

–

Om Caesars leven en werk kritisch te benaderen kan men naast modern wetenschappelijk materiaal
ook archeologisch en historisch materiaal gebruiken.

2.3.2.5

Ovidius

Ovidius laat jongeren kennismaken met de boeiende maar ingewikkelde wereld van de Latijnse poëzie. Met
zijn muzikale en beeldrijke taal neemt deze geboren verteller zijn lezers op sleeptouw door een doolhof van
emoties. Zijn werk is rijk aan menselijke thema's en blijft door de eeuwen heen stof tot navolging en herinterpretatie bieden.
Taalreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

bij de lectuur de belangrijkste morfologische en

eigenheden zoals:

syntactische eigenheden van Ovidius' poëzie her-

•

dichterlijk gebruik van enkelvoud/meervoud

kennen en omschrijven (DS 23)

•

Griekse verbuigingsvormen zoals de uitgang –a en –n voor de accusatief enkelvoud

•

-um i.p.v. -orum voor de genitief meervoud

•

-ere i.p.v. -erunt voor de derde persoon
meervoud

•
–

de aangeleerde leesmethode bij de lectuur van

–

Ovidius toepassen (DS 24)

bijwoordelijke bepaling van betrekking

een leesmethode met aandacht voor:

•

het overwicht van nevenschikking

•

taalpatronen in woordplaatsing zoals enjambement en hyperbaton

•

het metrisch schema van de dactylische
hexameter

Lectuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

het eigen taalgebruik van dichters ontdekken en
interpreteren (DS 29)
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–

aan de hand van specifieke kenmerken tekstty-

–

pes en tekstgenres onderscheiden (DS 29)

–

teksttypes zoals:

•

gedicht

•

brief

•

dialoog

•

verhaal

subgenres zoals:

•
–

de opbouw van een tekstfragment of episode

–

structurerende tekstelementen zoals:

•

ontleden (DS 30)

epos

de indeling van een verhaal uit de Metamorfosen in kortere taferelen

•

de afwisseling tussen beschrijvende passages en dialogen

–

typische stijlmiddelen van Ovidius aanduiden en

–

stijlfiguren die de expressieve woordvolgorde

de functie ervan binnen de tekst toelichten (DS

onderstrepen zoals anafoor, chiasme, enjam-

31)

bement, hyperbaton, inversie …
–

stijlmiddelen die het suggestieve woordgebruik
en betekenisverschuivingen illustreren zoals litotes, metafoor, metonymie …

–

het spel met klanken: alliteratie, onomatopee en
de stemming gesuggereerd door de klankkleur

–

de basisregels van prosodie en metriek als hulp-

–

middel bij de lectuurreflectie toepassen (DS 32)

–

een fragment in een ruimer geheel situeren (DS

–

vertaalproblemen bij de lectuur van Ovidius verwoorden (DS 35)

–

•

schema van de dactylische hexameter

•

regels van cesuur

•

elisie

bijvoorbeeld het situeren van een metamorfose
binnen het geheel van de Metamorfosen

34)
–

basisregels van prosodie en metriek

–

vertaalproblemen bij het weergeven van beeldtaal, stijlelementen, ritme, klank …

tekstbegrip tonen door van (fragmenten van) een
behandelde tekst een werkvertaling, vlotte vertaling of creatieve vertaling te geven (DS 36)
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Cultuurreflectie
DOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

Ovidius en zijn werk in hun cultuurhistorische

–

leven en werk van Ovidius

context situeren en die context bij de interpretatie

–

de politieke en culturele situatie te Rome onder
Augustus

van teksten betrekken (DS 38)
–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van

–

bijvoorbeeld:

een personage of Ovidius uit een tekstfragment

•

Ovidius' houding tegenover zijn verbanning

afleiden (DS 39)

•

de verhouding man - vrouw

•

gastvrijheid van Philemon en Baucis

•

liefde en seksualiteit binnen de Ars amatoria en de Remedia amoris

•
–

concepten in verband met de relatie mens-natuur,

–

houding tegenover zelfdoding

bijvoorbeeld:

mens-medemens, mens-samenleving of mens-

•

de hybrisgedachte bij Phaëthon

het goddelijke in antieke cultuuruitingen analyse-

•

de relatie vader-zoon bij Daedalus en Ica-

ren en met hedendaagse visies vergelijken (DS

rus

40)

•

het straffende optreden van Leto tegenover
de Lycische lomperds

•

narcisme

•

symboliek van bomen in het verhaal van
Erysichthon

–

niet-tekstuele cultuuruitingen uit de Romeinse

–

bijvoorbeeld:

•

oudheid in relatie met een behandelde tekst toelichten (DS 41)

afbeeldingen van Orpheus in reliëfs, mozaieken en op aardewerk

•

Daedalus en Icarus op fresco's en marmerreliëfs te Pompei

•

Narcissus op fresco's, mozaïeken, reliëfs
en gemmen te Pompei

•
–

de receptie van de Romeinse oudheid illustreren
(DS 45)

–

Adonis op sarcofagen

bijvoorbeeld:

•

nawerking van Orpheus en Eurydice in de
literatuur

•

Ovidius' werk in de beeldende kunst en
muziek van latere periodes
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–

aspecten van de Romeinse cultuur creatief verwerken (DS 46)

–

bijvoorbeeld:

•

een passage in een moderne vorm zoals
een stripverhaal, filmscenario, toneelstuk
herschrijven

•

een beeldmontage, geluidsmontage, mimespel maken

•

een afscheidsbrief van een personage (Icarus, Eurydice, …) schrijven

TOELICHTING
–

In poëzie is het ritme essentieel. Om het ritme te leren aanvoelen is het noodzakelijk dat de leraar de
verzen ritmisch voorleest. De grondbeginselen van prosodie en metriek worden slechts aangeleerd voor
zover zij mee inzicht bijbrengen in de betekenis en de esthetische waarde van het vers. Scanderen is
dus geen doel op zich.

WENKEN
–

Het kan de moeite lonen de leerlingen in functie van de gelezen fragmenten een aparte lijst met frequent
voorkomende typisch poëtische woorden te geven.

–

Samenwerking met collega’s van andere vakken kan erg verrijkend en efficiënt zijn.

2.3.3

Onderzoekscompetentie

Opdrachten rond het ontwikkelen van de onderzoekscompetentie hoeven niet omvangrijk te zijn en doen een
beroep op de oordeelsvorming van leerlingen op taalkundig vlak, bij tekstinterpretatie of bij culturele en esthetische kwesties. De vakgroep zet in dit verband een duidelijke leerlijn uit, passend binnen de schoolvisie
op onderzoekscompetentie, waarbij een dubbele evolutie plaatsvindt:
–

van opdrachten waarbij een aspect van een volledig onderzoek aan bod komt, naar een opdracht waarbij meerdere aspecten aan bod komen;

–

van sterk door de leraar gestuurde opdrachten naar meer open opdrachten.

Die leerlijn wordt uitgezet over de tweede en derde graad. Het kan daarbij zowel gaan om individuele taken
als om groepstaken die zo veel mogelijk in de klas uitgevoerd worden. Vanzelfsprekend worden daarbij activerende werkvormen gebruikt. Belangrijk is wel dat leerlingen bewust werken aan (deelfasen van) een eigen
onderzoek.
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LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

47 een onderzoeksvraag over een gegeven onder-

–

een onderzoeksmethode met aandacht voor:

•

zoeksthema met betrekking tot de Latijnse taal, literatuur of cultuur formuleren (SET 36, 38)

verschillende soorten onderzoek, zoals
een beschrijvend, verklarend en waarderend onderzoek

•

(on)haalbaarheid van een onderzoeksvraag

•

eenduidigheid van een onderzoeksvraag

•

hoofd- en deelvragen

48 op basis van door de leraar geselecteerde bronnen informatie verzamelen en ordenen, of onder
begeleiding de waarde van een bron inschatten
(SET 37, 38)
49 onder begeleiding van de leraar informatie ver-

–

werken (SET 38, 39)

50 volgens opgegeven criteria schriftelijk of monde-

–

51 aan de hand van feedback door de leraar of

•

een kritische houding

•

soorten informatie zoals feit en mening

•

hoofd- en bijzaken

inhoudelijke en formele vereisten van rapportering

ling rapporteren over werkwijze en resultaten
(SET 38, 40)

een onderzoeksmethode met aandacht voor:

–

bronvermelding

–

een onderzoeksmethode met aandacht voor:

klasgenoten reflecteren op de gevolgde werkwij-

•

zelfreflectie

ze, onderzoeksresultaten of rapportering (SET

•

onderzoeksresultaten van anderen met be-

38, 41)

trekking tot hetzelfde thema

TOELICHTINGEN
–

Onderzoekscompetentie is een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes. De leerinhouden weerspiegelen dat: zij vormen geen voorwerp van reproductiegerichte kennisvragen maar moeten bij concrete onderzoeksopdrachten geëvalueerd worden. Procesevaluatie is daarbij onontbeerlijk: de
deelfasen van een onderzoek dienen elk van feedback voorzien te worden.

–

Onderzoeksopdrachten hebben betrekking op het betrokken wetenschapsdomein. Voor Latijn kunnen
zowel taalkundige, literaire als historisch-culturele onderwerpen aan bod komen, al of niet in combinatie.

–

Vertalen kan voortvloeien uit een onderzoeksvraag met betrekking tot tekstbegrip. Vanzelfsprekend mag
het aanleren van de onderzoekscompetentie niet tot vertalen beperkt worden.
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–

Leerlingen kunnen individueel of in groep aan onderzoekscompetentie werken. Extra opdrachten buiten
de lesuren worden in het kader van de haalbaarheid zo beperkt mogelijk gehouden, zowel met het oog
op ondersteuning in de klas door de leraar als om de studielast voor de leerling te bewaken.

–

DS 47: het soort onderzoek bepaalt de onderzoeksvraag en onderzoeksmethode.

WENKEN
–

DS 47: leerlingen door henzelf of anderen geformuleerde onderzoeksvragen laten groeperen en klasseren kan een prima insteek zijn om hen met verschillende soorten onderzoek te laten kennismaken.

–

DS 47: een goede onderzoeksvraag formuleren is een even fundamentele als moeilijke taak. Men kan
leerlingen daarbij ondersteunen door hen vragen te leren stellen bij geselecteerde informatie zoals vergelijkingsteksten en inleidingen op een auteur of genre.

–

Het is belangrijk dat leerlingen bij het begin van een nieuwe opdracht duidelijk zicht hebben op de volgende aspecten:

• tijdschema en omvang van het onderzoek;
• werkverdeling school-thuis;
• eigen aandeel bij groepswerk;
• ondersteuning door de leraar;
• evaluatiecriteria (inhoudelijk en formeel);
• schoolgebonden afspraken rond onderzoekscompetentie.
–

In het servicedeel zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen.
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Bibliografie: voorlopige inventaris
B Boeken

A artikelen

T Tijdschriften

@ Site/internetadres

Taalverwerving
B RIJKSBARON A., SLINGS S.R., STORK P., WAKKER G.C., Beknopte syntaxis van het klassiek
Grieks, Hermaion, Lunteren, 2006 (ISBN 90-5027-101-4)
-> degelijk werk, verfrissende aanpak

KROON Caroline, Inleiding tot de Latijnse syntaxis, Structuur van zin en tekst, Grammatica,
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007(ISBN 978 90 5356 950 4)
KOENEN Mieke, Inleiding tot de Latijnse syntaxis, Structuur van zin en tekst, Oefenboek,
Amsterdam University Press, 2007 (ISBN 978 90 5356 951 1)
PANHUIS Dirk, Latijnse grammatica, Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2005 (ISBN 90-441-1932X)
PINKSTER H., Latin Syntax and Semantics (London: Routledge, 1990).
-> ook zeer degelijk, maar niet makkelijk om te gebruiken

ARNOUT Alfred, THOMAS François, Syntaxe Latine, Editons Klinksieck, Paris, 2002 (ISBN-13:
978-2252033821)
-> zeer helder, inzichtelijk, systematisch en zuiver beschrijvend, met de nodige voorbeelden uit de auteurs

A PANHUIS Dirk, Woordvolgorde: theorie en onderwijspraktijk, in: Prora, jg. 11 nr.1, p. 3-12
PANHUIS Dirk, Werkwoordelijk adjectief en substantief: theorie en didactiek, in: Prora, jg. 12 nr.
3, p. 13-16
PANHUIS Dirk, Grammatica: complexiteit en eenvoud, in: Prora, jg. 14 nr. 1, p. 2-19

Lectuur - taal- en lectuurreflectie
A BEKKER Rosanne, VAN OEVEREN Kokkie, Activerende didactiek: het slepen voorbij, in
Lampas, jg. 41 nr. 3, p. 263-273

Lectuur - Grieks
Epiek en lyriek
@ ANNIS, W., Aoidoi, internet, 2002-2006, (www.aoidoi.org). (over Homerus en lyrici)
SALINAS PRICE, R., Homer, internet, 2006-06-21, (http://www.homer.com.mx/index.html).
-> let op de verschillende links

Filosofie:
B LONG, A. A. (ed.), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge University
Press, 1999.
IRWIN, Terence, Classical Philosophy, University Press, Oxford 1999
-> in de reeks Oxford Readers over filosofie

CANTO-SPERBER, Monique (ed.), Philosophie grecque, PUF Paris (1998²).
-> deel van een reeks bestemd voor de studenten van de eerste cyclus van het hoger onderwijs

HADOT, Pierre, Qu'est-ce que la philosophie antique? Gallimard, Paris, 1999.
PIRSIG, R.M., Zen en de kunst van het motoronderhoud, 33ste druk, Pockethuis, Amsterdam, 2003,
510 pagina's.
-> een roman over de vraag 'Wat is kwaliteit?' en vooral over Plato

HOFSTADTER, D.R., Gödel, Escher, Bach, Een eeuwig gouden band, 8ste druk, Olympus,
Amsterdam, 2004, 899 pagina's.
-> dit quasi onleesbare boek, een roman over wetenschap, heeft tussenstukken over Griekse mythologie en filosofie

KIRK G. S. & RAVEN J. E., The presocratic philosophers. A critical history with a selection of
texts, Cambridge, University Press 1984², ISBN 978-0521274555.
-> heel bruikbare standaarduitgave, de "Kleine Diels-Kranz".

DUMONT Jean-Paul, Les écoles présocratiques, Paris, Gallimard, 1991, ISBN 9782070326105.
-> handige en betaalbare pocket, met uitgebreide inleiding en de relevante vertaalde bronnen/teksten.

PRADEAU J.-F. (réd.), Les Sophistes I-II, Garnier Flammarion, Paris, 2009, ISBN 978-2-08120713-4 en 978-2-0812-2990-7.
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de sofisten, en een omstandige inleiding

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. I. Pyrrhon. L'épicurisme, Livre de
poche nr. 641, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN 9782080706416.
-> handige en betaalbare pocket, een vertaling van The Hellenistic philosophers, Cambridge, University Press, 1987.

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. II. Les Stoïciens., Livre de poche
642, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN 9782080706423 of 208070642X.
-> handige en betaalbare pocket, een vertaling van The Hellenistic philosophers, Cambridge, University Press, 1987.

SCHUHl P.-M., Les Stoïciens I-II, in Collection Tel nr. 281-282, Gallimard, Paris 1962 (geen
ISBN)
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de Stoici, met een omstandige inleiding

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. III. Les Académiciens. La
renaissance du pyrrhonisme., Livre de poche 643, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN
9782080706430 of 208070643X.
PAQUET Léonce, Les Cyniques grecs. Fragments et témoignages, Livres de poche nr. 4614,
Librairie Générale Française 1992, ISBN 9782253059134
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de Cynici, met een inleiding.

Herodotus:
B BLANCO, W., en ROBERTS, J.T., Herodotus, The Histories, W.W. Norton & Company, New
York, 1992, 433 pagina's.
KAPUSCINSKI, R., Reizen met Herodotos, De Arbeidspers, Amsterdam, 2005, 263 pagina's.
@ SPALDING, T., Herodotus on the Web, internet, 2006-06-21, (http://www.isidore-ofseville.com/herodotus/index.html).
-> vergeet niet op 'Foreign language' te klikken

Wetenschap:
B LUMINET, J.-P., De bibliotheek van Alexandrië, Roularta Books, Roeselare, 2005, 287 pagina's.

Lectuur - Latijn
Caesar:
B GOUDINEAU, Christian, César et la Gaule, Editions Errance, Paris (1990) (deeltje in de reeks
Points-Histoire).
NOUWEN, Robert, Caesar in Gallië, Davidsfonds, Leuven (2003).
NOUWEN, Robert, De Romeinen in België, Davidsfonds, Leuven (2006).
MEIJER, Fik, Vercingetorix. De mythe van Frankrijks oudste held, Athenaeum - Polak & van
Gennep, Amsterdam (2004).
ROMBAUT, Hans, Julius Caesar in België, Universa Press, Wetteren (2006).
T Caesar: imagines, Themanummer rond Caesar met lespraktijkvoorbeelden. in: "Der altsprachliche
Unterricht" LI, 5/2008.
Jules César. Pouvoir et ambition. Een reeks artikels in het tijdschrift "Histoire antique", févriermars 2004
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Frans

Enquête sur Jules César. Reeks artikels in Le Point no. 1613, hebdomadaire d'information, 15 août
2003
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Fran

La guerre des Gaules, extra-nummer 5 van het tijdschrift Histoire Antique, mars-mai 2004.
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Frans

Cultuur (reflectie)
B MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Historische personages, Alexander de Grote,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6104 6)

MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Alex stelt voor - Historische personages, Nero,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6219 7)
MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Alex stelt voor - Historische personages, Cleopatra,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6177 0)
MARTIN Jacques e.a., De reizen van Alex, Casterman
− Rome (1), 2002 (ISBN 90 303 3098 8)
− Rome (2), 2005 (ISBN 90 303 3091 0)
− Pompeï (1), 2004 (ISBN 90 303 3092 9)
− Griekenland (1), 2003 (ISBN 90 303 3096 1)
− Griekenland (2), 2008 (ISBN 978 90 303 6030 8)
− Antieke klederdracht (1), 2005 (ISBN 90 303 3087 2)
− De Olympische spelen, 2004 (ISNB 90 303 3094 5)
− Athènes, 2001 (ISBN 22 033 2923 8)
A ADEMA Suzanne, Vergilius achter de camera: de ruzie tussen Dido en Aeneas (Verg. Aen. 4.296396), in: Lampas, jg. 39 nr. 3, p. 267-273
KROON Caroline, De fotograaf vertelt: tekstsamenhang in Ovidius’ Metamorphosen, in: Lampas,
jg. 39 nr. 3, p. 226-245
HUNINK Vincent, Poëzie in de klas, in: Lampas, jg. 40 nr 1, p. 95-104

ICT
Algemeen:
B CIRCE Project, ICT & Klassieke Talen in Europa. Een introductie tot het gebruik van ICT door
leerkrachten Klassieke Talen (Brussel: Het Gemeenschapsonderwijs, 2006).
-> nuttige tips over ICT van onze vrienden uit het GO!

Specifieke sites:
Archeologie:
@ http://www.stoa.org/metis/
-> virtueel bezoek aan Griekse archeologische sites: schitterende site, zeer bruikbaar voor lessen cultuur

Etymologie:
@ http://woordenweb.nedercom.nl/
-> interessant, maar in de eerste graad eerder geschikt om te demonstreren dan om leerlingen er alleen mee te laten werken

Griekse mythologie:
@ http://www.bloggen.be/dzeus/
-> geschikt voor leerlingen die wat extra willen lezen over Griekse mythologie

Er bestaan verschillende systemen voor differentiatie:
1. Differentiatie in moeilijkheidsgraad
Bij de herhaling van de leerstof uit de eerste graad kunnen leerlingen zelf bepalen welke
leerstofonderdelen ze nog onvoldoende beheersen. Ze kunnen ook oefeningen kiezen op
basis van hun niveau: reproductie van paradigmata – toepassingen in woordgroepen of
zinnen – toepassingen in bekende of onbekende teksten.
Bij klassieke talen komen zoveel deelvaardigheden kijken, dat iedere leerling daarin zijn eigen
sterktes en zwaktes heeft. In functie van hun individuele problemen krijgen de leerlingen
specifieke opdrachten. Zo kan de ene leerling bijvoorbeeld bij een oefening over de syntaxis
specifiek de opdracht krijgen om systematisch eerst een morfologische ontleding te maken
terwijl een andere de opdracht krijgt om vanuit het verloop van de zin een syntactisch
verwachtingspatroon te formuleren.
Door foutenanalyse maken de leerlingen, bijgestaan door de leraar, een lijst op van door hen
frequent gemaakte fouten. Zij krijgen de kans om via aangepaste oefeningen hun individuele
kennistekorten weg te werken.
In het begin van het schooljaar kan d.m.v. een diagnostische toets het leesvaardigheidsniveau
van elke leerling bepaald worden. Op basis daarvan kunnen leerlingen dan minder of meer
hulp krijgen om een tekst zelfstandig te lezen.
Zo’n diagnostische toets kan ook deelvaardigheden testen: grammaticale analyse, inhoudelijk
tekstbegrip, vertaalvaardigheid. Leerlingen kunnen vervolgens met specifieke opdrachten
oefenen op de vaardigheid die bij hen persoonlijk nog het zwakste is.
2. Differentiatie in leertijd
Leerlingen krijgen de mogelijkheid een eigen werkverdeling te bepalen zodat ze meer leertijd
kunnen besteden aan de onderdelen waarvoor zij dat nodig achten. De leraar waakt natuurlijk
zorgvuldig over de minimumnorm en stuurt eventueel bij.
Leerlingen werken een deel van de les individueel; na een afgesproken periode mogen
diegenen die dat wensen de hulp inroepen van leerlingen die al klaar zijn. het is soms
wonderlijk te zien hoe leerlingen sneller van een gelijke ('peer') dan van een leraar inzichten
overnemen. Ook de sterkere leerling wint erbij: hij wordt immers gedwongen zijn aanwezige
kennis expliciet te ordenen en te theoretiseren.
Enkele antwoorden op de mogelijke bedenking dat de zwakkere leerling misschien gewoon
wacht totdat de sterkere leerling de taak op een presenteerblaadje komt aanbieden:
1. Deze vorm van differentiatie hanteer je niet als het om een zeer moeilijke opdracht gaat: bij
elke les moet afgewogen worden wat de beste werkvorm is.
2. Leerlingen zijn eerder bereid tot (mee)werken als ze zelf ook een verantwoordelijkheid
dragen; dat bereik je bij differentiatie alleszins eerder dan bij klassikaal onderricht.
3. Het is de taak van de leraar erop toe te zien dat de helpende leerling de rol van leraar op
zich neemt, en niet die van Sinterklaas. Het uitlenen van een oplossingenblad helpt immers
niemand verder.
4. Tot slot hoef je ook niet per se vooraf te zeggen dat leerlingen na een bepaalde tijd de hulp
kunnen inroepen van anderen. Dat beslis je op een bepaald moment als je merkt dat het
tempo erg verschillend is.

3. Differentiatie in groeperingsvormen
Afhankelijk van de opdracht kan de leraar ervoor kiezen homogene of heterogene groepen te
maken bij groepswerk. Bij lectuur kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen om drie leerlingen met
een andere sterke deelvaardigheid of leerlingen met een verschillende leerstijl te laten
samenwerken. Op die manier leren ze optimaal van elkaar.
De leerlingen kunnen hierbij ook elk een verschillende rol en verantwoordelijkheid krijgen.

4. Differentiatie in methode
Voor nieuwe grammatica kan een leercyclus aangeboden worden waarbij leerlingen volgens
hun leerstijl zelf kiezen waar ze in de cyclus instappen. Op het einde van het parcours heeft
iedereen de hele cyclus afgelegd en dezelfde doelen bereikt.
Bij opdrachten voor de lectuur die de interesse in de tekst moeten aanwakkeren, kunnen
leerlingen een opdracht kiezen die aansluit bij hun leerstijl.

5. Differentiatie in belangstelling
Bij bespreking van een tekst kan men leerlingen een thema volgens hun interesse laten
kiezen, bv. stilistische bespreking, psychologie van de personage, voortleven in latere kunst
… Hierbij is het dan wel belangrijk dat achteraf leerlingen hun bevinden aan elkaar kunnen
doorgeven.
Creatieve verwerkingsopdrachten (cultuurreflectie) zijn per definitie taken waarbij leerlingen op
een gedifferentieerde wijze aan de slag gaan. Eventueel kan dat ook met groepswerk
gecombineerd worden.
Ook voor SETOC (specifieke eindtermen onderzoekscompetenties) kan de keuze van de
opdracht mee bepaald worden door de interesse van de leerling.

Visualisatie zinstructuur met behoud van woordorde
Visualisatie van de zinstructuur met behoud van de woordorde kan door de leerkracht worden aangeboden
om de grammaticale structuur van een tekst te verduidelijken als hulpmiddel bij de lectuur; eventueel kan
het ook een test- of examenopgave zijn om het tekstbegrip van leerlingen te toetsen. Hoe dan ook, het
schema is bedoeld om een tekst beter te begrijpen, niet als een middel om alle gevallen van syntactische
onderschikking te verduidelijken.
Afspraken:
- insprong per graad van onderschikking, meer bepaald bij bijzinnen ingeleid door een onderschikkend
voegwoord, de infinitiefzin, de losse abl./gen., participia met de functie van niet-noodzakelijke BvG;
- onderbreking van een zin kan met doorlooppuntjes worden aangegeven; vervolg later op zelfde insprong.

Voorbeeld in het Latijn

Caesar, DBG II.23
Legionis nonae et decimae milites…
ut in sinistra parte aciei constiterant
pilis emissis
cursu ac lassitudine exanimatos vulneribusque confectos
..Atrebates…
(nam his ea pars obvenerat)
..celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt,
et…
transire conantes insecuti
gladiis magnam partem eorum impeditam interfecerunt.
Ipsi transire flumen non dubitaverunt,
et…
in locum iniquum progressi
rursus resistentes
..hostes…
redintegrato proelio
..in fugam dederunt.

Voorbeeld in het Grieks
Herodotus, III.14

Συνήνεικε
ὥστε τῶν συμποτέων οἱ ἄνδρα ἀπηλικέστερον...
ἐκπεπτωκότα ἐκ τῶν ἐόντων
ἔχοντά τε οὐδέν
εἰ μὴ ὅσα πτωχὸς
καὶ προσαιτέοντα τὴν στρατιήν

..παριέναι Ψαμμήνιτον τε τὸν Ἀμάσιος καὶ τοὺς ἐν τᾦ προαστείῳ κατημένους
Αἰγυπτίων.
Ὁ δὲ Ψαμμήνιτος
ὡς εἶδε
ἀνακλαύσας μέγα
καὶ καλέσας ὀνομαστὶ τὸν ἑταῖρον
ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν.
Ἦσαν δ’ ἄρα αὐτοῦ φύλακοι
οἳ τὸ ποιεύμενον πᾶν ἐξ ἐκείνου ἐπ’ ἑκάστῃ ἐξόδῳ Καμβύσῃ ἐσήμαινον.
KVD - met feedback van Geert Hellemans, Dietske Lehembre, Geert Kentane
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Leerplan klassieke talen 2de graad

NIEUW LEERPLAN KLASSIEKE TALEN
2DE GRAAD
3DE JAAR: VANAF 1 SEPTEMBER 2013
4DE JAAR: VANAF 1 SEPTEMBER 2014

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Inleiding
2
•
•
•
•

WAAROM EEN NIEUW LEERPLAN?
HOE IS EEN LEERPLANCOMMISSIE
SAMENGESTELD?
SET’S, DS, LEERINHOUDEN …
TENDENSEN VAN HET NIEUWE LEERPLAN

Dietske Lehembre 15-mei – juni 2013

1
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Tendensen van het nieuwe leerplan
3
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 Hoofddoelstelling = authentieke teksten

ontleden, interpreteren en commentaar
leveren
 Nauwelijks vermindering leerinhouden
 Autonomie en vrijheid leraar
¡ geen onderscheid basis- en
uitbreidingsleerstof
¡ beperking verplichte termen en
auteurs
¡ geen opgelegde hoeveelheid teksten,
leesmethode, werkvormen of evaluatie

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Tendensen van het nieuwe leerplan
4
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 Bouwt voort op het nieuwe leerplan van de 1ste graad

leraren moeten leerplan 1ste graad kennen
 uitleg bij gebruikte termen
 verplichte minimumterminologie
 onderscheid tussen leesmethode en grammaticale

kader!

 legt de lat didactisch wat hoger
 servicegedeelte
Dietske Lehembre mei – juni 2013

2
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Latijn en Grieks

•
•
•

TAALVERWERVING
LECTUUR
ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Taalverwerving

•
•
•
•

BEGRIPPEN
WOORDENSCHAT
MORFOLOGIE
SYNTAXIS

Dietske Lehembre mei – juni 2013

3
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Begrippen
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 Kennis LP 1ste graad noodzakelijk
 Betekenis gebruikte termen
 Lijst verplichte minimumterminologie
 Specifiek voor de 2de graad: modaliteit

= houding van de spreker t.o.v. de boodschap

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Woordenschat
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÷ Latijn:

ca. 1000 woorden / Grieks ca. 800

÷ leenwoorden
÷ aanleren

i.f.v. lectuur

÷ woordsamenstelling

– stammen =

systematisch trainen

Dietske Lehembre mei – juni 2013

4

3/10/13

Morfologie - Latijn
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 Conjunctief





MAAR geen omschreven vormen
Infinitief perf. A/P en fut. A
DUS geen inf.fut. P
Part.fut.
Gerundium – gerundivum
Verkorte vormen:
¡
¡

Verkorting perfstam
Verkorting –erunt tot -ere

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Morfologie - Grieks
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Dietske Lehembre mei – juni 2013
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Morfologie - Grieks
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 Leerstof die uitgesteld kan worden tot het 4de jaar:

Athematische aorist
Perfectum
Plusquamperfectum

¡
¡
¡

 Leerstof die niet meer tot het leerplan behoort:

Conj. perf.
¡ Opt. perf.
¡ Opt. fut.
¡ Athetatische aorist
ALLEEN bij lectuur
¡

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Taalverwerving

•
•
•
•

BEGRIPPEN
WOORDENSCHAT
MORFOLOGIE
SYNTAXIS

Dietske Lehembre mei – juni 2013

6
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Zinsmodel
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Dietske Lehembre mei – juni 2013

Zinsmodel
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Dietske Lehembre mei – juni 2013

7
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Zinsdelen en zinsdeelstukken
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horen bij een gezegde
gezegde
Ond.
LV
MV
voorwerp
BWB
BVG

zinsdelen

horen bij een kern
zinsdeelstukken

Kern
BVB
Voorwerp
BWB

Dietske Lehembre mei – juni 2013

vorm – functie - rol
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VORM
• abl.m.enk.
• Infzin/a + i
• Ut + ind. pr A
2de pers. Enk.

FUNCTIE
• BWB
• Ond.
• BWB

ROL
• middel
• Vgl.

Dietske Lehembre mei – juni 2013

8
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Waarbij leren we de rol aan?
17
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 Bij BWB’s (dezelfde als in het vorige leerplan)

+ handelende persoon
 Bij BVB’s:
¡
¡
¡
¡

Bezitter
Geheel
Ondgen.
Vwgen.

 Bij enkele voorwerpen:
¡ Bezitter (datief)
¡ Vergelijking/ongelijkheid (vroegere 2de lid van
vergelijking)

Dietske Lehembre 15-02-12

Wanneer vragen we de rol?

DPB ANTWERPEN
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 Als die vraag de leerling helpt voor tekstbegrip:
¡ Zelden bij voorzetselgroepen, behalve als het vz.
verschillende betekenissen kent
¡ Vaak bij de genoemde voorwerpen omdat de betekenis
daar heel specifiek is.
¡ Als vraag tijdens lectuur als de leerling een vertaling
geeft die wijst op een verkeerde interpretatie van de rol
of een gebrek aan aandacht daarvoor

Dietske Lehembre mei – juni 2013

9
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Wezenlijke veranderingen
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VROEGER

NU

Prefixdatief

Voorwerp

Handelend voorwerp

- BWB met de rol handelende
persoon
- BWB met de rol oorzaak/middel

2de lid van vergelijking

Voorwerp met de rol vergelijking/
ongelijkheid

Datief van bezit

Voorwerp met de rol bezitter

Epexegetische bijzin (bij een subst.)

BVB

Hoofdzin = zin zonder bijzinnen

Hoofdzin = de hele zin
(Nederlands uitbreiding: rompzin zin
zonder bijzinnen)

PN bij bv creari

(noodzakelijke) BVG

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Functies van het participium
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VOORBEELD

FUNCTIE

Amatus est.

NWD (+ HWW= gezegde)

Numquam cadentia sidera vidi.

BVB

Plato scribens mortuus est.

(niet-noodz.) BVG

Deo iuvante, vincam.

Gezegde van de LA/LG

Victis clementiam praebuit.

Zelfst. (functies van een subst.)

Dietske Lehembre mei – juni 2013

10
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Alleen voor het Griekse participium
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VOORBEELD

FUNCTIE

pau'sai levgousa

Noodz. BVG
(bij fasewerkwoorden)

e]laqon hJma'" ajpodravnte"

Noodz. BVG
(bij lanqavnw, tugcavnw)

ejpei; h]kouse Ku'ron ejn Kilikiva/
o]nta

Gezegde
(van de LV-zin bij verba declarandi
en sentiendi)

Dietske Lehembre mei – juni 2013

nd-vormen
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Gerundium
= subst.

Gerundivum
= adj.

Functies van
een subst.

In bibendo laeti
fiunt.

BVB

Cupidus legendae
historiae

NWD (+ kww
= NWG)

Nunc est
bibendum.

Dietske Lehembre mei – juni 2013

11
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Syntactische vragen
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 Verdeel de hoofdzin in zinsdelen en benoem de

syntactische functie van elk zinsdeel.
(i.p.v. de gebruikelijke vraag: Verantwoord de naamval’)

 Duid het onderwerp, elke tweede en eventueel

derde noodzakelijke aanvulling aan.
 Onderstreep elke BWB en bepaal de vorm en
de rol.
 Zie servicedeel!

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Enkele punten uit het algemene deel

•
•
•
•

INHOUDSTAFEL
TAALVERWERVING VERSUS LECTUUR
DIFFERENTIATIE
EVALUATIE

Dietske Lehembre mei – juni 2013

12
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Taalverwerving versus lectuur
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 Taalverwerving = 1ste stap naar leesmethode
¡ Woordenschat: zie p. 11-12
¡ Grammatica in functie van tekstbegrip: zie p. 12-13
Helder systeem
Rationalisering op basis van frequentieonderzoek
÷ Oefen in lectuurcontext
÷ Basis voor syntactische verwachtingspatronen
÷
÷

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Taalverwerving versus lectuur

DPB ANTWERPEN

26

 Lectuur
¡ Leesmethode (Grieks DS 21 – Latijn DS 24)
de woordgroep
÷ de (morfologische) vorm, (syntactische) functie en
(semantische) rol
÷ de valentie van het gezegde
÷ de Latijnse /Griekse woordvolgorde
÷ zinstypes: mededelende, vragende en gebiedende zin
÷ signaal- en verwijswoorden; vraagpartikels
÷ de juiste weergave van een woord binnen de context
÷

Dietske Lehembre mei – juni 2013
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Taalverwerving versus lectuur
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 Lectuur
Grammaticale analyse alleen waar het noodzakelijk is
voor tekstbegrip
Leerlingen maximaal betrekken

¡

¡

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Latijn en Grieks

•
•
•

TAALVERWERVING
LECTUUR
ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Dietske Lehembre mei – juni 2013

14
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Lectuur
29

DPB ANTWERPEN

 Taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van

verworven taalkennis en leesvaardigheid
 Lectuurreflectie: literaire interpretatie door

inhoudelijke en stilistische analyse
 Cultuurreflectie: interpretatie vanuit cultuurhistorische

context en transfer naar vandaag

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Taalreflectie
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¡

Verwachtingen naar tekstinhoud formuleren =
aparte DS

¡
¡

¡

Een aangeleerde leesmethode toepassen
Vertaalproblemen: DS 24 (Latijn)
÷

het vroegere aangepast gerundium

÷

persoonlijke constructie

÷

media nocte

÷

ab urbe condita

Het verband tussen zinnen benoemen

Dietske Lehembre mei – juni 2013

15
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Lectuurreflectie
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Dietske Lehembre mei – juni 2013

Cultuurreflectie
32
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 Cultuur verweven met teksten
 Goed te combineren met onderzoekscompetenties

Dietske Lehembre mei – juni 2013

16
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Verplichte auteurs
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Dietske Lehembre mei – juni 2013

Latijn en Grieks

•
•
•

TAALVERWERVING
LECTUUR
ONDERZOEKSCOMPETENTIE

Dietske Lehembre mei – juni 2013

17
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Onderzoekscompetentie
35
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 Vertrek vanuit wat je al doet.
 thema:
¡ Taalkundig
¡ Literair
¡ Historisch-cultureel
 opbouwen:
¡ van deelaspect tot volledig onderzoek
¡ van intense tot verwijderde begeleiding
¡ van eenvoudig tot moeilijker
 alle fasen over de verschillende schooljaren

meermaals aan bod laten komen

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Oriënteren

tekst1
Voorbereiden

Uitvoeren

Rapporteren

Reflecteren

18
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Onderzoekscompetentie
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Oriënteren

SET 36:
een gegeven onderzoeksthema

Voorbereiden

SET 37:
geselecteerde bronnen
SET 38:
onder begeleiding

Uitvoeren

SET 39:
onder begeleiding

Rapporteren

SET 40:
volgens opgegeven criteria

Reflecteren

SET 41:
a.d.h.v. feedback

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Onderzoekscompetenties
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 Poolgebondenheid (maar wel voor elke pool)
 Elke leerling
 Zowel proces- als productevaluatie
 Afspraken binnen vakkencluster/school

Dietske Lehembre mei – juni 2013

19
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Onderzoekscompetentie
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 Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit
 Zoveel mogelijk binnen de normale lesuren
 Vertalen kan onderdeel van onderzoek zijn,

maar volstaat niet.

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Enkele punten uit het algemene deel

•
•
•
•

INHOUDSTAFEL
TAALVERWERVING VERSUS LECTUUR
DIFFERENTIATIE
EVALUATIE

Dietske Lehembre mei – juni 2013

20
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Evaluatie
41
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¡

In welke mate heeft de leerling de leerplandoelstellingen
bereikt?
valide
÷ representatief
÷ herkenbaar
÷ betrouwbaar
÷

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Evaluatie
42
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¡

tips voor evaluatie p.18-19:
Alle componenten van LP:
¢ taalverwerving
¢ taalreflectie
¢ lectuurreflectie
¢ cultuurreflectie
÷ behandelde tekst: extra woordenschat erbij geven!
÷ niet-behandelde tekst: niet alleen bij examens!
(taalreflectie)
÷ suggesties opdrachten:
¢ syntaxis
¢ onderzoekscompetenties
÷

Dietske Lehembre mei – juni 2013
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Enkele punten uit het algemene deel

•
•
•
•

INHOUDSTAFEL
TAALVERWERVING VERSUS LECTUUR
DIFFERENTIATIE
EVALUATIE

Dietske Lehembre mei – juni 2013

Differentiatie
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divergent

motivatie
convergent

Dietske Lehembre mei – juni 2013
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Differentiatie
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moeilijkheids
graad

belangstel
ling

leertijd
servicedeel

groeperings
vorm

methode
Dietske Lehembre mei – juni 2013
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Einde
46
VRAGEN?
OEFENEN?

Dietske Lehembre mei – juni 2013
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Nieuwe syntactische vraagstelling i.v.m. bijzinnen en participia
ter controle van tekstbegrip
Uitdaging vormt de definitie van ‘zin’ (‘het syntactisch geheel dat bestaat uit een gezegde met zijn
bijhorende noodzakelijke en niet-noodzakelijke zinsdelen’);
→ volgens deze definitie wordt dus als bijzin beschouwd:
1 Dum spiro (bijwoordelijke bijzin), spero.
2 Deliberante senatu (losse ablatief), perit Saguntum.
3 Amor est quo pereo (betrekkelijke bijzin).
4 Hostes urgeri (voorwerpszin) videt.
5 Pulchre scribere (inf. + bepaling of voorwerp) possunt.
6 His litteris commotus (participium + voorwerp of bepaling) Caesar duas legiones conscripsit.
7 Iacet corpus quiete dormientis (zelfstandig gebruikt participium + vw of bepaling) ut mortui.
Tarde venientes male sedentes.
Multa petentibus multa desunt.
Wellicht vraag je beter niet ‘duid de bijzinnen aan’ (wegens de complexiteit van het begrip ‘zin’ in de
nieuwe definitie);
vraag liever naar aanduiding van concrete bijzinnen (in samenhang met hun functie*). (cf. infra bij voorbeelden)
En i.v.m. (niet zelfstandig gebruikte) participia is de essentiële kwestie: waarmee congrueert het
participium (m.a.w. waarover zegt het participium iets meer)? Dit kan door een pijltje worden aangegeven;
als een dergelijk participium congrueert met een niet uitgedrukt onderwerp, dan kan het pijltje naar de
uitgang van de pv wijzen.
Voorbeelden**
- Markeer bijzinnen die BWB zijn in blauw: bijwoordelijke bijzinnen (losse abl./gen. inbegrepen)
- Markeer bijzinnen die BVB zijn in groen: betrekkelijke bijzinnen.
- Markeer de volgende onderwerpszinnen in rood: diegene die ingeleid worden door een
onderschikkend voegwoord en de infinitiefzinnen.***
- Markeer de volgende voorwerpszinnen in geel: diegene die ingeleid worden door een
onderschikkend voegwoord en de infinitiefzinnen.***
- Trek een pijltje van een niet zelfstandig gebruikt participium naar het woord waarmee het
congrueert.

Caesar, DBG II.23
Legionis nonae et decimae milites…
ut in sinistra parte aciei constiterant
pilis emissis
cursu ac lassitudine exanimatos vulneribusque confectos
..Atrebates…
(nam his ea pars obvenerat)
..celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt,
et…
transire conantes insecuti
gladiis magnam partem eorum impeditam interfecerunt.

Ipsi transire flumen non dubitaverunt,
et…
in locum iniquum progressi
rursus resistentes
..hostes…
redintegrato proelio
..in fugam dederunt.

Herodotus, III.14

Συνήνεικε****
[ὥστε] τῶν συμποτέων οἱ ἄνδρα ἀπηλικέστερον...
ἐκπεπτωκότα ἐκ τῶν ἐόντων
ἔχοντά τε οὐδέν
εἰ μὴ ὅσα πτωχὸς
καὶ προσαιτέοντα τὴν στρατιἠν
..παριέναι Ψαμμήνιτον τε τὸν Ἀμάσιος καὶ τοὺς ἐν τᾦ προαστείῳ κατημένους
Αἰγυπτίων.
Ὁ δὲ Ψαμμήνιτος
ὡς εἶδε
ἀνακλαύσας μέγα
καὶ καλέσας ὀνομαστὶ τὸν ἑταῖρον
ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν.
Ἦσαν δ’ ἄρα αὐτοῦ φύλακοι
οἳ τὸ ποιεύμενον πᾶν ἐξ ἐκείνου ἐπ’ ἑκάστῃ ἐξόδῳ Καμβύσῃ ἐσήμαινον.

* Het zinsmodel van de valentiegrammatica beoogt duidelijkheid door de klemtoon te leggen op het beperkt aantal
functies. Leerlingen moeten de VORMEN herkennen, maar daaraan moeten ze FUNCTIES kunnen toekennen en dan
komen ze tot tekstbegrip. In die optiek is het aangewezen om dezelfde kleur te laten gebruiken voor bijzinnen die wel
een andere vorm, maar geen andere functie hebben; en bijzinnen die dezelfde vorm hebben kunnen eventueel een
andere kleur krijgen naargelang hun functie (bv. infinitiefzinnen).
** I.v.m. de kleurcodes: dit werkt niet met elke zin, want een BVB-zin kan ook onderdeel uitmaken van bv. een
infinitiefzin en dan krijg je kleur op kleur. Dit is eventueel op te lossen door alleen de gezegdes te kleuren en verder de
zin met vierkante haakjes in dezelfde kleur af te bakenen.
*** Alternatief: een opgave in de zin van ‘Markeer de onderwerps- en voorwerpszinnen‘ houdt in dat ook ‘transire
flumen’ als voorwerpszin (bij ‘dubitaverunt’) moet worden onderstreept.

**** In de tekstuitgave van L. Geysels staat daaromtrent: 'συνήνεικε bij Hdt soms met ὥστε + inf.; verschilt niet van
de enkele inf.'; en Liddell-Scott signaleert constructies waarbij 'ὥστε seems superfluous'.
KVD – met feedback van Geert Hellemans, Dietske Lehembre, Geert Kentane

Alternatieve vragen bij zinnen
Deze vragen zijn bedoeld als controle na lectuur.

1. Opdracht i.p.v. het vroegere ‘verklaar de naamval’
a) Geef de vorm van elk(e) onderstreept(e) woord(groep).
b) Geef de (syntactische) functie ervan. Geef bij bijwoordelijke bepalingen zonder vz. ook de rol.
c) Bepaal waarbij het woord / de woordgroep hoort.

Deze vraag is toepasbaar op eender welke tekst.
'Geef de (syntactische) functie' is een alternatieve formulering voor 'Verklaar de naamval'.

In de volgende vraag wordt syntaxis 'opengetrokken': niet enkel syntaxis van de naamvallen komt daarin aan bod, maar ook bv.
bijzinnen, het gezegde van hoofd- of bijzin worden erin bevraagd. Daarin wordt m.a.w. niet vanuit naamvallen, maar vanuit
functies gedacht.
2. Geef de functie van elk onderstreept zinsdeel(stuk). Geef bij bijwoordelijke bepalingen ook de rol als het geen vz.-groep
is.

Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu
vulgata, quam arva et stagna et in modum solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus, magistris et machinatoribus Severo et
Celere, quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem temptare et viribus principis illudere.
(Tacitus, Annales XV 42.1)
Overigens heeft Nero de ruïnes van het vaderland gebruikt om een paleis te laten bouwen waarin niet zozeer de juwelen en het goud
verbazing wekten, omdat die al gewoon geworden waren en door spilzucht algemeen verbreid. Nee, eerder het bouwland en de vijvers en de
bossen enerzijds als reservaten en anderzijds de open terreinen en vergezichten. Ontwerpers en uitvoerders waren Severus en Celer die het
talent en de durf hadden om ook dat wat de natuur onmogelijk gemaakt had door techniek te tarten en de middelen van de keizer kwistig te
gebruiken.

(vertaling Ben Bijnsdorp, 2004)
Antwoorden:
Nero: onderwerp bij usus est
usus est: gezegde (van de eerste hoofdzin)
patriae ruinis: voorwerp bij usus est
in qua: bijwoordelijke bepaling bij miraculo essent
aperta: bijvoeglijke bepaling bij spatia
quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem temptare et viribus principis illudere: bijvoeglijke bepaling bij
Severo et Celere

3. Geef het volledige gevraagde zinsdeel/zinsdeelstuk.
Bv. (op basis van het tekstfragment uit de vorige vraag):
- geef het onderwerp bij usus est.
- geef het lijdend voorwerp van exstruxit.

Antwoorden:
onderwerp bij usus est
=> Nero
lijdend voorwerp van exstruxit
=> domum, in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu vulgata, quam arva et stagna et in modum
solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus

De twee vorige vragen zijn elkaars spiegelbeeld.

4. Zinsdelen en zinsdeelstukken
a) Verdeel de hoofdzin in zinsdelen en geef de functie van elk zinsdeel.
b) Ga in de hele zin (ook in eventuele bijzinnen) op zoek naar de zinsdeelstukken bij een kern. Trek daarbij telkens een pijl
naar de kern.

Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis
virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse videatis.
(Cicero, Eerste Catilinarische rede § 32)
Ik beloof u dit, heren senatoren, dat er zo'n grote nauwgezetheid zal zijn bij ons consuls, zo'n groot gezag bij u, zo'n grote dapperheid bij de
Romeinse ridders, zo'n grote eensgezindheid bij alle goede mensen, dat u zult zien dat door het vertrek van Catilina alles onthuld, aan het
licht gebracht, onderdrukt, bestraft is.
(vertaling uit de docentenhandleiding bij Quo usque tandem ..., Hermaion, 1998)
opm.: voor 'hoc' hoef je deze vraag niet te beantwoorden; het is een voorlopig zinsdeel.

a) Polliceor / hoc / vobis, / patres conscripti, / tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus
Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse
videatis.

Polliceor: gezegde
vobis: meewerkend voorwerp (bij Polliceor)
patres conscripti: aanspreking
tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis
consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse videatis: lijdend voorwerp (bij Polliceor)

b)
Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem,

tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata,

oppressa, vindicata esse videatis.

5. Dominantenketting
Een dominantenketting geeft de afhankelijkheid aan totdat je uitkomt bij het gezegde van de hoofdzin.
Curius, / ubi intellegit quantum periculum consuli impendeat, / propere / per Fulviam / Ciceroni / dolum qui parabatur, /
enuntiat.
(Wanneer Curius begrijpt welk groot gevaar de consul bedreigt, verklapt hij haastig via Fulvia aan Cicero de valstrik die werd
voorbereid.)
a. Geef de dominantenketting van qui:
Qui bij parabatur - Qui parabatur bij dolum - dolum qui parabatur bij enuntiat
b. Geef de dominantenketting van quantum:
Quantum bij periculum – quantum periculum bij impedeat - quantum … impendeat bij intellegit - ubi … impendeat bij enuntiat

6. Markeeropdracht
Markeer de zinskern (= gezegde + noodzakelijke zinsdelen) in één kleur (geel); markeer de zinskern van bijzinnen van de eerste
graad in een andere kleur (blauw) en kernen van de bijzinnen van de tweede graad in nog een andere kleur (grijs).
Curius, / ubi intellegit quantum periculum consuli impendeat, / propere / per Fulviam / Ciceroni / dolum qui parabatur, / enuntiat.

quantum periculum consuli impendeat
qui parabatur
(Wanneer Curius begrijpt welk groot gevaar de consul bedreigt, verklapt hij haastig via Fulvia aan Cicero de valstrik die werd
voor. bereid)
7. Duid voorzetselgroepen aan in de volgende zin. (zelfde als de vorige)
Antwoorden: in nobis consulibus - in vobis - in equitibus Romanis – in omnibus bonis
Op deze vraag kan eindeloos gevarieerd worden met alle vormen van zinsdelen en zinsdeelstukken die leerlingen moeten kunnen herkennen.

Vraag 8: zie volgende pagina.

8. Maak een schematische voorstelling van de (syntactische structuur van de) volgende zin met behoud van de
woordvolgorde.
Deze opdracht is vooral geschikt bij complex samengestelde zinnen. Kijk voor richtlijnen ook in het document ‘visualisatie’.
Hieronder een voorbeeld uit 'De bello Gallico'. De grafische voorstelling is verschillend naargelang de gebruikte leesmethode.
Caesar ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus, ubi suos urgeri, signisque in unum locum collatis, duodecimae legionis
confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit, quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo
amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut vulneratis aut occisis, in his primipilo Publio Sextio Baculo, fortissimo viro,
multis gravibusque vulneribus confecto, ut iam se sustinere non posset, reliquos esse tardiores et nonnullos a novissimis desertores proelio
excedere ac tela vitare, hostes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere et ab utroque latere instare et rem esse in angusto
vidit, neque ullum esse subsidium quod submitti posset, scuto ab novissimis uni militi detracto, quod ipse eo sine scuto venerat, in primam
aciem processit, centurionibusque nominatim appellatis, reliquos cohortatus milites, signa inferre et manipulos laxare iussit, quo facilius
gladiis uti possent.

(uit Caesar, De bello Gallico II.25)

Na het aanvuren van het tiende legioen was Caesar vertrokken naar de rechtervleugel. Daar zag hij dat zijn mensen in het nauw werden
gebracht en dat de soldaten van het twaalfde legioen hun veldtekens op één punt bijeen hadden gezet en dicht opeen stonden, waardoor ze
elkaar in de weg zaten bij het vechten. Van het vierde cohort waren alle centurio's gesneuveld en was een vaandeldrager gedood met verlies
van het veldteken. Van de andere cohorten waren bijna alle centurio's gewond of gedood, onder wie de oppercenturio Publius Sextius
Baculus, een bijzonder dapper man, die door vele zware verwondingen zo gebroken was dat hij niet meer op zijn benen kon staan. De rest
begon al minder snel te reageren, zag Caesar, en sommige mensen in de achterste gelederen dachten dat ze in de steek gelaten werden. Ze
wilden weggaan uit het gevecht en buiten schot raken. De vijand bleef intussen onophoudelijk aan de voorzijde opkomen vanaf het lagere
terrein en aan beide zijkanten druk uitoefenen. De situatie was kritiek, en er was geen reserve die nog ter versterking gestuurd kon worden.
Caesar pakte van een soldaat in de achterste gelederen het schild af (zelf was hij namelijk zonder schild gekomen) en ging naar voren tot in
de eerste slaglinie. Daar sprak hij alle centurio's aan bij hun naam en riep hij de andere soldaten op om de veldtekens weer voorwaarts te
dragen en de gevechtsformaties losser te maken, waardoor men gemakkelijker met het zwaard kon werken.

(vertaling Vincent Hunink, 1997)

Caesar ...

ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus
ubi ...
suos urgeri
... vidit

vidit

signisque in unum locum collatis
duodecimae legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento
quartae cohortis omnibus centurionibus occisis
signiferoque interfecto,
signo amisso,
reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut
vulneratis aut occisis,
in his primipilo Publio Sextio Baculo, fortissimo viro,
multis gravibusque vulneribus confecto
ut iam ...
se sustinere
... non posset

reliquos esse tardiores
et nonnullos a novissimis desertores proelio excedere
ac tela vitare,
hostes neque ...
a fronte ex inferiore loco subeuntes
... intermittere
et ab utroque latere instare
et rem esse in angusto

neque ullum esse subsidium
quod submitti posset
scuto ab novissimis uni militi detracto
quod ipse eo sine scuto venerat
... in primam aciem processit

iussit

centurionibusque nominatim appellatis
reliquos cohortatus milites
signa inferre et manipulos laxare
quo facilius ...
... possent.

gladiis uti
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1

INLEIDING

1.1

Situering

Deze leerplanbrochure bevat de volgende leerplannen van klassieke talen in de derde graad van het Algemeen
Secundair Onderwijs:
–

het leerplan Grieks voor de studierichtingen Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, Grieks-wetenschappen,
Grieks-wiskunde;

–

het leerplan Latijn voor de studierichtingen Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijnwiskunde.

Het zijn leerplannen van 4 lestijden.
Deze leerplanbrochure vervangt die van september 2004 (Licap – Brussel D/2004/0279/007). Die leerplanbrochure kreeg immers slechts een voorlopige goedkeuring: tussen de onderwijsinspectie SO, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de inrichtende machten werd afgesproken in 2006 de leerplannen voor de derde graad
opnieuw in te dienen samen met de vernieuwde leerplannen voor de tweede graad. Ook in de leerplannen van
de tweede graad moesten de specifieke eindtermen voor de 'polen' Grieks en Latijn dan herkenbaar en in logische opbouw naar de derde graad ingewerkt zijn. Die specifieke eindtermen, gebaseerd op het studieprofiel
Klassieke Studies van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, zijn inmiddels door de Vlaamse regering goedgekeurd en in het Vlaamse parlement bekrachtigd op 7 mei 2004 (publicatie Belgisch staatsblad van 8 november
2004).
Deze leerplanbrochure bevat slechts enkele wijzigingen in vergelijking met de versie van 2004. Het betreft voornamelijk kleine aanpassingen ten gevolge van de vernieuwing van de leerplannen van de tweede graad, zoals
aandacht voor grammaticale consequentie en verwijzingen. Leerinhouden werden niet aangepast, op uitzondering van doelstelling 6 bij Grieks en doelstelling 3 bij Latijn, waar telkens "de juiste betekenis van een woord binnen de context" werd toegevoegd. Ook werden de hoofdstukken “Evaluatie” en “Bibliografie” aangepast en werden de teksten "Plaats van het Grieks in de westerse cultuur" en "Plaats van het Latijn in de westerse cultuur"
vervangen door één nieuwe tekst: "Betekenis van de studie van klassieke talen voor jongeren van vandaag".
De belangrijke vernieuwingen van de leerplannen van 2004 zijn dus behouden. Die waren het gevolg van de
(nakende) invoering van de specifieke eindtermen. De specifieke eindtermen zijn integraal verwerkt in de leerplandoelstellingen zowel van het leerplan Grieks als van het leerplan Latijn. De leraar die de leerplandoelstellingen bij de leerlingen bereikt, realiseert dus de specifieke eindtermen. De specifieke eindtermen zijn volledig als
bijlage in de leerplanbrochure opgenomen. Er wordt naar verwezen door de afkorting SET.
De specifieke eindtermen leggen een aantal inhoudelijke klemtonen die voor 2004 minder uitdrukkelijk aan bod
kwamen. We noemen hier de studie van cultuur en cultuuruitingen, het grote belang van de receptie zowel op
literair als op niet-literair gebied en de creatieve verwerking. Er ligt ook een sterke klemtoon op de onderzoekscompetentie.
Andere grote vernieuwingen die behouden bleven, zijn verder: de ordening van de leerplandoelstellingen volgens
de drie momenten van tekststudie (taal-, lectuur- en cultuurreflectie), de concretisering van de leerplandoelstellingen per aspect, de verfijning van het begrip vertalen en de suggesties voor de Vrije ruimte. In het leerplan
Latijn is de aanpassing van de verplichte auteurs en de aspecten behouden.
Ten slotte willen we erop wijzen dat beide leerplannen graadleerplannen zijn.
De leerplannen treden op 1 september 2006 progressief in werking.
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1.2

Betekenis van de studie van klassieke talen voor jongeren van vandaag

Deze tekst formuleert antwoorden op de vraag waarom jongeren van vandaag voor de studie van een of twee
klassieke talen zouden willen kiezen. Scholen en leraren kunnen de tekst gebruiken om ouders en leerlingen te
overtuigen en te blijven motiveren.

1.2.1

Klassieke oudheid als kader van de studie van de klassieke talen

•

Het kader is de klassieke oudheid. Door de studie van Grieks en/of Latijn verwerven de leerlingen een inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving.

•

De studie van Grieks en/of Latijn draagt bij tot de vorming van historisch bewustzijn: het besef dat sommige
dingen zijn gebleven en andere zijn gewijzigd. De klassieke oudheid komt op de leerlingen terzelfder tijd vertrouwd en vreemd over. De confrontatie met wat anders en onverwacht is, verruimt hun horizon en prikkelt
hen om een positie in te nemen. Door aandacht te besteden aan de manier waarop Grieken en Romeinen
dachten, voelden en handelden, kunnen leerlingen hun eigen 'vanzelfsprekende' opvattingen, gevoelens en
gedragingen opnieuw in vraag stellen.

•

De studie van Grieks en/of Latijn is een oefening in kritisch denken. Zij stimuleert de leerlingen tot een kritische houding en voedt hen op tot weerbaarheid tegenover datgene wat vanuit de maatschappij op hen afkomt.

•

De studie van het Grieks-Romeins verleden confronteert de leerlingen met de Europese wortels en de Europese context waarin ze leven. De Europese beschaving is vol reminiscenties aan de Grieks-Romeinse cultuur. Daarmee kennismaken kan bijdragen tot een groter samenhorigheidsgevoel.

•

Door de studie van Grieks en/of Latijn ervaren de leerlingen de waarde en het belang van traditie. Ze ontdekken wat de moeite waard is om door te geven en levendig te houden.

1.2.2

Lectuur van antieke teksten als toegangspoort

•

De studie van de Griekse en/of Latijnse taal is essentieel gericht op de lectuur van antieke teksten: literatuurstudie is het eerste doel maar is ook het middel tot verdere exploratie van de oudheid.

•

Door bezig te zijn met die taalverwerving verhogen de leerlingen hun algemene taalvaardigheid. Door de
synthetische aard van de klassieke talen leren de jongeren bedachtzaam, nauwgezet en beschouwend om
te gaan met taal. Ze scherpen hun taalgevoeligheid aan en verrijken zo hun taalgebruik, ook in de moedertaal. Ze ondervinden in de studie van een klassieke taal een ondersteuning om andere talen te leren.

•

De klassieke talen vragen een specifieke manier van lezen. Lezen is methodisch aftasten en decoderen van
teksten, is traag en geduldig teksten ontsluiten, is de tekst in zijn context interpreteren. Samen met de
groeiende vertaalvaardigheid ontwikkelt zich ook het vermogen tot verfijnde expressie in het Nederlands en
andere moderne talen.

•

Antieke auteurs gebruiken een complexe syntaxis met veel onderschikking. Daarmee kennismaken vormt
voor de leerlingen een tegengewicht tegen de hedendaagse trend om ideeën paratactisch naast elkaar te
plaatsen. De studie van klassieke talen draagt zo bij tot de ontwikkeling van evenwichtig en genuanceerd
denken.

•

De studie van klassieke talen zet aan tot lezen, wekt de aandacht voor kunst en cultuur op en prikkelt tot
creativiteit.

•

De studie van klassieke talen is een toegangspoort tot vele domeinen binnen de maatschappij zoals religie,
recht, politiek en filosofie. De leerlingen komen in contact met een brede waaier van onderwerpen die raken
aan de essentie van het mens-zijn: de zin van het bestaan, het samenleven met mensen, …
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1.2.3

Transfer als basisdoel

•

Leerlingen die bezig zijn met bovenstaande activiteiten, werken aan algemene vorming en ontwikkelen brede competenties. In de context van de klassieke oudheid verwerven ze een brede taalkundige en culturele
kennis en ontwikkelen ze een rist vaardigheden en attitudes. De studie van klassieke talen doet een appel
op meer dan één van de meervoudige intelligenties zoals H. Gardner die onderscheidt: taalkundige, logische, muzikale, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en existentiële intelligentie.

•

Door de aard van de nagestreefde competenties draagt de studie van de klassieke talen bij tot de realisatie
van de vakoverschrijdende eindtermen.

•

De klassieke teksten confronteren de leerlingen voortdurend met gevoelens, opvattingen, waarden en
'waarheden'. De kritische reflectie daarop is een oefening in algemeen menselijke vaardigheden. In die zin
dragen Grieks en Latijn bij tot de mensvorming van de leerling.

Kiezen voor klassieke talen is kiezen voor een studie die veel inzet en doorzettingsvermogen vraagt. In een tijd
die vaak gericht is op snelheid en onmiddellijk resultaat, wordt van de leerlingen een blijvende inspanning en
diepgang gevraagd. De studie van de klassieke talen is niet op direct nut gericht. In die zin staat ze haaks op een
verkeerd begrepen welbevinden – de tirannie van het ‘leuke’ - en de trend van een eng nuttigheidsdenken.
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2

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat twee onderdelen.
–

Eerst worden de Algemene doelstellingen van de klassieke talen vermeld (2.2). Zij gelden voor de zes leerjaren en zij zijn ook in de leerplannen van de eerste en tweede graad terug te vinden.

–

Vervolgens (2.3) wordt verduidelijkt welke vaardigheden en attitudes door het nastreven van de doelstellingen in de vakken Grieks en Latijn bijzonder ontwikkeld worden.

2.2

Algemene doelstellingen van de klassieke talen

1

Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: die teksten ontleden, interpreteren en
commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft behandelde en analoge nietbehandelde teksten.

2

De behandelde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk
plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.

3

Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving
een voorname bron is van onze westerse cultuur, en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en
onze wereld.

4

Inzicht krijgen in het wezen en het functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.

5

Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen; systematisch leren werken
door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur.
De schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.

6

Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

Via deze algemene doelstellingen draagt de studie van de klassieke talen, samen met de andere vakken, bij tot
een persoonsvorming die de leerlingen helpt:
–

hogere studies aan te vatten;

–

hun leven in te richten in harmonie met zichzelf, hun directe omgeving en de wereld waarin zij leven;

–

te zoeken naar de zin van hun bestaan.

2.3

Vaardigheden en attitudes

Een aantal vaardigheden en attitudes behoren expliciet tot de doelstellingen van de leerplannen Grieks en Latijn;
ze zijn als zodanig dus terug te vinden in de verschillende leerplanonderdelen:
–

bij taalreflectie: informatie zoeken, relaties leggen, interpreteren, een tekst analyseren, systematisch en
methodisch werken, synthetiseren, zelfstandig werken;

–

bij lectuurreflectie: een tekst analyseren en interpreteren, relaties leggen, vergelijken, kritisch oordelen, een
literaire tekst esthetisch benaderen, zelfstandig werken, een eigen mening formuleren;

–

bij cultuurreflectie: onderkennen van verschillen tussen mensen en culturen op gebied van maatschappelijke verhoudingen, mentaliteit, zingeving, gevoelens en emoties, kunst, … en zo de eigen leefwereld relativeren; de antieke beschavingen vergelijken met de hedendaagse; aspecten van de antieke cultuur creatief verwerken;
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–

bij onderzoeksvaardigheden: een woordenboek en een grammaticaal referentiekader gebruiken om een
tekst te begrijpen en stilistisch te interpreteren; informatie verzamelen om een literair of niet-literair kunstwerk
in zijn culturele context te plaatsen en van daaruit te interpreteren; onderzoeksresultaten kritisch beoordelen
en presenteren.

Ook door het nastreven van de doelstellingen worden vaardigheden en attitudes ontwikkeld. Het eigen karakter
van de klassieke talen veronderstelt immers een specifieke aanpak, waardoor o.m. de onderstaande vaardigheden en attitudes voortdurend aan bod komen.
–

De studie van het vocabularium, de morfologie en de regels van de syntaxis ontwikkelt bij uitstek het memoriseren.

–

Door voortdurend bezig te zijn met het ontcijferen van een Griekse/Latijnse tekst - klassikaal, in kleine groepen of individueel - leren de leerlingen:

–

–

–

•

nauwkeurig lezen: elke letter is belangrijk voor de betekenis;

•

omgaan met informatiebronnen: het opzoeken van niet-gekende woorden, grammaticale fenomenen of
realia;

•

analyseren, interpreteren en synthetiseren: elk woord van de zin moet worden ontleed en elke uitgang
geïnterpreteerd om de syntactische relaties vast te stellen; al die gegevens moeten samengebracht worden om de zin in zijn geheel te begrijpen;

•

structureren: structuurelementen zoals verwijs- en signaalwoorden gebruiken om de gedachtegang van
een tekst in zijn geheel te begrijpen;

•

probleemoplossend denken: een tekst methodisch aanpakken door een leesmethode toe te passen;

•

kritisch oordelen: in de context de passende woordbetekenis selecteren en uit de verschillende mogelijkheden de interpretatie kiezen die zinvol is in het geheel;

•

zelfstandig werken en transfer: verworven vaardigheden gebruiken om een tekst persoonlijk te verwerken;

•

samenwerken bij groepswerk: luisteren, de opvattingen van anderen respecteren, de eigen mening ondubbelzinnig formuleren, overleggen om samen tot een oplossing te komen.

Door de betekenis en de inhoud van een tekst mondeling en schriftelijk te verwoorden ontwikkelen de leerlingen:
•

spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in het Nederlands: de correcte weergave van een Griekse/Latijnse tekst vergt een grondige kennis van de doeltaal, bijvoorbeeld qua woordenschat, zinsstructuur, taaleigen, stijlmiddelen, ...;

•

het vermogen om creatief om te gaan met taal: de kennis van vocabularium en grammatica, van taaleigen en stijlmiddelen leidt niet vanzelf naar een vlotte weergave of vertaling; een adequate weergave zoeken in de context van woorden en wendingen blijft de grootste uitdaging.

Door het vaststellen van fouten of van onvoldoende tekstbegrip leren de leerlingen:
•

omgaan met hun eigen beperkingen;

•

zichzelf beter kennen: de oorzaak zoeken van het probleem (bv. gebrek aan kennis van woordenschat of
grammatica, gebrek aan systematische aanpak);

•

conclusies trekken: middelen en methode bepalen om te remediëren.

De studie van een klassieke taal vergt veel inzet en doorzettingsvermogen. In een tijd waarin alles gericht is
op snelheid en onmiddellijk resultaat is het waardevol dat jongeren zich blijven inspannen om bijvoorbeeld de
ingewikkelde morfologie en syntaxis van een flecterende taal te studeren.

De meeste van de hierboven opgesomde vaardigheden en attitudes zijn rechtstreeks overdraagbaar naar andere
domeinen (transfer). Zo bewijzen zij hun nut bij de studie van de andere vakken in het middelbaar en hoger onderwijs en bij de meest uiteenlopende activiteiten van private en professionele aard.
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3

ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

De algemene pedagogisch-didactische wenken in dit hoofdstuk zijn bedoeld voor de derde graad. Ze vullen de
suggesties van het leerplan van de tweede graad aan of werken ze verder uit.
Dit hoofdstuk bevat ook de gezamenlijke vakkencombinerende voorstellen uit de leerplancommissies Grieks en
Latijn voor het werken in de Vrije ruimte.

3.1

Wenken voor de lessenpraktijk

Na verschillende jaren van volgehouden studie, kunnen de leerlingen in de derde graad hun aandacht richten op
de essentie van de klassieke studies: literaire teksten begrijpen en ermee in dialoog treden. Vooral door de nadruk op de literaire aspecten van een tekst onderscheidt de studie van Grieks en/of Latijn zich van die van de
moderne talen. Die benadering moet de leerlingen laten genieten van literatuur en hen de waarde van de klassieke talen leren ervaren. De studie van deze talen kan dus voor jongeren een zinvolle uitdaging betekenen.
Dit hoofdstuk bevat algemene wenken die de leraar kunnen inspireren om zelf naar aangepaste werkvormen te
zoeken om deze doelen te bereiken. In de leerplannen Grieks en Latijn zijn verder concrete wenken en tips te
vinden om bepaalde leerplandoelstellingen te realiseren.
Recent onderzoek (cf. Squirrel en Kandel, 2001) heeft nieuw inzicht doen ontstaan in de essentie van het leerproces. Leergegevens worden beter onthouden en zijn meer bruikbaar in de mate dat
–

de leergegevens telkens weer in nieuwe leersituaties aan bod komen (oefening);

–

het onderwerp meermaals herhaald wordt, nadat het gepresenteerd is (herhaling);

–

de leerinhoud georganiseerd kan worden in een groter geheel (structuur);

–

er verband kan gelegd worden met de bestaande kennis (inzicht);

–

de inhoud belangrijk is voor de lerende (zinvolheid met motivatie als gevolg).

Recent onderzoek toont ook dat een leerling beter en meer gemotiveerd leert in de mate dat hij verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces opneemt en dat proces actief en constructief kan sturen. In dit verband spreekt
men van zelfgestuurd leren, begeleid zelfstandig leren, leren leren enz. (cf. Inspiratiehandboek Zelfgestuurd
leren, 2003; Inspiratiemap Werken in de Vrije ruimte, 2004).
Deze bevindingen dienen als achtergrond voor de onderstaande algemene wenken, die rond een aantal aandachtspunten gegroepeerd zijn.

3.1.1

Tekststudie

3.1.1.1

Een tekst begrijpen

Een auteur beschikt over woorden, verbindingen tussen woorden, stijlmiddelen, … om te communiceren. De
lezer van zijn kant kan alleen maar ‘lezen’ en proberen de oorspronkelijke inhoud (significatio 1) zo goed mogelijk te reconstrueren (sensus). Als hij denkt hierin geslaagd te zijn, verwoordt hij opnieuw. Zo ontstaat er een
tweede significatio, min of meer gelijk aan de eerste, een ‘ver-taling’ dus.
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Schematisch voorgesteld (K. Willems, Inleiding tot taal- en tekststructuren (Gent: Universiteit Gent, 2004), p. 72):

TAAL

BRONTAAL

DOELTAAL

significatio 1

significatio 2

TEKST
sensus
Tekstbegrip situeert zich op de pijl van significatio 1 naar sensus, vertalen op de tweede pijl naar significatio 2. In
de vakken Grieks en Latijn staat ‘teksten begrijpen’ centraal.
Soms vraagt het veel moeite om tot de kern van de tekst door te dringen. Soms is het streven naar totaal begrip
niet echt vereist: wie een verhaal leest, hoeft inderdaad niet alle woorden te begrijpen.
De leraar gaat op zoek naar methodes die het tekstbegrip bevorderen .
–

–

Wenken om tot een eerste tekstbegrip te komen:
•

de leerling/de groep vertrekt vanuit een verwachtingspatroon en stelt zich vragen over de inhoud van de
tekst/zin. Het verwachtingspatroon wordt opgeroepen door de titel, de context (literair en cultureel), de
voorafgaande tekst;

•

dan komen er, indien nodig, vragen zoals: over wie of waarover gaat het, wat gebeurt er, in welke omstandigheden, wat poneert de auteur, wat is het verband met de vorige zin, …?. Er wordt nog niet vertaald, de groep ‘delft’ steeds dieper in de tekst tot het nodige begripsniveau bereikt is. Begrijpen is dus
voortdurend vragen naar het waarom. Als de leerling niet altijd zelf daartoe in staat is, dan is de leraar er
om hem met vragen te inspireren (‘Socratische maieutiek’).

Wenken om het inzicht in de tekst te verdiepen:
Op het gebied van de inhoud
•

de leerlingen vragen leren stellen op het vlak van de psychologie van personages en groepen, van historische kritiek, van ethische normen, …

•

de leerlingen gevoelig maken voor gedachten die latent in de tekst aanwezig zijn (dubbele bodem, verborgen agenda, ...)

•

de leerlingen als opdracht geven:

ideeën - ook van medeleerlingen - grondig en kritisch te bespreken;

een tekst op de volledigheid en de juistheid van argumenten te toetsen;

een vertaald fragment met de originele tekst te vergelijken;

een statement ter confrontatie met de tekst te beoordelen;

analoge moderne teksten op dezelfde manier te behandelen: zo wordt de transfer van vaardigheden mogelijk en wordt de zinvolheid van de studie duidelijker.
Door deze opdrachten bevordert de leraar een attitude van ‘bevragend lezen’.

Op het gebied van stijlmiddelen
•

in de tekst bij duidelijke voorbeelden stilstaan, naar het mogelijke effect ervan vragen, naar een creatieve
‘verwoording’ laten zoeken en naar de mogelijke intentie van de auteur peilen;

•

de leerlingen regelmatig vragen om de hen bekende stijlmiddelen accuraat te verwoorden.
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Op het gebied van cultuurgegevens in de tekst
•

een tekst evalueren door hem in verband te brengen met de historische realiteit, met opvattingen uit een
andere cultuur, met principes van psychologie, logica, retorica, …;

•

een statement ter confrontatie met de tekst neerzetten. Het gaat dan om een bewering, een citaat of een
tijdschriftartikel als invalshoek om een of ander aspect van de tekst te belichten of in een andere context
toe te passen. De lectuur ervan kan eventueel ook als huistaak gegeven worden;

•

laten blijken dat talrijke elementen (ideeën, praktijken, …) ook westers erfgoed geworden zijn, zowel door
navolging en verwerking als door afwijzing. Het is belangrijk om de antieke ‘roots’ terug te vinden;

•

verbanden leggen met de leerstof van andere vakken, waarin verschillende themata zoals imperialisme,
dictatuur, revolutie, redekunst, romantiek, klassieke en postklassieke kunst, ruileconomie, mensenrechten, … ook aan bod komen.

3.1.1.2

Een tekst vertalen

Leerlingen kunnen op verschillende manieren tonen dat ze een tekst begrijpen: ze kunnen hem samenvatten,
parafraseren, ze kunnen er vragen over beantwoorden, …
Vertalen is een belangrijke maar zeker niet dé exclusieve activiteit bij het behandelen van teksten. Er zijn verschillende niveaus, waarbij telkens hogere eisen aan de kwaliteit van het Nederlands worden gesteld. In de leerplannen Grieks en Latijn worden in dit verband de termen ‘werkvertaling’, ‘vlotte vertaling’ en ‘literaire vertaling’
verduidelijkt.
Het is belangrijk het verwachte niveau duidelijk in de opgave van een taak/toets te vermelden. Soms kan men in
eenzelfde toets een bepaalde passage als ‘werkvertaling’ laten vertalen en een andere als ‘vlotte vertaling’.
De leraar kan overwegen de leerling een vertaling te bezorgen: veel leerlingen zijn perfectionistisch en/of faalangstig en hebben hier steun aan, als ze toetsen voorbereiden. Bovendien verdwijnt dan de zorg om tijdens de
les ‘dé vertaling’ binnen te halen; er komt tijd vrij om écht te werken op en met de tekst zelf. Er moet op gewezen
worden dat ‘dé vertaling’ niet bestaat en dat de tekst zelf en niet een vertaling het uitgangspunt van de studie
moet zijn.
Men kan een vertaaloefening af en toe ook tot de essentiële zinnen of tot enkele erg moeilijke fragmenten beperken. De ‘context’ wordt hierbij in vertaling gegeven. Zo kan alle aandacht geconcentreerd worden op wat er op
dat ogenblik belangrijk is. Het is eveneens aan te bevelen om een aantal fragmenten en contexten in vertaling te
lezen. Zo krijgt de leerling zicht op het geheel en kan hij ‘onvoorwaardelijk’ genieten van al het mooie en/of interessante dat bewaard is gebleven.

3.1.2

Herhaling

Begrijpen veronderstelt een ruime voorkennis. Hierdoor weet de lezer welke letter-, woord-, en betekeniscombinaties, … hij redelijkerwijze mag verwachten binnen de eigenheid van een tekst. Hoe accurater die voorkennis is,
hoe groter zijn leesvaardigheid. Hoe zwakker de voorkennis hoe meer kans op foutieve interpretaties.
Gezien het belang van zelfstandig werk en van zelfevaluatie in de derde graad, wordt het ook voor de leerling
een taak om na te gaan hoe het met die voorkennis gesteld is (woordenkennis, grammaticale kennis, culturele
kennis). Een mogelijke werkwijze is de zgn. steekproefmethode. Na een eerste kennisname doet de leerling op
het einde van een alinea enkele steekproeven door zich vragen te stellen zoals:
–

Hoe staat dit woord in het woordenboek (nominatief, noemvorm, …)?

–

Welke valenties heeft dit woord?

–

Waarom kiest de auteur voor dit woord, deze vorm, deze constructie? Wat zou de impact zijn van een andere
vorm of van een synoniem?
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D/2006/0279/038

3de graad aso – Grieks • Latijn
Algemeen deel

De leraar zelf stelt af en toe zulke vragen, ook bij toetsen.
Het is aan te bevelen dat de leerling hierbij bepaalde woorden en constructies die aan het vervagen zijn, in een
overzicht noteert en ze later ook herhaalt. Op die manier neemt de parate kennis toe en worden ‘ex cathedra’
opgelegde herhalingen minder nodig. De beste herhaling is immers de lectuur van originele teksten.
3.1.2.1

Woordenschat

Het probleem bij het lezen van teksten bestaat er o.a. in dat de specifieke woordenschat per auteur en genre
zeer verschillend is. De ‘klassieke’ lezer (en zeker ook de leerling) kent dus voortdurend onvoldoende woorden
om de tekst volledig te begrijpen.
Het is dus belangrijk dat:
–

de leerling over de studiejaren heen eenzelfde basisvocabularium blijft kennen (bv. door middel van de bovenvermelde ‘steekproefmethode’);

–

de leerling over een aangepaste lijst beschikt m.b.t. het specifieke tekstgebonden vocabularium. Men kan de
leerlingen ook vragen elk een deel van de tekst lexicaal voor te bereiden. Zij zoeken de grondbetekenis op
van de hen onbekende woorden. Tijdens de les wordt de precieze betekenis uit de context afgeleid;

–

onbekende woorden opgegeven worden of vlot kunnen worden opgezocht.

De leraar gaat samen met de leerlingen na op welke manier woordenkennis voldoende wordt/blijft. Een vraag
hierbij is: welke woorden moeten ze in het geheugen opslaan om het leesrendement (en leesgenoegen) te verhogen? Moet dit vooraf of achteraf gebeuren? Nieuwe woorden kunnen ze uiteraard ook vooraf instuderen, afhankelijk van de doelstellingen die de leraar nastreeft. Maar er zijn ook argumenten om nieuwe woorden en uitdrukkingen die frequent weerkeren te leren, nadat ze een eerste maal gelezen werden. Elke nieuwe ontmoeting
is dan een herhaling en ze diept de woordbetekenis verder uit.
Tenslotte is het interessant om de woorden in een (beperkte) context te leren omdat de leerling dan
–

in situ een concrete betekenis aantreft;

–

tegelijkertijd andere (basis)woorden herhaalt;

–

alles beter onthoudt, omdat hij met zinvolle gehelen werkt.

3.1.2.2

Grammatica

De leerling dient te weten wat er op elk moment minimaal gekend moet zijn. Zo kan hij zijn studie beter organiseren en zelf de verantwoordelijkheid nemen om telkens over voldoende basiskennis te beschikken. De leerling
zoekt naar toepassingen in de tekst, maakt oefeningen, herhaalt in zijn spraakkunstboek, … om die kennis te
onderhouden. De leraar stimuleert hem om zich af en toe te testen op het vlak van accurate kennis van de
spraakkunst (bv. via de steekproefmethode). Soms geeft de leraar aandachtspunten op die het best herhaald
worden. Ook tijdens de lesdialoog probeert hij te achterhalen waar eventuele tekorten zich situeren.
Vormen en constructies die niet tot het basisvocabularium of tot de basisgrammatica behoren, worden waar ze in
de tekst voorkomen uitgelegd of opgezocht. De leerling past ze ook in het referentiekader in.
3.1.2.3

Cultuur

De leerlingen maken er een gewoonte van om gekende feiten, structuren en verklaringen (“ooit eens gehoord”)
opnieuw te verwoorden. Ze helpen elkaar om tot een accurate verwoording te komen.
Ze maken gebruik van een cultuurhistorisch kader (bv. een tijdsband) dat over de zes jaren heen eenvormig van
opzet is.
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3.1.3

Transfer

De leerling moet kunnen ervaren dat zijn studie van Grieks en/of Latijn hem kansen aanreikt om de verworvenheden in andere vakken en in andere domeinen toe te passen (transfer), dat die studie hem zo met andere
woorden bijkomende voordelen verschaft en dus ‘nuttig’ is.
Transfermogelijkheden zijn onder meer:
–

de toepassing van etymologische kennis op Nederlandse en anderstalige woorden, en meer algemeen de
vaardigheid om in onbekende woorden het bekende te herkennen;

–

het inzicht in de grammatica van een klassieke taal als referentiekader aanwenden om bepaalde grammaticale regels in moderne talen beter te begrijpen, bijvoorbeeld het gebruik van de naamvallen in het Duits, van
de subjonctif in het Frans;

–

de bereidheid om nauwgezet de inhoud van Nederlandse en anderstalige teksten op te sporen;

–

het gebruik van evaluatieve en kritische procédés, bijvoorbeeld om een persoonlijk verantwoord standpunt
ten overstaan van informatie uit de media in te nemen;

–

de mogelijkheid om klassieke opvattingen en visies met het hedendaagse gedachtegoed te confronteren;

–

de bekwaamheid om problemen te onderkennen en stapsgewijs op te lossen (probleemoplossend denken).

De leraar klassieke talen zal extra aandacht besteden aan deze aspecten van zijn vak en de leerlingen stimuleren om die vaardigheden ook in andere omstandigheden toe te passen. Dit veronderstelt ook afspraken en zelfs
intense samenwerking met collega’s van andere vakken (bv. in de vrije ruimte).

3.1.4

Motivatie

Wie klassieke talen studeert, heeft het niet gemakkelijk: een constante bereidheid tot inzet is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om vol te houden, resultaten te bereiken en aan de vorming echt deel te hebben. Belangrijk
is hierbij dat de leerling de zinvolheid van de vorming ervaart: hieruit put hij de motivatie om de inspanning vol te
houden. Leraren kunnen hierbij in belangrijke mate steun bieden. Zo is het nodig:
–

dat de leerlingen weten wat er (op elk vlak) gedurende het schooljaar van hen verwacht wordt en dat ze mee
kunnen bepalen hoe ze dit programma afwerken;

–

dat ze feedback krijgen over het verloop van het leerproces en het zelf (eventueel met hulp) kunnen bijsturen.
Op elk moment moeten ze weten waar ze staan en welke weg ze nog moeten afleggen;

–

dat de opgaven en taken zoveel mogelijk aan hun interesse en kunde aangepast zijn (differentiatie volgens
interesse en kunnen). Binnen het kader van het zelfstandig werk zijn er veel op maat gesneden en/of motiverende activiteiten mogelijk;

–

dat er voldoende succesbeleving mogelijk is. De leraar fungeert hierbij als coach: hij is steeds bereikbaar
voor toelichtingen en ondersteuning. Het gevoel van ‘het lukt me’ of van ‘ik begrijp waarom het me (nog) niet
lukt maar de volgende keer lukt het misschien al wel’ motiveert de leerling;

–

dat ze (zo) hun competentie voelen toenemen;

–

en vooral dat ze ervan overtuigd raken dat ze heel wat aan de studie van Grieks en/of Latijn hebben. Het
enthousiasme van de leraar opent hen de ogen. Tijdens het werk trekt hij de aandacht op de attitudes die
gestimuleerd worden zoals nauwkeurigheid, probleemgestuurd werken, luister-, interpretatie- en discussievaardigheid, creativiteit, een gezonde kritische houding, ethische en esthetische gevoeligheid, …

De oudheid is een ‘verwante’ maatschappij, die we in het hart kunnen kijken, d.m.v. teksten, afbeeldingen, relicten, … . Onze gevoelens en verlangens zijn eigenlijk dezelfde gebleven. Je komt tot inzicht in het ‘toen’ en het
‘nu’ door de gelijkenissen en de verschillen op te merken. Dit verrijkt je leven.
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3.1.5

Zelfstandigheid

Ook het gevoel zelfstandig zijn weg te kunnen gaan werkt motiverend. Op het einde van de humaniora moeten
de leerlingen behoorlijk in staat zijn om hun werk zelf te plannen en de leerstof op een zelfstandige manier te
verwerken. De school stimuleert dus zelfstandig leren en bouwt dat verder uit. De Vrije ruimte biedt, voor wie het
wil, extra kansen om hiernaar te evolueren.
Maar ook individuele opdrachten zijn hiertoe aangewezen: de leerling past de aangeleerde methodes toe en
probeert op eigen houtje inzicht in een fragment te verwerven. Hij kan met zijn ‘knelpunten’ naar de klasgroep
gaan. Daarna waagt hij een nieuwe poging. Die individuele opdrachten worden later met de medeleerlingen en
de leraar besproken, zowel wat de inhoud als wat de methodiek betreft. Ten slotte kan er tijdens de les zelf ruimte gelaten worden om de leerling steeds zelfstandiger te laten deelnemen:
–

de leraar leert technieken aan om teksten te bevragen, te evalueren en ermee in dialoog te gaan. Leerlingen
leren veel van een leraar die ‘luidop denkend’ zijn manier van werken verduidelijkt. Dit betekent echter niet
dat de leraar het werk in plaats van de leerling doet. De leraar kan ook de leerlingen om beurt de tekst luidop
denkend laten aftasten;

–

de leerlingen verwerven de middelen om na te gaan in welke mate zij iets begrepen hebben;

–

de leerlingen leren hun fouten verklaren (“hoe komt het dat ik er naast zit?”). Ze kunnen een overzicht van
aanleidingen tot vergissing opstellen (“ik zag/besefte niet, ik dacht, ik hield geen rekening met het verband
tussen, …”);

–

de leerlingen duiden aan wat zij menen goed te kunnen en wat zij graag nog verduidelijkt zien. Doordat elke
leerling anders is, ontstaat er een lijst van vraag en aanbod. De ene leerling helpt de andere dan verder …

–

de leerlingen bereiden zich voor op toetsen en examens door middel van vragen zoals: “wat is de essentie
van de leerstof, welke vragen kan ik verwachten, over welke bijkomende informatie moet ik nog beschikken?”
Na de toets maken ze een foutenanalyse;

–

de leerlingen oefenen vrijwillig en grondig de nodige items omdat ze de noodzakelijkheid ervan leren aanvoelen;

–

leerlingen die zelfstandig aan de slag gaan, kiezen zelf een tekst en verwoorden de doelstellingen die zij
nastreven.

In bepaalde omstandigheden (bv. in het kader van de onderzoeksvaardigheden) is groepswerk een ideale
werkvorm. Door bijvoorbeeld aan elke groep een verschillende opdracht te geven, kan men immers differentiëren
volgens de aanwezige kennis, de leerstijl, het werktempo en de interesse. De deelnemers krijgen de kans om het
werk te plannen, de taken te verdelen, elkaar kritisch te beluisteren, zelf tot een duidelijke verwoording te komen
en steeds doelgerichter te werken. Het is wel nodig om een aangepaste manier van evalueren met de deelnemers af te spreken, zodat iedereen voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst wordt. Het is ook zinvol om eens
internationaal te gaan en via e-mail met anderstalige klassen een thema uit te diepen; tegelijkertijd onderhoudt
de leerling dan zijn kennis van de moderne talen.

3.1.6

ICT

De informatie- en communicatietechnologie biedt een hele reeks mogelijkheden om de lessen Grieks en Latijn
inhoudelijk en didactisch te verrijken. Gezien de snelle evolutie – een website die vandaag als referentie geldt,
kan binnen enkele maanden alweer verouderd of onvindbaar zijn – geven we er hier de voorkeur aan algemeen
te blijven en hooguit een paar suggesties te geven om de nieuwe media op een zinvolle manier te gebruiken. We
willen hier wel verwijzen naar het voornemen om ook via de website van het VVKSO (http://www.vsko.be/vvkso)
de leerplannen Grieks en Latijn te ondersteunen. In elk geval willen we er sterk voor pleiten als leraar een voldoende open houding tegenover de nieuwe media aan te nemen. Het is absoluut niet noodzakelijk een doorgedreven technische achtergrond van alle hardware- en softwarecomponenten te hebben: kennis van enkele basishandelingen, een beetje zin voor experimenteren en – waarom niet? – eventuele hulp van leerlingen volstaan
om met succes aan de slag te gaan.
3de graad aso – Grieks • Latijn
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ICT kan in de derde graad fungeren als hulpmiddel zowel bij het onderwijzen als bij het leren.
•

Op het web staat stilaan een onoverzienbare hoeveelheid informatie over alle mogelijke onderwerpen van
de oudheid: teksten, vertalingen, informatie over auteurs, archeologische sites, musea, nawerking van de
klassieke oudheid. De leraar kan er gebruik van maken om zijn lessen voor te bereiden en te actualiseren.
Hij kan de bronnen op het internet in de klas gebruiken om zijn lessen te illustreren en aanschouwelijker te
maken. Hij kan de didactische mogelijkheden van de presentatiesoftware volop aanwenden: bewegende
beelden en foto’s invoeren, klassieke teksten met hun vertaling en met fotomateriaal presenteren. Hij vindt
er ook oefenmateriaal voor de leerling en Griekse lettertypes om zijn toetsen mee op te stellen.

•

Hetzelfde geldt ook voor de leerling: hij kan op het internet - op eigen houtje of in groep, thuis of op school op zoek gaan naar informatie over auteurs, teksten en antieke cultuur. Hij vindt er ook aangepaste software
om woordenschat en grammatica te herhalen. Hij kan de opdracht krijgen gevonden materiaal te verwerken
in een tekst of presentatie met een duidelijke opbouw en een aantrekkelijke lay-out. Het verfijnen van zoekstrategieën en een kritische grondhouding tegenover de gevonden informatie vormen hierbij belangrijke
doelen. Zo kan een leerling vaardigheden verwerven die hem later van pas zullen komen, ook al is het dan
misschien in een professionele context die niets meer met de oudheid of Latijn en Grieks te maken heeft.

In de derde graad kan het zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren (waarbij de leerlingen zelf, uiteraard
binnen de algemene doelen, specifieke leerdoelen en -inhouden vastleggen) toenemen. Onderzoeksopdrachten
worden minder gestuurd. Toch kan het wenselijk zijn om in een eerste fase gerichte opdrachten te geven die de
leraar zelf heeft uitgeprobeerd om een idee te krijgen welke moeilijkheden de leerlingen kunnen ondervinden.
Ook het evalueren van informatie kan wellicht best eens aan bod komen in de klas, voordat de leerlingen vrij hun
zoektocht aanvatten.

3.1.7

Vakgroepwerking

De realisatie van de nieuwe leerplannen vraagt een intensieve vakgroepwerking, zowel horizontaal als verticaal.
We noemen enkele aspecten:
–

de vakwerkgroep spreidt in onderling overleg de verplichte auteurs en aspecten over beide leerjaren van de
derde graad en stelt een pedagogisch verantwoord curriculum op;

–

de vakwerkgroep vraagt zich af welke leerplandoelstellingen, leerinhouden en vaardigheden zij met welke
auteurs en welke aspecten wil nastreven. Een praktisch hulpmiddel hierbij kan zijn de nummers van de leerplandoelstellingen in het jaarplan te noteren. In het hoofdstuk 2.4 van zowel het deel Grieks als het deel Latijn staan per aspect talrijke suggesties opgesomd;

–

overleg binnen de vakgroep is eveneens noodzakelijk om de continuïteit van de gebruikte leesmethode te
verzekeren. De leesmethode die in de eerste en tweede graad aangeleerd is, moet nog verder ontwikkeld
worden. Ook op het vlak van basiswoordenschat, terminologie, tijdslijn, … moeten de leraren op dezelfde
golflengte zitten. Dat impliceert dat de leraren van de derde graad het leerplan van de tweede graad kennen;

–

ook zal de werkgroep goede afspraken moeten maken over de onderzoekscompetentie. Hoe wordt hieraan
planmatig gewerkt? Door welke opdrachten in eerste en tweede leerjaar? Ook hier is overleg nodig met de
collega’s van de tweede graad, die eveneens aan de onderzoekscompetentie moeten werken.

3.2

Suggesties voor de Vrije ruimte

3.2.1

Inleiding

De lessentabellen voor de derde graad aso laten de scholen, afhankelijk van de studierichting, één tot vier uren
ruimte. Dat is de Vrije ruimte. Een school/scholengemeenschap bepaalt autonoom hoe zij de lessentabel aanvult
tot 32 uren. De Vrije ruimte biedt een extra stimulans om als schoolteam verder werk te maken van onderwijsvernieuwing en om de lopende experimenten en projecten in het reguliere lestijdenpakket een plaats te geven.
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Het VVKSO suggereert zelfstandig leren/seminaries, overgang naar hoger onderwijs, vakoverschrijdende thema’s, projecten en ook clustering van vakken.
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van clustering. Het zijn suggesties met telkens vermelding van de betrokken vakken. Een bundeling van alle thema’s vind je terug in het Inspiratiehandboek Werken in de Vrije ruimte. Hierin wordt ook aandacht besteed aan methodieken, inhouden, evaluatievormen en aan de praktische consequenties voor de schoolorganisatie (infrastructuur, uurrooster).
We hopen dat deze vakkencombinerende thema’s inspireren om met collega’s een initiatief op maat van de studierichting(en) en van de school uit te werken. Een multidisciplinaire benadering kan, in combinatie met het uitdiepen van nieuwe didactische werkvormen, die ook al aan bod komen binnen het vak, een meerwaarde betekenen voor leraar én leerling.

3.2.2

Thema’s

Thema 1: Antieke retoriek en moderne communicatie
1

Betrokken disciplines

Klassieke talen, moderne talen, geschiedenis, cultuur- en gedragswetenschappen
2

Beschrijving

In onze dagen zijn communicatiedeskundigen vaak spilfiguren binnen de politiek, de massamedia, de reclame,
… Als een spin midden in het web beheersen zij alle draden en communicatiekanalen. Vaak lijkt hierbij de verpakking belangrijker geworden dan de inhoud. Maar toch is er wellicht niet zo veel veranderd, op de grotere en
directere impact via de moderne media na: het is diezelfde mens met diezelfde emoties die men wil verleiden. Er
liggen dan ook vele kansen om samen met geschiedenis, Nederlands, moderne vreemde talen en humane wetenschappen op zoek te gaan naar die overtuigings- en verleidingsmechanismen. Kritische zin ontwikkelen en
weerbaarheid opbouwen zijn dan de objectieven. Niet voor niets staat Cicero’s borstbeeld in de laatste schooltvgids boven de reeks ‘Argumenten tellen’. Bij geschiedenis (thema 5 en 6) en Nederlands (thema 1) vindt men
trouwens directe aanknopingspunten.
3

Werkwijze

Verschillende invalshoeken zijn mogelijk. Een eerste mogelijkheid bestaat erin persuasieve teksten te analyseren. Men kan zowel een antieke redevoering benaderen vanuit een hedendaags communicatiemodel als een
moderne speech vanuit de voorschriften bij de antieke retoren. Ook de regels van de historische kritiek kunnen
hier ter hulp geroepen worden. In combinatie met deze tekstanalyse of als een afzonderlijke opdracht kan men
de antieke theorie laten vergelijken met moderne regels, zowel op het vlak van de argumentatieleer als op het
vlak van stilistiek.
Een andere benadering zou zich kunnen situeren op het vlak van de concrete toepassing: de leerlingen krijgen
de opdracht zelf volgens de regels van de antieke of hedendaagse kunst een betoog op te stellen als wederwoord op een (antiek of modern) betoog. Hiervoor moeten zij zich niet enkel de retorische regels eigen maken
maar ook de historische context bestuderen. Ook een hedendaagse Engelse speech is immers niet zonder meer
overdraagbaar naar het Frans.
Een verdere stap is niet enkel de geschreven neerslag te bestuderen, maar ook de ‘performance’ onder de loep
te nemen. Ook hiervoor vinden we bij de antieke retoren vele aanwijzingen die gelegd kunnen worden naast
bijvoorbeeld moderne analyses van de lichaamstaal.
Ook kan men antieke en hedendaagse toespraken als vertrekpunt nemen voor de verkenning van de socioculturele context: wat leren ons deze teksten over de maatschappij waarin deze teksten fungeerden? Zijn emopolitiek en dramademocratie wel recente fenomenen?
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Men hoeft zich tenslotte ook niet te beperken tot echte toespraken of redevoeringen. Bij de antieken vindt men
evengoed voorschriften voor een goed debat. Laat ons een debat kritisch analyseren of zelf een ‘zindelijk’ debat
voeren.
4

Bronnen

–

Cicero & Quintilianus / Plato & Aristoteles

–

CROWLEY, S., Ancient rhetorics for contemporary students. Boston-London, 1994.

–

LEEMAN, A., BRAET, A., Klassieke retorica, haar inhoud, functie en betekenis. Groningen, 1987.

–

PRAET, D., Stijlvol overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke rhetorica, Didactica Classica Gandensia 41 (2001).

–

TELLEGEN – COUPERUS, O., Quintilian and the law. The art of persuasion in law and politics, Leuven,
2003.

–

HUYS, M., Bill Clinton, Monica Lewinsky en de Rhetorica van Aristoteles. Kleio, Jg. 29 (2000), p. 110-135.

–

VAN HOUDT, T., De taal van het lichaam. Fysiognomiek en retoriek in de Romeinse keizertijd. Kleio, Jg. 29
(2000), p. 50-65.

–

BRAET, A., Argumentatieve vaardigheden. Een praktische didactiek voor havo en vwo, met een inleiding in
de argumentatieleer. Bussum, 1999.

–

VAN CALCAR, W., Totalitair taalgebruik. Taalbeschouwing over fascisme, totalitarisme en discriminatie. Een
tekstwetenschappelijke en taalkundige benadering. Leuven - Amersfoort, 1990.

–

VAN EEMEREN, F., GROOTENDORST, R., Kritische discussie. Amsterdam, 2000.

–

VAN POECKE, L., Non-verbale communicatie. Leuven, 1996.

Thema 2: Westerse Wereldliteratuur
1

Betrokken disciplines

Klassieke talen, moderne talen, esthetica, godsdienst, geschiedenis
2

Beschrijving

De studie van talen en literatuur is een van de pijlers van het aso. Bij de aanvang van de derde graad hebben de
leerlingen dan ook al heel wat mooie letterkundige ervaringen opgedaan (in het Nederlands, Frans, Engels,
Duits, Grieks, Latijn …). Teksten kunnen ook duiden op een levensbeschouwelijke of intellectuele ervaring van
het leven. Omdat verhalen vaak ook ‘verklankt’ zijn, is het mogelijk literatuur ook in de richting van muziek uit te
breiden.
Leerlingen zijn misschien al zelf op zoek gegaan naar teksten die hen aanspreken. De vrije ruimte biedt de kans
om hen, via suggesties, aan te zetten om (verder) op verkenning te gaan, teksten te kiezen en om hen aan te
zetten om hun keuze te verantwoorden. We laten hen journalist, criticus en enthousiast verkondiger zijn. Het
moet dan ook mogelijk zijn om de leerlingen een persoonlijke top twintig van de westerse wereldliteratuur te laten
maken. Als men ook aandacht vraagt voor de historische context van de gekozen teksten, is aansluiting bij het
thema 1 van geschiedenis (Reflectie op zingeving in de westerse cultuur) mogelijk.
3

Werkvormen

Het werk wordt verdeeld: voor elke taal worden medewerkers gezocht. Deze kiezen verschillende teksten die ze
belangrijk en mooi vinden, voor alle talen samen: twintig.
Ze verdedigen deze keuze tegenover de deelnemers van de andere talen en proberen hen te laten meegenieten
van wat zij zelf er mooi (c.q. interessant) aan vinden. Zo leren ze mekaars voorkeur, gevoelens, argumentering,
vak, ... kennen en (hopelijk) appreciëren.
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De leerlingen werken per taalgroep en krijgen een reeks suggesties rond vindplaatsen van teksten. Er is geen
bezwaar dat ze in vertalingen naar geschikte teksten gaan zoeken. Maar eens de teksten gekozen zijn, werken
ze op de authentieke tekst in de originele taal. De opdracht bestaat er in een presentatie voor te bereiden waarbij
de leerlingen van de andere taalgroepen overtuigd worden van de waarde van de voorgebrachte teksten. Alle
middelen om de medeleerlingen te overtuigen zijn toegelaten: voordracht, afbeeldingen, aangepaste muziek, …
en uiteraard de nodige argumentatie en contextgegevens. De leerlingen kunnen desgewenst een gedrukte bundeling van hun gezamenlijk werk maken.
Het is mogelijk om steeds rond andere categorieën te werken (en dus niet elk jaar rond eenzelfde idee). Enkele
voorbeelden:
–

20 topgedichten;

–

20 topverhalen of fragmenten uit verhalen;

–

20 geslaagde pogingen om mensen te overtuigen;

–

20 humoruitingen (ook uit de komedie);

–

20 ‘misdaden’;

–

20 opmerkelijke personen (m/v) die impact hadden op de geschiedenis;

–

20 wetenschappelijke hoogtepunten (met gebruik van originele betogen);

–

20 fragmenten met betrekking op de onbekende, exotische wereld rond ons (bv. fragmenten uit reisverhalen);

–

20 superfantasieën (fragmenten uit Homerus, Lucianus, Gullivers reizen, Alice in Wonderland, De wonderbaarlijke avonturen van Baron Von Münchhausen, …);

–

20 uitingen van liefde (en/of vriendschap);

–

20 oorsprongsverhalen;

–

20 duidingsverhalen;

–

20 muziekwerken gebaseerd op verhalen;

–

…

4

Bronnen

Er is geen directe nood aan gespecialiseerde literatuur. Nuttig is een aantal bloemlezingen bij elkaar te brengen,
zoals bijvoorbeeld Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie. Samengesteld en ingeleid door Patrick De Rynck of Muze zeg me … Bloemlezing Griekse literatuur door Patrick Lateur. Hiernaast kunnen we voor
klassieke talen verwijzen naar de vele vertalingen uitgegeven door Athenaeum - Polak & Van Gennep, Ambo,
Historische uitgeverij e.a.

Thema 3: Wetenschappen in de oudheid en vandaag
1

Betrokken disciplines

Klassieke talen, wiskunde, wetenschappen (fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde), geschiedenis
2

Beschrijving

Slechts weinigen realiseren zich nog hoe belangrijk Grieken en Romeinen zijn (geweest) voor de ontwikkeling
van wetenschappen en wiskunde. Zelfs veel classici zullen, gevraagd naar de voornaamste prestaties van Grieken en Romeinen, pas na enige tijd over hun wetenschappelijke vorderingen spreken. En dat is jammer, zelfs
bedenkelijk. Reeds na een oppervlakkig onderzoek wordt immers duidelijk hoeveel de oudheid betekend heeft
voor disciplines als wiskunde, geneeskunde, biologie, fysica, architectuur, … Een samenwerking tussen klassieke talen en wetenschappelijke vakken is dus niet enkel nuttig, ze is zelfs bijna onvermijdelijk. Ook bij thema 1
van geschiedenis (Reflectie op zingeving in de westerse cultuur) is aansluiting mogelijk.
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3

Werkvormen

Dat kan op heel wat verschillende manieren. Hier volgen slechts enkele van de vele mogelijkheden:
–

De leerlingen maken een inventaris van termen uit een bepaald vakgebied (bv. wiskunde of chemie) die van
Griekse of Latijnse oorsprong zijn. Zo kunnen ze voor geneeskunde een index maken van samenstellende
delen bij de naamgeving van ziektes (bv. hypo-, hyper-, neuro-, kephalo-, …). Een stap verder is het ontleden
van alle termen in kwestie: waarop slaat bij voorbeeld de naam ‘pancreas’, ‘gas’ of ‘parallellogram’? In het
bijzonder kunnen voor biologie de namen van planten en dieren ontleed worden (Linnaeus schijnt in dit verband voor nogal wat humor (humor, humoris, m.) te zorgen!).

–

De leerlingen vertrekken van huidige wetenschappelijke opvattingen, voeren deze terug tot de oudheid en
stellen gelijkenissen en verschillen vast. Zo kan men bijvoorbeeld de moderne atoomtheorie met de leer van
Democritus vergelijken en aanzetten tot de evolutieleer terugvinden bij Aristoteles.
Of men vertrekt van de oudheid en men maakt een overzicht van antieke wetenschappers die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van bepaalde wetenschappen, bijvoorbeeld de wetenschappers
van Alexandrië, de geneeskundigen van Hippocrates tot Galenus, de cartografen of de architecten en hun
prestaties (denk aan Vitruvius, maar ook aan de gulden snede of de uitvinding van de rondboog).

–

De leerlingen maken een vertaling van Latijnse of Griekse wetenschappelijke teksten. Dat kunnen antieke
de
de
wiskundige stellingen zijn (Pythagoras of Thales), maar zeker ook teksten uit de 16 of 17 eeuw. Iedereen
kent Copernicus, Keppler, Mercator, Newton en Vesalius, maar wie heeft hun Latijnse (!) teksten al eens in
de les vertaald?

–

De leerlingen maken een vergelijking tussen de organisatie, de delen en de functies van een moderne en
een antieke stad: welke gelijkenissen en verschillen tref je aan, wat zijn weerkerende problemen?

–

De leerlingen gaan op zoek naar antieke ontwerpen van machinebouw, militaire of civiele. Ze bestuderen
hierbij de fysische krachten of de rechte lijn en cirkel als mechanisch principe.

–

De leerlingen vergelijken de antieke manieren van jaartelling en jaarindeling met de huidige. Waarop
steun(d)en de berekeningen? Hoe zijn fouten te verklaren?

4

Bronnen

–

VITRUVIUS, Handboek bouwkunde, vertaald door Ton Peters, Amsterdam, 1999.

–

De jaarkalenders van het Nederlands Klassiek Verbond: 1994 (Geneeskunde), 2000 (Kalender), 2002 (Water
en waterwerken).

–

SIZOO, A., Techniek in de oudheid. Kampen, 1961.

–

BRUINS, E., Fontes matheseos. Hoofdpunten van het prae-Griekse en Griekse wiskundig denken. Leiden,
1953.

–

MADDEN, H., A source book in the Greek science. Cambridge-Massachusetts, 1969.

–

HEALY, J., Pliny the Elder on Science and Technology. Oxford, 2000.

–

ZEISS, F., Natuurlijke historiën. Geschiedenis van de biologie van Aristoteles tot Darwin. Amsterdam, 1995.

–

VERBANCK-PIERARD, A., Au temps d’ Hippocrate. Mariemont, 1998.

–

De patiënt en zijn artsen, themanummer Hermeneus, Jg. 71 (1999), nr. 2.

–

Internet:
•

http://www.swan.ac.uk/classics/staff/ter/grst (wetenschappen)

•

http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Ellen/Museum.html (idem)

•

http://www.ea.pvt.k12.pa.us/medant (geneeskunde)

•

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/%7ehistory/Indexes/_500_AD.html (wisk.)
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3.2.3

Bijkomende suggesties

Lijst van thema’s waaraan met andere vakken kan gewerkt worden:
–

Religie (re-ligare): teksten waaruit blijkt hoe de mens zich, vroeger en nu, opstelt tegenover het religieuze en
bovennatuurlijke.

–

Mythologie: mythologische verhalen en hun betekenis. Parallellen met andere culturen (Keltisch, Germaans,
Oosters, …). Voorstellingen in de schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur, … van vroeger en vandaag. Psychologische /psychoanalytische verklaringen van mythes, …

–

Mensenrechten: de sociale stratificatie van de mens in de klassieke oudheid en andere culturen. Hoe staat
men tegenover slaven, kinderen, vrouwen, zwakkeren, …?

–

Leven en overleven: opvattingen over economische activiteit, handel, nijverheid (in de oudheid: Xenophon,
Homerus, Cato, …); autarkie versus globalisme.

–

Staatsvormen en andere politieke opvattingen: democratie, tirannie, communisme (Plato, Thucydides, Cicero, …).

–

Techniek en technologie: verwezenlijkingen (Vitruvius – da Vinci).

–

Sport en de Olympische gedachte. Zie Lichamelijke opvoeding, thema 1.

–

Nachleben van thema’s en motieven uit de Griekse tragedie: in de literatuur (bij de Romeinen, Shakespeare,
Claus, …), in de beeldende kunst (renaissance, barok, classicisme, postmodernisme, …), in de film (Pasolini,
…).

–

Leven en dood: geneeskunde bij de Grieken (Hippocrates, Celsus, alchemisten, …).



Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en
eventueel externe deskundigen samenwerken.
Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief
als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen@vsko.be) of per brief
(Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).
Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, licapnummer.
Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.
In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.
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4

EVALUATIE

4.1

Voorafgaande opmerkingen

Evaluatie dient om het leerproces te bevorderen, leerlingen te bemoedigen en na te gaan in welke mate de beoogde doelstellingen verworven zijn. Daarbij gaat het om kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die zowel
voor de verdere schoolloopbaan als voor de brede humane vorming nodig zijn.
Hoe een school intern zijn leerlingen evalueert, behoort tot haar pedagogische vrijheid. Permanente evaluatie of
proefwerkensysteem, mondelinge of schriftelijke evaluatie, zelf-, peer-, of co-evaluatie: de school bepaalt zelf
welke combinatie van evaluatievormen zij hanteert. De vakwerkgroep moet wel een coherent en consequent
opgebouwd evaluatiesysteem kunnen verantwoorden in de zes studiejaren.
In een moderne visie op leren verdient het volgende zeker aandacht.
–

Evalueren is een permanente activiteit en maakt essentieel deel uit van het leerproces. Vaak maakt men het
onderscheid tussen product- en procesevaluatie.
•

Bij productevaluatie stelt men vooral de vraag naar het leerrendement: in welke mate zijn de onderwijsdoelstellingen bereikt? Het gaat daarbij om vragen als:
- In welke mate kent de leerling ... ? (kennis)
- In welke mate heeft de leerling inzicht in ... ? (kennis)
- In welke mate kan de leerling ... ? (cognitieve en communicatieve vaardigheden)
- In welke mate gedraagt de leerling zich ... ? (attitudes)

•

Bij procesevaluatie brengt men ook de stappen in rekening die leiden tot het (juiste) resultaat en analyseert men het leerproces dat de leerling doormaakt. Het gaat om vragen als:
- Heeft de leerling zijn tijd op een efficiënte manier leren gebruiken?
- Doet hij inspanningen om tot betere prestaties te komen?
- Heeft hij zijn eigen werk leren evalueren en uit die evaluatie de juiste conclusies leren trekken?
- Welke evolutie maakt de leerling door? In welke mate maakt hij vooruitgang?
- Heeft de leerling leren werken in groep?

Leraren streven naar een evenwicht tussen product- en procesevaluatie.
–

Fouten, tekorten of hiaten kunnen verband houden met de kennis van de leerling, met zijn inzicht maar ook
met zijn inzet of interesse. Het opsporen van de oorzaak van een probleem is dus belangrijk om een leerling
met het oog op remediëring feedback te kunnen geven.

–

Evaluatie van het leerproces is wezenlijk voor de leraar om het didactisch handelen bij te sturen.

–

Als leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun leren (bv. begeleid zelfstandig leren), dan moet dat
ook gevolgen hebben voor de evaluatie: peerevaluatie, zelfevaluatie en co-evaluatie herverdelen de verantwoordelijkheden bij de evaluatie.
•

Zelfevaluatie: leerlingen evalueren hun eigen kennis, vaardigheden, producten, leerprocessen en attitudes. De leerling krijgt daartoe criteria ter beschikking en bekritiseert of beschrijft zijn eigen prestaties. Van
dit reflectieproces van leerlingen verwacht men dat het leidt tot verandering in denken, houding en gedrag.

•

Peerevaluatie: een klasgenoot/klasgenoten beoordeelt/beoordelen het werk van een medeleerling.

•

Co-evaluatie is een tussenstadium tussen de traditionele eenzijdige evaluatie door de leraar en de zelfen peerevaluatie. Co-evaluatie creëert een dialoog tussen de leraar en de leerling(en) tijdens het beoordelen, maar de leraar blijft de eindverantwoordelijke.
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–

Voor de evaluatie van het zelfstandig werk van de leerling biedt de Algemene pedagogische reglementering
voor het secundair onderwijs Nr. 1: Het persoonlijk werk van de leerling (APR 1) tal van suggesties. Dat document is op elke school beschikbaar.

–

Voor de vakoverschrijdende eindtermen bestaat wettelijk een inspanningsverplichting voor de school. De
realisatie en evaluatie ervan is onderdeel van een door de hele school opgesteld werkplan.

4.2

Doel van de evaluatie

–

Via toetsen gaat de leraar na in welke mate de leerlingen de doelstellingen bereikt hebben. Ze moeten dan
ook zo opgesteld worden dat eruit blijkt wat de leerling kent, beheerst en verworven heeft, en wat (nog) niet.
Op grond van deze informatie wordt het leerproces klassikaal en individueel bijgestuurd.

–

In de derde graad zal de evaluatie de leraar helpen de leerling gefundeerde adviezen voor zijn verdere studies te geven. Daartoe is het nodig dat er toetsen over grotere gehelen worden afgenomen. Zo kan de leraar
nagaan of de leerling bekwaam is bepaalde elementen in een ruimere context te zien, en/of hij een meer uitgebreide stof kan verwerken en daarbij hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. Om diezelfde reden wordt loutere reproductie tot een minimum beperkt ten voordele van vragen waarbij de leerling op een productieve
manier een antwoord kan uitschrijven, desgevallend met een eigen gefundeerd oordeel.

4.3

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie in de klas bestaat uit een brede waaier van activiteiten. Het kan gaan van het meekijken over de
schouder van een leerling terwijl die een oefening maakt, het stellen van vragen tijdens de les (informele evaluatie) tot het organiseren van toetsen en proefwerken (formele evaluatie).
Het verband tussen doelstellingen en evaluatie is bindend: slagen hangt dus uitsluitend af van het in voldoende
mate bereiken van de leerplandoelstellingen. Evaluatieresultaten van uitbreidingsleerstof komen niet in aanmerking voor het al dan niet slagen van de leerling.

4.3.1

Kenmerken van goede evaluatie

4.3.1.1

Doelmatigheid

–

Evaluatie moet valide zijn.
Toetsen moeten op de doelstellingen inspelen. Leraren moeten duidelijk weten wat ze met hun lessen willen
bereiken en wat door de toetsen moet geëvalueerd worden. De leraar laat zich daarbij door de doelstellingen
van de respectieve graden leiden.

–

Evaluatie moet representatief zijn:
•

qua leerinhoud: ze bestrijkt het geheel van de leerstof en maakt duidelijk in welke mate de basisdoelstellingen bereikt zijn;

•

qua beheersingsniveaus: de verschillende niveaus (kennis, inzicht, toepassing ...) komen evenwichtig
gespreid aan bod, en dit op grond van doelstellingen;

•

qua beoordelingscijfer: de leerplancomponenten taalverwerving en lectuur komen in de loop van het curriculum in een wisselende verhouding voor. Die verhouding zal dan ook weerspiegeld worden in de beoordelingscijfers.

–

Evaluatie moet herkenbaar zijn.
De toetsvormen moeten in het verlengde liggen van oefenvormen waarmee de leerlingen al vertrouwd zijn.

–

Evaluatie moet betrouwbaar zijn.
Daaronder verstaat men de mate waarin men vertrouwen mag hebben in de meting. Hoe meer gediversifieerd een toets, hoe hoger zijn betrouwbaarheid. Daarnaast zorgt de leraar voor een duidelijke vraagstelling:
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hij formuleert eenduidige vragen en gebruikt ondubbelzinnige werkwoorden zodat de vraag of de opdracht
helder is.
4.3.1.2

Billijkheid

Elke leerling moet dezelfde kansen krijgen en de evaluatiemethode moet transparant zijn. De leerling ontvangt
alle nodige informatie (bv. welke prestatie leidt tot een uitmuntende score?). Evaluatiebeslissingen worden gerechtvaardigd.

4.3.2

Suggesties voor toetsen in de derde graad

–

Het herhalen en toetsen van taalkennis blijft best beperkt tot een minimum en moet in functie staan van lectuur. Men beperkt zich dus tot vocabularium en grammaticale elementen die nodig zijn om tot correct tekstbegrip te komen van de te lezen fragmenten.

–

Toetsen over tekstbegrip van behandelde teksten:

–

•

De vragen moeten in de loop van het schooljaar (dus niet op elke toets tegelijk) alle doelstellingen van
taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie bestrijken. Hierbij dient wel aangestipt dat bepaalde doelstellingen in de lessen gerealiseerd worden, maar niet echt ‘meetbaar’ zijn in een toets.

•

In de derde graad mogen reproductieve vragen niet het grootste aandeel hebben. De leraar zal dus
vooral zoeken naar vragen waarbij de leerling op een productieve, creatieve manier zijn opgedane kennis
over grammatica, inhoud en stijl van de behandelde teksten kan gebruiken en toepassen. Daarom is het
belangrijk dat de leraar niet elke tekst op alle niveaus behandelt. In de les kan een bepaalde tekst/ fragment bijvoorbeeld stilistisch grondig besproken zijn en een andere tekst niet, maar op een toets moet de
leerling in staat geacht worden de doelstellingen van taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie ook
toe te passen op passages van een behandelde tekst die niet als dusdanig besproken zijn. Voorwaarde
hierbij is dat de leerling hiervoor elementen kan gebruiken uit besprekingen van andere in de klas behandelde fragmenten.

•

Bij vertaalopdrachten is het noodzakelijk aan te geven welk niveau van vertaling verwacht wordt (zie p.
42 en 68-69). Dat veronderstelt dat de leerlingen vertrouwd zijn met deze terminologie.

Toetsen over tekstbegrip van analoge niet-behandelde teksten:
•

De tekst wordt bij voorkeur gekozen uit het oeuvre van de behandelde auteur.

•

Inzake woordenschat, syntaxis en begripsinhoud mag deze tekst zeker niet moeilijker zijn dan de in de
les behandelde teksten.

•

De leerlingen moeten over de nodige teksthulp beschikken zoals inleiding en voldoende verklaring. Eventueel gebruiken ze ook een grammatica en/of een woordenlijst/-boek.

•

De leerling moet kunnen aantonen dat hij de tekst in voldoende mate begrijpt. Een werkvertaling is hierbij
een mogelijk, maar niet noodzakelijk middel.

•

Bij deze toetsen moeten in principe alleen de doelstellingen van taalreflectie geëvalueerd worden. Toch
kunnen ook hier enkele vragen i.v.m. lectuur- en/of cultuurreflectie gesteld worden. Men mag de leerling
hierin niet overschatten: zulke vragen moeten dus met zin voor realisme gesteld worden en zeker niet in
de vorm van ‘stapelvragen’, waarbij de volgende vraag verder bouwt op het antwoord van de vorige
vraag.

•

Het is aangewezen om toetsen over een niet-behandelde tekst over het hele schooljaar te spreiden en
niet te beperken tot een semestrieel examen.

–

De leerlingen kunnen ook de opdracht krijgen zelfstandig een ruimer fragment voor te bereiden met gebruikmaking van alle mogelijke hulpmiddelen. Ze worden hierover op de toets ondervraagd.

–

Het kan interessant zijn de vragen zo te classificeren dat je als leraar zicht krijgt op de oorzaken van zwakker
presteren of tekorten, bijvoorbeeld:
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–

•

reproductieve versus productieve vragen;

•

grammaticale analyse versus tekstbegrip;

•

tekstbegrip versus vertaalvaardigheid;

•

stilistische versus inhoudelijke bespreking.

Bij groepswerk en grotere opdrachten waarbij van de leerlingen een grote(re) zelfstandigheid gevraagd
wordt, draagt de leraar er zorg voor
•

dat de inbreng van elke leerling afzonderlijk gemeten kan worden;

•

dat tussentijdse evaluatie bijsturing mogelijk maakt.
‘Peer’- en zelfevaluatie kunnen bij dit soort opdrachten de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel
van leerlingen vergroten.
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5

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

De klassieke talen dragen bij tot het realiseren van vakoverschrijdende eindtermen. Hieronder volgen enkele
suggesties.

5.1

Leren leren (LELE)

5.1.1

Opvattingen over leren

LELE 1

De leerlingen kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en
leerstijl.
Deze eindterm kan nagestreefd worden bij het verwoorden van wat ‘leren’ voor hen betekent,
hoe ze te werk gaan, of ze voor alle taken dezelfde aanpak gebruiken.
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- het evalueren en eventueel bijsturen van de aangewende methode bij het uitvoeren van
een opdracht.

5.1.2

Informatie verwerven en verwerken

LELE 3

De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het
oog op de te bereiken doelen (cf. LELE 2 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- het adequaat gebruik van vocabulariumlijsten;
- het zelfstandig opzoeken van informatie bij het oplossen van problemen in verband met
grammatica;
- het zelfstandig opzoeken en ordenen van informatie bij het oplossen van problemen in
verband met de culturele achtergrond van een tekst, onder andere via ICT;
- het opzoeken en kritisch gebruiken van vertalingen.

LELE 4

De leerlingen kunnen zelfstandig informatie kritisch analyseren en synthetiseren (cf. LELE 3 tweede
graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- de grammaticale en inhoudelijke analyse van een tekst. De leerlingen kunnen zonder
hulp het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, feiten en meningen onderscheiden, afzonderlijke delen tot een geheel (her)structureren;
- de zelfstandige verwerking van culturele achtergrond bij de lectuur;
- de situering van een behandelde tekst in de literaire en cultureel-historische context.

LELE 5

De leerlingen kunnen zinvol inoefenen, memoriseren, herhalen (cf. LELE 4 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- het maken van aangepaste oefeningen;
- de verwerking van een behandelde tekst;
- het begrijpen en vertalen van een tekstfragment in samenhang met de context. De leerlingen kunnen de onderlinge samenhang tussen belangrijke componenten (morfologie,
syntaxis, semantiek) van het taalsysteem herkennen, benoemen en bespreken.

28
D/2006/0279/038

3de graad aso – Grieks • Latijn
Algemeen deel

LELE 7

De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren (cf. LELE 5 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- de verwerking van nieuwe leerinhouden;
- de lectuur van een tekst, klassikaal, in groep of individueel;
- het verwoorden van de verschillende mogelijke stappen die tot een correcte vertaling van
een tekst leiden;
- het vaststellen, corrigeren en verklaren van de gemaakte fouten.

LELE 9

De leerlingen kunnen een onderzoek of een practicum voorbereiden, uitvoeren en de resultaten verantwoorden.
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- de lectuur van een tekst;
- het uitvoeren van een cultuuropdracht.

5.1.3

Regulering van het leerproces

LELE 10 De leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op langere termijn maken (cf. LELE 6
tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- het planmatig herhalen van vocabularium en grammatica, die paraat moeten blijven;
- het inschatten van de tijd die nodig is voor het verwerken van teksten;
- het inschatten van de tijd die nodig is voor het opzoeken van informatie en documentatie;
- het zelfstandig plannen van grotere opdrachten en het inschuiven in hun dagelijks takenpakket.
LELE 12 De leerlingen kunnen toekomstgerichte conclusies trekken uit leerervaringen (cf. LELE 8 tweede
graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- de foutenanalyse van taken en toetsen;
- de bijsturing van de aanpak bij de lectuur van een nieuwe tekst;
- het integreren van nieuwe informatie in en deze spiegelen aan de kennis die leerlingen
reeds bezitten.

5.1.4

Keuzebekwaamheid

LELE 15 De leerlingen kunnen communiceren over hun eigen interesses, capaciteiten en waarden (cf. LELE 11
tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- de analyse van de eigen sterke en zwakke kanten bij het verwerken van taal, lectuur en
cultuur;
- de confrontatie van de eigen visie met visies van Grieken en Romeinen;
- het naar voor brengen van een beredeneerde mening bij de gelezen teksten.
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LELE 17 De leerlingen kunnen, rekening houdend met de eigen interesses, capaciteiten en waarden, een zinvol
overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden, dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt en/of de verdere studieloopbaan (cf. LELE 2 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- het correct inschatten van de eigen interesses, capaciteiten en waarden in functie van
een verdere studieloopbaan.

5.2

Sociale vaardigheden (SOVA)

5.2.1

Streven naar duidelijke communicatie

SOVA 5 De leerlingen hebben er oog voor dat ze mensen en situaties benaderen vanuit eigen en andermans
authenticiteit en expressie (cf. SOVA 6 en 7 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden bij het verwoorden en kritisch bevragen van een
tekst via
- het luisteren naar en het juist interpreteren van de mening van anderen;
- het formuleren van een eigen mening;
- het toetsen van de eigen mening aan die van anderen;
- de bereidheid om eigen denksporen te verlaten en zich in te leven in die van anderen.

5.2.2

Constructief participeren aan de werking van sociale groepen

SOVA 6 De leerlingen helpen mee aan het formuleren en realiseren van groepsdoelstellingen door bijvoorbeeld:
•

contacten te maken;

•

te overleggen en afspraken te maken;

•

taken en functies te verdelen;

•

belangen af te wegen en te bemiddelen;

•

bij te dragen tot een goed functioneren van de groep.

(cf. SOVA 12 tweede graad)

5.2.3

Conflicthantering en overleg

SOVA 11 De leerlingen hebben inzicht in de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten (cf. SOVA 12 tweede graad).
Deze eindtermen (SOVA 6 en 11) kunnen nagestreefd worden via
- het uitvoeren van opdrachten in groepsverband die leiden tot het begrijpen en vertalen
van een tekst;
- het opzoeken en verwerken van informatie in groepsverband;
- de confrontatie van de eigen visie met de visie van leraren en leeftijdsgenoten bij de
interpretatie van een tekst;
- het evalueren van de samenwerking.
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5.3

Opvoeden tot burgerzin (BUZI)

5.3.1

Democratische raden en parlementen

BUZI 4

De leerlingen kunnen verschillende standpunten in parlementaire debatten van elkaar onderscheiden
en met elkaar vergelijken (cf. BUZI 6 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- lectuur- en cultuurlessen:
bv. het beoordelen van ideeën, standpunten en belangen van diverse betrokkenen;
bv. de belangstelling voor het historisch en actueel spanningsveld tussen individu en
gemeenschap;
bv. de houding tegenover macht en machtsmisbruik.

BUZI 6

De leerlingen kunnen beslissingen van een raad (zoals een gemeente- en een provincieraad) of parlement kritisch evalueren door ze te toetsen aan relevante informatie, de eigen opvatting en andere
opvattingen (cf. BUZI 6 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- lectuur- en cultuurlessen:
bv. op basis van verworven lectuurinzichten en culturele informatie een kritische houding
aannemen ten overstaan van eigen en andermans mening en ten overstaan van
informatie van meer algemene aard;
bv. de leerlingen geven blijk van kritische zin bij het gebruik van de informatie;
bv. wat is echt, wat is propaganda in de verslaggeving van bijvoorbeeld Tacitus,
Demosthenes;
bv. de leerlingen hechten waarde aan de bevraging van het verleden (waarden, normen)
om een verklaring te zoeken voor actuele spanningsvelden.

5.3.2

Wereldburgerschap

BUZI 14 De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat de mondiale dimensie in onze samenleving steeds explicieter wordt op o.m. politiek, economisch en cultureel vlak en dat de evolutie voordelen biedt maar ook problemen en conflicten oplevert.
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- lectuur- en cultuurlessen: bv. op basis van verworven lectuurinzichten en culturele
informatie de opvattingen van Grieken en Romeinen over zichzelf en andere samenlevingen beschrijven en vergelijken met de hedendaagse beeldvorming over andere
culturen.

5.4

Gezondheidseducatie (GEED)

5.4.1

Leefstijl en levenskwaliteit

GEED 5 De leerlingen besteden aandacht aan maatschappelijke fenomenen zoals echtscheiding, éénoudergezinnen, zelfdoding, prostitutie, misbruik van genot- en geneesmiddelen, delinquent gedrag en verspreiding van aids (cf. GEED 10 tweede graad).
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Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- lectuur- en cultuurlessen:
bv. aan de hand van Romeins recht aspecten van identiteit en diversiteit van de
Romeinse samenleving toelichten;
bv. de geneeskunde.
GEED 6 De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verlies, rouw, en leren uit hun ervaringen (cf. GEED 6
tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
- lectuur- en cultuurlessen : bv. uit een tekstfragment gevoelens, opvattingen, waarden en
normen van een personage benoemen en duiden, en deze toetsen aan eigen gevoelens,
aan christelijke en andere waarden.

5.4.2

Zorgethiek

GEED 10 De leerlingen tonen respect voor zichzelf en anderen zoals personen met andere geaardheid, uit andere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen.
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
lectuur- en cultuurlessen : bv. in relatie met een tekst denkbeelden van Grieken en
Romeinen herkennen en vergelijken met hedendaagse concepten (afhankelijkheid,
sociale rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering).

5.5

Muzisch-creatieve vorming (MUZI)

MUZI 1

De leerlingen staan open voor diverse muzisch-creatieve uitingen zoals dans, design, muziek, architectuur.
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
de lectuur van literaire teksten waarbij vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende
manier van lezen vormelijke en inhoudelijke elementen van bijvoorbeeld poëzie, proza,
drama herkend worden;
de lectuur van literaire teksten waarbij vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende
manier van lezen deze teksten geanalyseerd, geïnterpreteerd en geëvalueerd worden;
de kennismaking met het werk van musici, schilders, beeldhouwers, dichters die hun
inspiratie zochten in klassieke themata.

MUZI 2

De leerlingen ervaren muzisch-creatieve uitingen als een verrijkende inspiratie om te functioneren in
de eigen leefwereld en om zich te kunnen inleven in die van anderen (cf. MUZI 2 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
de lectuur van literaire teksten waarbij de leerlingen constateren dat auteurs verrassende beelden of klanken kunnen verwezenlijken en dat hun werken een grote invloed
uitoefenen op de waarden- en normenbeleving van een maatschappij;
de lectuur van literaire teksten waarbij leerlingen een spontane mening en appreciatie
vormen bij, eventueel door beeldmateriaal ondersteunde, literaire teksten;
bezoek aan musea waar het Grieks-Romeins verleden voorgesteld wordt;
bezoek aan openbare gebouwen, steden, ... waar sporen van het Latijn en/of het Grieks,
waar sporen van de Grieks-Romeinse samenleving terug te vinden zijn;
deelname aan culturele activiteiten en muzisch-creatieve uitingen.
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MUZI 3

De leerlingen kunnen bij eigen muzisch-creatieve uitingen waarden en gevoelens betrekken, er vorm
aan geven en dit als verrijkend ervaren (cf. MUZI 4 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
het uitvoeren van allerlei opdrachten die verband houden met gelezen tekstfragmenten,
zoals het maken van een gedicht, videofilm, een diareportage, een strip, een mozaïek,
het houden van een redevoering;
de kennismaking met het werk van musici, schilders, beeldhouwers, dichters die hun
inspiratie zochten in klassieke themata.

MUZI 4

De leerlingen zien in dat ten gevolge van nieuwe technieken en materialen de kunsten, de techniek en
de wetenschappen meer en meer integreren (cf. MUZI 3 tweede graad).
Deze eindterm kan nagestreefd worden via
het verzamelen van informatie over literaire teksten, waarbij de leerlingen gebruik
maken van verschillende informatiekanalen zoals bibliotheek, radio- en tv-programma’s,
tijdschriften, internet;
het aanwenden van communicatiestrategieën, waarbij de leerlingen bij het verwerkingsproces gebruik maken van de mogelijkheden van ICT.
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6

MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN

6.1

Minimale uitrusting

Volgende materiële hulpmiddelen dienen zeker beschikbaar te zijn in klas- of vaklokaal, of in de schoolbibliotheek:
–

historisch-geografische kaarten van de Griekse en Romeinse wereld. Het gaat hier zowel om materiaal dat
de leraar gebruikt ter verduidelijking van geografische en historische gegevens in de lessen cultuur of lectuur,
als om materiaal waarover de leerlingen zelf beschikken. In het laatste geval kan het gaan om kaarten opgenomen in het gebruikte handboek, kaartjes die door de leraar ter hand gesteld worden, of om een historische
atlas die ook voor het vak geschiedenis gebruikt wordt;

–

een woordenboek Latijn - Nederlands; Grieks - Nederlands;

–

een verklarend woordenboek van de klassieke oudheid;

–

enkele naslagwerken in verband met de Griekse en Romeinse cultuur en geschiedenis in het algemeen, en
aspecten ervan. Het staat de vakwerkgroep vrij hierin een keuze te maken;

–

pc’s met internetaansluiting om zoekopdrachten uit te voeren en om oefeningen te maken.

Genoemd materiaal kan uiteraard ook onder elektronische vorm beschikbaar zijn.

6.2

Suggesties voor aanvullende uitrusting

Daarnaast kan de vakwerkgroep, eventueel in overleg met collega’s van andere vakken en volgens de mogelijkheden van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen.
We denken hier onder andere aan:
–

een etymologisch woordenboek;

–

een mythologisch woordenboek;

–

documentatiemappen rond bepaalde thema’s die in de lessen aan bod komen;

–

diareeksen en videobanden, aangepast aan de lessen cultuur;

–

(jeugd)boeken waarin de oudheid op een of andere wijze aan bod komt;

–

boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen;

–

kaarten of afbeeldingen op transparanten;

–

maquettes van een Romeinse villa, thermen, een tempel, ...;

–

softwareprogramma’s als hulpmiddel voor het inoefenen van woordenschat en spraakkunst, cd-rom als ondersteuning van de lessen cultuur enz.

De leraren en leerlingen klassieke talen moeten vlot toegang kunnen krijgen tot het multimedialokaal.
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de verschillende vertaalwedstrijden.

7.3

Vakdidactiek

–

A. Armand, Didactique des langues anciennes, Parcours didactiques (Paris: Bertrand-Lacoste, 1997).

–

R.A. LaFleur, Latin for the 21st Century. From Concept to Classroom (Glenview, Ill.-Menlo Park, California:
Scott Foresman-Addison Wesley, 1998).

–

J. Morwood, The Teaching of Classics (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
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1

BEGINSITUATIE

De leergang 4 uur Grieks in de derde graad is bestemd voor leerlingen die in de tweede graad de studierichting
Grieks of Grieks-Latijn hebben gevolgd. Voor alle leerlingen geldt dat ze de doelstellingen van het leerplan van
de tweede graad (D/2006/0279/003) hebben bereikt.
Het vak Grieks wordt in de derde graad aangeboden aan de leerlingen die één van de volgende studierichtingen
hebben gekozen: Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde.

2

LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCHDIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN

2.1

Uitgangspunten en principes

In de derde graad moeten de leerlingen de algemene doelstellingen van de klassieke talen (zie Algemeen deel
2.1) en de specifieke eindtermen (zie Bijlage) bereiken. Dat gebeurt hoofdzakelijk op basis van teksten als vertrekpunt naar een ruimere verkenning van de antieke maatschappij, haar eigenheid en haar impact op latere
tijden. Dit leerplan kiest vijf aspecten als blikopener op de Griekse en - bij uitbreiding - ook op onze wereld: het
epische, het lyrische, het tragische, het retorische en het filosofische. Die vijf invalshoeken bieden stuk voor stuk
uitgelezen kansen om de leerlingen vanuit grondteksten van de wereldliteratuur tot een verfijnder taalgevoel, een
groter cultuurhistorisch besef en een meer kritische houding tegenover zichzelf en de maatschappij te brengen.
Bovendien kunnen ze zo een brede waaier aan attitudes en vaardigheden ontwikkelen.
Naast die vijf aspecten legt dit leerplan de lectuur van drie auteurs op: Homerus, één van de drie grote tragici en
Plato. Deze auteurs nemen immers een unieke plaats in binnen de geschiedenis van de Griekse literatuur en
cultuur. Het ligt voor de hand de lectuur van deze auteurs te koppelen aan respectievelijk het epische, tragische
en filosofische aspect. Toch is het niet de bedoeling die aspecten exclusief aan Homerus, een tragicus en Plato
te binden en tot hun werken te reduceren.
Tekststudie omvat logischerwijze drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en
verruimd: taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie. Taalreflectie is een eerste moment: tot elementair
tekstbegrip komen op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid. Lectuurreflectie is een tweede stap:
een literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door inhoudelijke en stilistische analyse. Cultuurreflectie
tenslotte brengt naast een totaalinterpretatie van de tekst vanuit de ruimere cultuurhistorische context ook de
transfer naar onze eigen maatschappij door vergelijking en confrontatie. Die drie momenten zijn niet noodzakelijk
chronologisch opeenvolgend, maar moeten eerder als drie dimensies gezien worden. Ze zijn onderscheiden,
maar niet altijd gescheiden. Soms is de opsplitsing eerder theoretisch.
De doelstellingen bij die drie momenten moeten door de leerlingen bereikt worden voor behandelde teksten.
Voor analoge niet-behandelde teksten moeten de leerlingen met gebruik van de nodige hulpmiddelen de doelstellingen van taalreflectie bereiken en die van lectuur- en cultuurreflectie nastreven.

2.2

Spreiding van de leerinhouden binnen de derde graad

De vakwerkgroep maakt afspraken in verband met de spreiding van de vijf aspecten over de derde graad. Om
een logisch curriculum op te bouwen is het nodig rekening te houden met volgende overwegingen.
Homerus verdient om diverse redenen als eerste auteur gelezen te worden: hij staat immers aan de wieg van de
Griekse literatuur, zijn invloed op de Griekse, Romeinse en hele Westerse cultuur is nauwelijks te overschatten,
zijn verhalen spreken 16-jarigen sterk aan en tot slot liggen in de Homerische epen de kiemen van lyriek, retori3de graad aso - Grieks • Latijn
Grieks
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ca, geschiedschrijving en tragedie vervat. Ook de wisselwerking met Vergilius’ Aeneis voor de leerlingen uit de
Grieks-Latijnse richting mag niet uit het oog verloren worden.
Gezien het chronologische verband, inhoudelijke en culturele gelijkenissen of bewust bedoelde tegenstellingen
tussen de epen en de teksten van de eerste lyrici is het logisch het lyrische aspect nauw met het epische te verbinden.
De ervaring leert dat het abstract denken, vereist bij het filosofische aspect, zelfs voor leerlingen uit het laatste
jaar niet evident is. Ook het theoretische kader van retorica vereist een groot abstractievermogen. Het is dan ook
aangewezen deze aspecten, die ook inhoudelijk nauw verbonden zijn, in het zesde jaar te plaatsen.
Tenslotte moet goed overleg met de collega’s Latijn voor de leerlingen uit de Grieks-Latijnse richting een winwinsituatie creëren.

2.3

Betekenis van enkele gebruikte termen

Competentie: de reële capaciteit van een leerling om kennis, vaardigheden en attitudes in een context aan te
wenden.
Noemwoord: vorm waarin een woord als trefwoord in een woordenboek staat (nominatief enkelvoud, infinitief
presens).
Parafraseren: met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven.
Valentie: de combinatiemogelijkheden (onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp) van een werkwoord. Afhankelijk van het aantal combinatiemogelijkheden spreekt men van nul-,
één-, twee- en drievalentie van het werkwoord.
Vertalen:
–

Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands, die nauw aansluit bij de Griekse tekst. Stroeve wendingen of
lange volzinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen is. Een werkvertaling
is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen.

–

Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot Algemeen Nederlands, vrij van 'Nedergriekse' wendingen
en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

–

Literaire vertaling: vertaling waarin met stijlmiddelen van het Nederlands het stijlniveau van de Griekse tekst
(ritme, toon, beelden, stijlfiguren, ...) zo goed mogelijk wordt weergegeven. Een literaire vertaling kan de opdracht zijn voor een groepswerk of een uitdaging voor talentvolle leerlingen.

Weergeven: een Grieks taalelement (woord, woordgroep, constructie, ...) in het Nederlands omzetten, zodat
de basisbetekenis ervan duidelijk wordt.
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2.4

Leerplandoelstellingen, leerinhouden en vaardigheden

Dit hoofdstuk bevat hoofdzakelijk doelstellingen, inhouden en vaardigheden die rechtstreeks voortvloeien uit de
specifieke eindtermen (SET). De leerplancommissie heeft die SET ‘vertaald’ naar concrete leerplandoelstellingen
(DS). Naast die DS staat telkens een verwijzing naar de betreffende SET, waarvan de lijst in bijlage is opgenomen.
De leerplandoelstellingen zijn gerangschikt volgens de drie momenten van tekststudie, namelijk taalreflectie,
lectuurreflectie en cultuurreflectie. Hierbij sluiten als een vierde luik ook enkele leerplandoelstellingen aan i.v.m.
onderzoekscompetentie, die in elk van de drie momenten aan bod kunnen komen.
De leerplandoelstellingen van dit hoofdstuk zijn bindend. De leerlingen moeten dus op het einde van de derde
graad deze 34 leerplandoelstellingen bereikt hebben. Ook de eraan gekoppelde leerinhouden zijn bindend, tenzij
ze ingeleid zijn door “bijvoorbeeld” of “zoals”: in dat geval zijn ze indicatief bedoeld.
In hoofdstuk 2.4 worden suggesties aangereikt om die doelstellingen met hun leerinhouden te realiseren via de
verplichte aspecten en de verplichte auteurs.

2.4.1

Taalreflectie

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en
leesvaardigheid.
Deze doelstellingen moeten bereikt worden voor behandelde en analoge niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

1

de graad van kennis van vocabularium en taalleer
behouden die in de tweede graad noodzakelijk en
voldoende werd geacht

–

zie leerplan tweede graad

2

het noemwoord en de betekenis geven van woorden die frequent in de gelezen fragmenten voorkomen, maar buiten het basisvocabularium vallen

–

een beperkt aantal woorden afgestemd op de te
lezen fragmenten

3

verder de attitude ontwikkelen om de gememoriseerde betekenis van woorden aan de context te
toetsen

4

verder de attitude ontwikkelen om met aandacht –
voor stamverwantschap, woordvormingssystemen,
samenstelling, context en vergelijking met moderne talen de betekenis van woorden te achterhalen
(SET 1, 26)

prefixen en suffixen: zie leerplan tweede graad

5

de belangrijkste morfologische en syntactische
eigenheden van een auteur of genre herkennen
(SET 8)

–

een beperkt aantal morfologische en syntactische
eigenheden van de gelezen auteur of het behandelde genre

6

een aangeleerde leesmethode toepassen
(SET 3, 4)

–

een leesmethode met aandacht voor:

3de graad aso - Grieks • Latijn
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•

het aanwezige verwachtingspatroon

•

de globale tekststructuur

•

woordgroepen

•

signaal- en verwijswoorden
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7

bij het leesproces het tekstbegrip systematisch
aan grammaticale en inhoudelijke criteria toetsen
en de aard van eventuele problemen aangeven
(SET 17)

8

bij de lectuur oordeelkundig gebruik maken van
hulpmiddelen (SET 2, 7)

9

als afsluiting van dit eerste moment van tekststudie tekstbegrip tonen door
•

de hoofdgedachte uit de tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de tekst te synthetiseren

•

de tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling van de
tekst te maken

•

de valentie van het werkwoord

•

de oorspronkelijke woordvolgorde

•

taalpatronen eigen aan auteur of genre

•

de juiste betekenis van een woord binnen de
context

–

het gebruik van een grammaticaal referentiekader,
woordenlijst en/of woordenboek

–

het gebruik van hulpmiddelen zoals een encyclopedie, een zoekrobot op het internet, …

–

teksten met een episch, lyrisch, retorisch, filosofisch en tragisch karakter waaronder fragmenten
uit het oeuvre van Homerus (Ilias én Odyssee),
Plato en een tragicus

(SET 13, 15)
TOELICHTINGEN
–

DS 4: De attitude om de betekenis van woorden te achterhalen vanuit de stamverwantschap, samenstelling,
… mag niet tot Griekse woorden beperkt blijven. De leerlingen moeten ook in staat zijn in Nederlandse woorden en woorden uit moderne vreemde talen Griekse stammen te herkennen om zo de betekenis (beter) te
vatten.

–

DS 5: De studie van een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden staat louter in functie van
tekstbegrip en is geen studiedoel op zich.

–

DS 6: een effectieve leesmethode veronderstelt een constante, evenwichtige wisselwerking tussen bottomupprocessen en top-downprocessen.
Bij bottom-uplezen probeert de lezer een tekst te begrijpen 'van onder naar boven': de vorm van woorden
helpt hem om grotere tekstgehelen (deelzinnen, zinnen, alinea's) en uiteindelijk de gehele tekst te begrijpen.
Een voorbeeld van een bottom-upproces: de lezer ontmoet e)/sthj, analyseert deze vorm als een athematische aorist met direct reflexieve betekenis en geeft hem voorlopig weer met "je stelde je op, je ging
staan"; door analyse en weergave van alle woorden probeert hij te komen tot begrip van heel de tekst.
Bij top-downlezen werkt de lezer andersom ('van boven naar onder'): nog voor hij alle woorden heeft gelezen,
formuleert hij voorspellingen over wat er in de tekst zal staan; vervolgens toetst hij die progressief en stelt hij
ze indien nodig bij. Voor de voorspellingen maakt hij gebruik van zijn grammaticale voorkennis (kennis van
syntactische verwachtingspatronen is hierbij van groot belang, bijvoorbeeld: na werkwoorden met de betekenis 'beweren', 'menen', 'vermoeden' volgt vaak een completieve infinitiefzin) en contextuele voorkennis (auteur, centrale thema's en doelpubliek van zijn oeuvre). Die voorkennis kan aangevuld worden door een eerste, verkennende of extensieve lectuur, waarbij de lezer de globale tekststructuur aftast: verwijzingen van de
uitgever (titel, tussenkopjes, de opmaak van de tekst, ...) en specifieke tekstelementen (frequent weerkerende woorden, eigennamen, ...) geven al een eerste aanduiding van wat de lezer kan verwachten. Dat verwachtingspatroon wordt vervolgens tijdens de intensieve, diepgaande lectuur getoetst, bevestigd of bijgesteld.

–

DS 6: Met valentie wordt het aantal noodzakelijke aanvullingen bij een werkwoord bedoeld: de nulvalentie
(geen noodzakelijke aanvullingen, bijvoorbeeld u(/ei), de éénvalentie (onderwerp), de tweevalentie (on-
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derwerp en lijdend voorwerp) en de drievalentie (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp). Werken met
valenties is in de eerste plaats een methodiek. Het is een invalshoek om de samenhang binnen een zin te
begrijpen.
–

DS 6: Aandacht voor de oorspronkelijke woordvolgorde: een efficiënte leesmethode leidt ertoe dat de leerling
de tekst begrijpt zoals de auteur die geschreven heeft. De Griekse tekst tijdens de les herschrijven in een
makkelijker, ‘Nedergriekse’ woordvolgorde is uit den boze. Niet alleen gaan zo veel stijlfiguren verloren, deze
aanpak doet ook afbreuk aan de belangrijkste doelstelling: het lezen van authentieke teksten. Het behoud
van de oorspronkelijke woordvolgorde is, net zoals de andere aandachtspunten, inpasbaar in elke leesmethode, zowel een (eerder) analytische als een (eerder) dynamische.

–

DS 6: Met taalpatroon wordt een frequent weerkerende structuur bedoeld, gebonden aan een auteur en/of
genre. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld de poëtische woordvolgorde, de opbouw van een periode en de
asymmetrie bij Thucydides.

–

DS 9: De leraar bepaalt telkens op welke manier de leerlingen hun tekstbegrip bewijzen en streeft hierbij
afwisseling na.

WENKEN
–

De leraar motiveert de leerlingen om hun kennis van het basisvocabularium en van de taalleer als vertrekpunt bij lectuur op peil te houden. Herhalingen gebeuren dan ook het best functioneel. In functie van de te lezen auteur en/of fragmenten worden vocabularium en grammaticaonderdelen zo geselecteerd dat de leerling
onmiddellijk het rendement van een accurate basiskennis ervaart. Om te vermijden dat de leerling op die
manier de grammatica te fragmentarisch benadert, is het wenselijk de te herhalen onderdelen telkens in het
grammaticale referentiekader te situeren.

–

De leraar streeft naar leersituaties waarbij hij een actieve inbreng van de leerling vraagt. Door al het werk
naar zich toe te trekken, ontneemt hij de leerlingen hun verantwoordelijkheid en hun zin voor initiatief. Hij nodigt de leerlingen uit actief mee te denken en te zoeken. Niet elke stap in het leesproces moet expliciet verwoord worden. De leerlingen leren ook over hun zoekproces reflecteren en problemen precies formuleren.
Deze attitude van zelfreflectie is essentieel voor een methodische, strategische benadering van teksten. Het
is belangrijk deze attitude te trainen door zelfstandig persoonlijk werk, in de klas of thuis.

2.4.2

Lectuurreflectie

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door inhoudelijke en stilistische analyse.
Deze doelstellingen moeten bereikt worden voor behandelde teksten en nagestreefd worden voor analoge nietbehandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

10

–

specifieke kenmerken van epische, lyrische, tragische, retorische en filosofische teksten

–

elementen van opbouw zoals chronologische opbouw, opbouw van een redenering, het handelingsverloop, spanningsopbouw, ontwikkeling van
gedachten en gevoelens

11

aan de hand van specifieke kenmerken tekstsoorten en tekstgenres onderscheiden en dit
onderscheid bij het interpreteren van de tekst betrekken (SET 8, 14)
de specifieke opbouw van een tekst(fragment)
ontleden (SET 4)
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12

typische stijlfiguren aanduiden en de functie ervan –
binnen de tekst toelichten (SET 2, 4, 9)

frequent voorkomende stijlfiguren en hun (suggestieve, dramatiserende, overredende, verlevendigende, …) werking

13

de basisregels van prosodie en metriek toepassen –
als hulpmiddel bij de lectuurreflectie (SET 2)
–

het schema van de dactylische hexameter
de lengte van lettergrepen

–

de positie van de cesuur

–

bijzonderheden zoals: elisie, apocope, metrische
rekking, verdubbelde klinkers, ...

–

types van informatie zoals feiten, meningen, argumenten, gevoelens, …

14

verschillende types van informatie herkennen en
bij de interpretatie van de tekst gebruiken
(SET 16)

15

aan de hand van de tekstinhoud en -vorm een
gemotiveerd oordeel over de communicatieve bedoelingen van de auteur uitspreken
(SET 15, 16)

16

de tekstuele vormgeving aan antieke of hedendaagse opvattingen toetsen (SET 9)

17

een gemotiveerd eigen oordeel over tekstinhoud
en -vorm en hun onderlinge relatie uitspreken
(SET 9, 15, 18)

18

een fragment in een ruimer geheel situeren

–

de opbouw van Ilias en Odyssee en van een gelezen tragedie

19

een tekst vergelijken met een tekst waar hij direct
of indirect op teruggaat (SET 22)

–

intertekstualiteit

20

vertaalproblemen verwoorden (SET 17)

–

vertaalproblemen zoals periodebouw, Homerische
epitheta, weergave van participia, ...

21

gegeven vertalingen onderling en met de gelezen
brontekst vergelijken en daarbij verschillen tussen
het Griekse en het Nederlandse taalsysteem toelichten (SET 27)

–

de relatie origineel-vertaling(en) en vertalingen
onderling

22

(fragmenten van) een behandelde tekst vlot of
literair vertalen (SET 12)

TOELICHTINGEN
–

DS 10: Onder tekstsoorten wordt verstaan: verhaal, gesprek, brief, betoog, gedicht, … Onder tekstgenres
wordt verstaan: epos, tragedie, redevoering, filosofische dialoog, …

–

DS 13: Deze doelstelling zal vooral gerealiseerd worden bij de lectuur van Homerus.

–

DS 15: Een auteur of spreker heeft steeds een bepaalde communicatieve bedoeling: op basis van zijn inschatting van de situatie kiest hij voor een specifieke (literaire) vorm die deze bedoeling naar zijn idee het
best kan overbrengen. Op die manier probeert hij de lezer te sturen.

–

DS 16: De leerlingen moeten weten dat bepaalde vormkenmerken (bv. rijm of ritme) in diverse tijden anders
gewaardeerd werden. Ze moeten weten dat bepaalde stijlfiguren (bv. een chiasme) voor ons meestal pas visueel duidelijk worden, terwijl ze voor de Grieken op het gehoor al een esthetische waarde hadden.

–

DS 19: Een literaire tekst kan vanuit drie invalshoeken bestudeerd worden: intratekstueel, contextueel en
intertekstueel. Met intratekstueel bedoelen we de interne opbouw en de concrete verschijningsvorm, met
contextueel de communicatieve functie van een tekst in de relatie tussen auteur en lezer, met intertekstueel
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de tekst als snijpunt van andere teksten, waarbij de bewerking kan geanalyseerd worden vanuit vier ‘tekstveranderingscategorieën’: toevoeging, weglating, hercombinatie en vervanging.
WENKEN
–

Om bij de leerlingen een verwachtingspatroon te creëren kan de leraar bepaalde delen van het theoretische
kader vooraf geven of laten (op)zoeken.

–

Aan de hand van een vertaling of een samenvatting kunnen de leerlingen zicht krijgen op de plaats van een
fragment in het geheel of op het werk.

–

Net als bij taalreflectie streeft de leraar naar leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen gevraagd wordt. Zij blijven oefenen om vanuit hun theoretische kennis zelf een stilistisch-inhoudelijke analyse
bij een analoge passage te maken.

–

Niet elk vers hoeft expliciet metrisch ontleed te worden: het leestempo van de tekst moet voor de leerlingen
aantrekkelijk blijven. Maar door zelf metrisch voor te lezen kan de leraar bereiken dat ook de leerlingen hiertoe na enige tijd in staat zijn.

–

Bij de bestudering van de communicatieve bedoeling van een auteur kan het nuttig zijn van een algemeen
model te vertrekken. Elke gegeven tekst vervult één of meer van volgende functies: hij bevat een mededeling, een evaluatie die zich uitspreekt voor iets (rechtvaardiging, verdediging, lofprijzing) of tegen iets (beschuldiging, kritiek, klacht), een oproep naar zichzelf (beloven, weigeren, toegeven) of naar de andere (adviseren, vragen, bevelen). Bij elke taalvorm zijn die drie functies steeds aanwezig, maar wel met verschillend
accent. Dat accent bepaalt mede de eigenlijke communicatieve bedoeling van de auteur of spreker.

–

De methode van intertekstualiteitsdenken kan ook gebruikt worden om vertalingen te bestuderen: ook een
vertaling kan immers beschouwd worden als de bewerking of herschrijving van een brontekst waarbij de vier
tekstveranderingscategorieën kunnen bestudeerd worden (zie toelichting bij DS 19).

–

Samenwerking met de leraar Latijn, Nederlands of moderne vreemde talen kan aangewezen zijn. Zij kunnen
immers dezelfde literaire genres op hun programma hebben.

2.4.3

Cultuurreflectie

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.
Deze doelstellingen moeten bereikt worden voor behandelde teksten en nagestreefd worden voor analoge nietbehandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

23

auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistorische –
context situeren en die context bij de interpretatie
van teksten betrekken (SET 5, 14)

24

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden en die aan christelijke en andere opvattingen toetsen (SET 6, 11, 18)

25

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Griekse cultuur in literaire teksten
en andere cultuuruitingen herkennen en die met
hedendaagse vergelijken
(SET 6, 19, 21)
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cultuurhistorische context van Homerus en de
Griekse epiek, van een tragicus en de Griekse
tragedie, van Plato en zijn filosofisch oeuvre en de
cultuurhistorische context van behandelde lyrische
en retorische teksten

–

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Griekse cultuur (bv. mensbeeld,
godsbeeld, maatschappijvisie, wereldbeeld)

–

hoofdlijnen van de filosofie van Socrates en Plato
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26

ook niet-literaire cultuuruitingen uit de Griekse –
oudheid toelichten in relatie met een behandelde
tekst (SET 5, 10, 16)

27

bij literaire en niet-literaire kunstwerken de communicatieve functie vaststellen
(SET 10, 16)

28

antieke literaire en niet-literaire cultuuruitingen
vergelijken met cultuuruitingen uit latere periodes
waarin de doorwerking herkenbaar is, en hierbij
tijdsgebonden accenten vaststellen
(SET 10, 22, 25, 28)

29

aan de hand van taal en cultuur de identiteit en
diversiteit van de Griekse samenleving illustreren
(SET 24)

30

beschrijven hoe Grieken zichzelf en anderen zagen en hoe wij dat doen (SET 23)

31

een persoonlijke reactie op Griekse denkbeelden
en cultuuruitingen geven en die creatief verwerken
(SET 11)

–

bijvoorbeeld:
enkele typische kenmerken van de Griekse beeldende kunst en architectuur

voorbeelden van receptie van de Griekse literatuur en cultuur

TOELICHTINGEN
–

DS 23 : In aansluiting met de lectuur zal men ook aan de hand van enkele voorbeelden de ruimere culturele
context belichten vanuit een niet enkel illustratief maar ook kunsttheoretisch kader. Vanzelfsprekend mag dit
er niet toe leiden dat lectuur haar centrale plaats verliest. De gemeenschappelijke communicatieve functie
van de diverse kunstvormen (literatuur en andere) moet benadrukt worden. Zo kan de leraar bijvoorbeeld de
politiek van Pericles vanuit de lijkrede en vanuit zijn bouwpolitiek bespreken, kan hij de overgang van de
klassieke polis-cultuur naar de individualistische cultuur van het Hellenisme vanuit Demosthenes en vanuit de
beeldhouwkunst duiden of kan hij de epische verhalen van de a)oidoi/ naast vaasschilderingen stellen.

–

DS 25: Het gaat om een brede waaier van cultuurpatronen, dus bijvoorbeeld ook de houding tegenover de
vrouw, homoseksualiteit, de maatschappelijke betekenis van een retorisch betoog, de publieke dimensie van
religie, …

WENKEN
–

Cultuurreflectie geschiedt best niet systematisch na de lectuur maar zo veel mogelijk in combinatie met de
lectuur. Men onderbreekt soms de lectuur voor samenvattende besprekingen of cultuurtheoretische beschouwingen.

–

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie naar leersituaties waarbij van de
leerlingen een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door henzelf opgezocht theoretisch kader gaan ze actief op zoek naar parallellen of reminiscenties in de oudheid of latere tijd.

–

Ook hier kan samenwerking met de leraar Latijn, Nederlands of moderne vreemde talen aangewezen zijn. Zij
kunnen immers dezelfde literaire genres op hun programma hebben.
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2.4.4

Onderzoekscompetentie

In de lessen Grieks en Latijn worden een groot aantal vaardigheden en attitudes nagestreefd (zie Algemeen deel
2.3). De specifieke eindtermen beklemtonen in het bijzonder de onderzoeksvaardigheden. Ze moeten zowel in
de pool Grieks als Latijn tot doel gesteld worden.
LEERPLANDOELSTELLINGEN
32

zich op een onderzoeksprobleem oriënteren door
gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te
bewerken (SET 29)

33

op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren (SET 30)

34

de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze met andere standpunten confronteren
(SET 31)

LEERINHOUDEN

TOELICHTING
Door deze doelstellingen wil men leerlingen leren op een methodische manier gegevens te verzamelen en te
verwerken. Leerlingen moeten zich van hun denkstrategieën bewust worden en die leren analyseren. Nieuwe
strategieën kunnen worden onderwezen en worden toegevoegd aan diegene die de leerlingen al gebruiken.
De drie doelstellingen beantwoorden aan drie fasen van het onderzoek:
•

verzamelen van gegevens, vaststellen van de feiten;

•

data-analyse, experimenteren en opstellen van een hypothese;

•

rapporteren en discussiëren.

Belangrijk is dat de leerlingen onderzoeksprocedures kennen. Een lectuurmethode is zo een onderzoeksprocedure: zelfstandige lectuur is een training in onderzoeksvaardigheid op het gebied van taalreflectie. Doelstelling
33 geeft 3 gebieden die betrekking hebben op literatuur- en cultuurreflectie. Die doelstellingen kunnen door een
grotere opdracht nagestreefd worden maar het is in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen deze doelstellingen door de dagelijkse praktijk bereiken. Zelfstandigheidsdidactiek is hierbij een conditio sine qua non.
WENKEN
–

Een onderzoeksopdracht op literair of esthetisch gebied kan er in bestaan door inhoudelijke en vormanalyse
een (tekst)fragment bij een specifiek genre onder te brengen en/of naar de voorschriften van een genre te
beoordelen.

–

Een onderzoeksopdracht op historisch gebied kan er in bestaan de regels van de historische kritiek op een
redevoering toe te passen. Samenwerking met de collega geschiedenis is hierbij mogelijk.

–

Bij receptie-onderzoek kan men de volgende vier vragen stellen: Wat wordt er verwerkt? Hoe wordt er verwerkt? Waarom wordt er verwerkt? In welke tijd wordt er verwerkt?

–

Om te voorkomen dat de werkdruk voor de leerlingen te groot wordt, dient de leraar de opdrachten duidelijk
te omschrijven en voldoende realiteitszin te tonen. Onderzoeksvaardigheden zijn immers ook in andere vakken een verplicht onderdeel.
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2.5

De vijf aspecten

De leerplandoelstellingen van 2.4 met hun leerinhouden moeten bereikt worden via een volwaardige behandeling
van de verplichte aspecten en de verplichte auteurs. De leraar/vakwerkgroep beslist hoe hij die doelstellingen wil
realiseren. In dit hoofdstuk volgen per aspect concrete suggesties die hierbij kunnen helpen.

2.5.1

Het epische aspect

Het epische aspect is ongetwijfeld een heel belangrijke component van de Griekse literatuur. Voor velen zijn de
epische verhalen een hoogtepunt in de kennismaking met het Grieks.
Het epische aspect is allicht in hoge mate met de epen verbonden, maar is er geen exclusieve eigenschap van.
In het epos komen ook andere aspecten (zoals het lyrische en het tragische) voor, en anderzijds kan het epische
aspect ook aangetroffen worden in bijvoorbeeld de tragedie.
Natuurlijk is de lectuur van Homerus verplicht: zowel uit de Ilias als uit de Odyssee moeten fragmenten gelezen
worden. Iedereen is daarbij natuurlijk vrij om zijn eigen accenten te leggen. De leraar kan ook naar believen uitbreiden: misschien is de Argonautica wel een ‘oogopener’ of de Batrachomyomachia, al dan niet in vertaling.
Ook een stuk tragedie, bij voorkeur refererend aan de Trojaanse verhalen, is mogelijk, bijvoorbeeld een stuk Aiax
of Agamemnon.
De Homerische epen vertegenwoordigen een hele denkwereld, een hele mentaliteit, die zowel heel veraf als heel
dichtbij ligt: duizenden jaren en kilometers scheiden ons van de personages uit de Ilias en Odyssee, maar in vele
opzichten zijn ze oude bekenden, mensen zoals wij. Dat kan niet anders dan een boeiende confrontatie opleveren.

2.5.1.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

een beperkt aantal morfologische en syntactische
eigenheden van de Homerische taal herkennen
(DS 5)

bijvoorbeeld:
•

de Ionische h

•

metrische rekking

•
•

niet-gecontraheerde vormen
frequent gebruikte suffixen (-fi, -qi,
...), voegwoorden en partikels (ai0, ke,
h)de/, ...)

•

speciale uitgangen van naamwoorden

•

speciale vormen van het lidwoord en voornaamwoorden

•

het gebruik van het lidwoord

•

afwijkende augmenten (dubbel of weggelaten)

TOELICHTING
Het is niet de bedoeling een exhaustieve lijst met Homerisch taaleigen zonder meer te laten memoriseren. Het
volstaat de vormen uit de behandelde teksten te herkennen.
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2.5.1.2

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

het epische aspect in Griekse teksten aanduiden en
bij de interpretatie van de tekst gebruiken
(DS 10)

–

bijvoorbeeld:
bodeverhalen in een tragedie

–

de opbouw van de gelezen fragmenten ontleden
(DS 11)

–

elementen zoals flashback, relatie tussen verteltijd
en vertelde tijd, de opbouw van een duel, ...

–

frequent voorkomende stijlfiguren en genregebonden eigenheden aanduiden en het verband
leggen met het genre en met de inhoud of met de
bedoeling van de auteur (DS 12)

–

bijvoorbeeld:
enjambement, alliteratie, assonantie, stereotiepe
formulering, epitheton ornans, Homerische vergelijking, patronimicum

–

verzen metrisch en expressief lezen (DS 13)

WENKEN
–

Het verdient aanbeveling diverse fragmenten te lezen. Naarmate de leerlingen met meer passages kennis
maken, groeit hun inzicht in de rijkdom en variatie van de Homerische epen. Dat betekent niet dat langere
fragmenten uit den boze zijn. Om te vermijden dat leerlingen denken dat de Homerische epen een roetsjbaan
van leuke momentjes zijn, kan het nuttig zijn een hele zang of een groot gedeelte ervan in vertaling te lezen.
Zo begrijpen leerlingen dat herhalingen en breedvoerige uitweidingen eigen zijn aan het genre. Het spreekt
ook vanzelf dat elk fragment in zijn context moet ingebed worden. Alleen al daarom is het lezen van een ruimer geheel (in vertaling) zinvol.

–

De lectuur van Homerus biedt bij uitstek mogelijkheden om alle aspecten te behandelen, bijvoorbeeld:

–

•

het lyrische aspect: afscheid van Hektor en Andromache (Ilias 6);

•

het tragische aspect: lotsbestemming van Achilles en Hektor, kommos van Andromache (Ilias 22);

•

het retorische aspect: gezantschap van Agamemnon bij Achilles (Ilias 9), woorden van Odysseus tot
Nausicaä (Odyssee 6);

•

het filosofische aspect: a)reth/-ideaal, godsbeeld.

Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de
leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kan hij bijvoorbeeld mogelijke typische kenmerken van mondeling overgeleverde werken (bv. stereotiepe formuleringen, herhalingen, …) bij de lectuur laten
terugvinden.

2.5.1.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

Homerus en de Homerische epen binnen de cultuurhistorische context situeren (DS 23)

waarden en normen uit de teksten afleiden en aan
christelijke en andere opvattingen toetsen (DS 24)
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–

elementen van de cultuurhistorische context zoals:
•

het begrip ‘epos’

•

ontstaanscontext van de Homerische epen

•
•

kennis van de Homerische kwestie
de historische kern van de Ilias

•

plaats van Homerus in de Griekse cultuur

bijvoorbeeld:
heldenmoraal, strijdcultuur, shame and guilt culture
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–

–

representatieve denkbeelden van de Griekse cultuur
in de epen herkennen en met hedendaagse vergelijken (DS 25)

ook niet-literaire cultuuruitingen uit de Griekse oudheid toelichten in relatie met gelezen epen
(DS 26)

–

–

bijvoorbeeld:
•

u(/brij-gedachte, ne/mesij, moi=ra

•

opvattingen over vriendschap

•

liefde, slavernij, dood en begrafenis

bijvoorbeeld:
•

Myceense bouwkunst en stedenbouw

•

wapens

•

kledij en juwelen, ...

–

de receptiegeschiedenis van Ilias en Odyssee illustreren (DS 28)

–

receptie in kunstvormen zoals literatuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, theater, film, ...

–

beschrijven hoe Grieken zichzelf en anderen zagen
en hoe wij dat doen (DS 30)

–

bijvoorbeeld:
beeldvorming van Grieken en Trojanen bij Homerus

TOELICHTING
In de Homerische kwestie is het belangrijker de problemen en vragen op te merken dan er een sluitende oplossing voor te bieden.
WENKEN
–

De leerlingen zijn wellicht al vertrouwd met de Trojaanse sagencyclus en zijn historische kern: die stof behoort tot de geschiedenislessen van de eerste graad en is bovendien vaak in lessen Grieks/Latijn van vorige
jaren behandeld. De leraar gaat dus na wat de leerlingen wel en nog niet weten.

–

In verband met de Homerische kwestie kan de leraar bij de lectuur de leerlingen op eigenaardigheden, inconsequenties, opvallende herhalingen wijzen en ze vragen er een verklaring voor te zoeken. Daarna kan hij
een overzicht geven van enkele opvattingen over het auteurschap van beide epen.

–

De receptiegeschiedenis van Ilias en Odyssee kan op verschillende momenten besproken worden: bepaalde
passages roepen directe associaties op met bepaalde kunstwerken (bv. uitbeeldingen van de twist tussen
Achilles en Agamemnon om Briseïs), andere kunstwerken behandelt de leraar beter na het einde van de lectuur (bv. Ulysses van J. Joyce of de film O Brother, where art thou?).

–

Bij de receptiegeschiedenis is het wenselijk bijzondere aandacht te besteden aan literaire prestaties uit de
oudheid : andere Griekse epen (of parodieën ervan), Griekse tragedies over de Trojaanse cyclus en de Aeneis van Vergilius. Bij dit laatste epos is overleg met de collega Latijn geboden.

–

De leraar kan er op wijzen dat het epos ook in andere tijden en culturen een belangrijke plaats inneemt, bijvoorbeeld de IJslandse Edda, de Germaanse Nibelungen, de Angelsaksische Beowulf of de Indische
Mahābhārata. Leerlingen kunnen zelf de inhoud opzoeken en in de klas vertellen.

2.5.2

Het lyrische aspect

Met het lyrische aspect treden we een wereld binnen die jongeren van alle tijden sterk aangesproken heeft, maar
die ook veel volwassenen blijkbaar weet te boeien: die van de emoties en gevoelens.
Hoewel de Grieken een specifiek lyrisch genre (met muziek en dans) kenden, wil dit leerplan het lyrische aspect
hiertoe niet reduceren. Het is ook terug te vinden in het epos, de redevoering, de stasima en klaagliederen in de
tragedie, epigrammen, kortom in elke passage waar de auteur of een personage zijn gevoelens uitspreekt. Zoals
bij de andere aspecten is dus ook bruggen slaan naar andere aspecten, andere vakken en andere tijden de
boodschap.

52
D/2006/0279/038

3de graad aso - Grieks • Latijn
Grieks

2.5.2.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

een beperkt aantal morfologische en syntactische
eigenheden van een auteur of van het lyrische genre herkennen (DS 5)

bijvoorbeeld:
•

gebruik van verschillende dialecten

•

Homerische invloeden in de elegie

TOELICHTING
Het is helemaal niet de bedoeling veel tijd en energie aan de studie van een dialect te besteden. Zeker hier moet
het principe van functionaliteit strikt gehanteerd worden. Het is belangrijk bij onbekende vormen op bekende
elementen (bv. kenletters, uitgangen) te focussen.

2.5.2.2

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

–

–

kenmerken van lyrische teksten herkennen en bij de
interpretatie van de tekst betrekken (DS 10)

verschillen en gelijkenissen inzake tekstuele vormgeving tussen antieke en hedendaagse lyrische
teksten aanduiden (DS 16)

een tekst vergelijken met een tekst waar hij direct of
indirect op teruggaat (DS 19)

vertaalproblemen verwoorden (DS 20)

–

–

–

bijvoorbeeld:
•

het verheven karakter van de elegie

•

het volkse karakter van de jambe

•

pointe bij een epigram

bijvoorbeeld:
•

strofebouw

•

rijm

•

metrum

bijvoorbeeld:
•

kritiek van Archilochus op het heldenideaal
van Homerus

•

Homerische invloed in de elegie

bijvoorbeeld:
de weergave van stijlfiguren, epitheta, klank, ritme

WENKEN
–

Het verdient aanbeveling het lyrische aspect niet te herleiden tot een loutere illustratie van de verscheidene
lyrische genres. Binnen het grote aanbod van teksten met een lyrische inslag kan de leraar op zoek gaan
naar teksten die de jongeren direct kunnen aanspreken (bv. liefdesgedichtjes uit de Anthologia Palatina) of
die bruggen slaan naar de andere aspecten (bv. het heldenbeeld bij Homerus versus Archilochus, lyrische
passages bij Homerus, koorzangen in een tragedie).

–

De leerlingen mogen zich bewust zijn van de veelheid en de complexiteit van lyrische metra, maar het kan
niet de bedoeling zijn hiermee het genieten van lyrische gedichten te hypothekeren. Toch vormt de kennis
van het elegische distichon door de voorkennis van de hexameter (Homerus) een gemakkelijk te realiseren
meerwaarde bij de lectuur en appreciatie van de elegie.

–

Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de
leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf bij de lectuur bepaalde parallellen tussen de elegie en het epos ontdekken.
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2.5.2.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage uit een tekstfragment afleiden en die
aan christelijke en andere opvattingen toetsen (DS
24)

–

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Griekse cultuur herkennen en die
met hedendaagse vergelijken (DS 25)

–

–

–

–

–

de artistieke verwerking van (thema’s uit) lyrische
teksten in muziek en beeldende kunsten toelichten
(DS 28)

–

aan de hand van taal en cultuur de identiteit en de
diversiteit van de Griekse samenleving illustreren
(DS 29)

–

op een creatieve manier een behandelde lyrische
tekst verwerken (DS 31)

–

bijvoorbeeld:
•

individualisme van Mimnermus

•

collectivisme van Tyrtaeus

•

staatsraison van Solon

bijvoorbeeld:
•

de functie(s) van poëzie in de Griekse samenleving

•

verhouding tussen liefde en huwelijk

•

homoseksualiteit

bijvoorbeeld:
•

moderne uitvoeringen van liederen van
Sappho

•

voorstelling van Sappho in de schilderkunst

•

figuur van Danaë bij R. Strauss

bijvoorbeeld:
•

Ionische versus Dorische lyriek

•

koppeling van een lyrisch genre aan een dialect

bijvoorbeeld:
•

fai/netai/ moi ... van Sappho herdichten

•

muziek naast een tekst plaatsen

•

contrasterende of gelijkende moderne gedichten zoeken

TOELICHTING
De invloed van de Griekse lyriek situeert zich op veel gebieden, zowel binnen de Griekse wereld als daarbuiten,
zowel vormelijk (bv. Horatius’ Oden) als inhoudelijk (weerkerende thema’s niet enkel in literatuur maar ook in
andere kunstvormen). Het zou mooi zijn als de leerlingen zich van deze invloed bewust zijn en met enkele concrete voorbeelden kennismaken.
WENK
Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie ernaar om leersituaties te creëren
waarbij van de leerling een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door de leerlingen
zelf opgezocht theoretisch kader laat hij de leerlingen bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar genrekenmerken,
receptiegeschiedenis van een thema, fragment of auteur. Lyriek leent zich ook bijzonder goed voor opdrachten
waarbij een persoonlijke en creatieve verwerking door de leerling het objectief is.
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2.5.3

Het tragische aspect
ste

De tragedie, geniale schepping van het Griekse talent, blijft ook de mens van de 21 eeuw boeien. Geen enkel
menselijk thema blijft onaangeroerd. De tragedie schokt, ontroert, verbijstert, kwetst, spreekt de diepste gevoelens aan, nodigt uit tot bezinning over het menselijke bestaan, maakt weerbaar. Daarom mogen de lectuur en de
studie van fragmenten uit een of meer tragedies in het leeraanbod van de derde graad niet ontbreken.
De tragedie heeft ook raakpunten met andere aspecten: sommige stukken bieden een andere benadering van of
een aanvulling bij de epische vertelstof, koor- en klaagliederen zijn pure lyriek, monologen kunnen een staaltje
van welsprekendheid zijn, ... Anderzijds is het tragische aspect ook in andere teksten te vinden.
Toch moeten de leerlingen in eerste instantie met de tragedie als dusdanig kennis maken, zodat ze ten volle de
schoonheid en kracht ervan ervaren.

2.5.3.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN
–

–

enkele belangrijke morfologische en syntactische
eigenheden van een tragediedichter of van het tragische genre herkennen (DS 5)

LEERINHOUDEN
–

bijvoorbeeld:
•

Attische vormen zoals tou en o(/tou voor
tinoj en ou[tinoj

•

de uitgang –mesqa voor –meqa

•

de krasis

•

Dorische vormen in de lyrische delen

tekstbegrip tonen door een passage expressief te
lezen (DS 9)

TOELICHTING
Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen een overzicht van Dorische vormen leren. Het volstaat dat ze
vaak voorkomende vormen vlot herkennen.

2.5.3.2

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

een tragedie aan haar kenmerken herkennen
(DS 10)

bijvoorbeeld:
•

de organische opbouw van een tragedie met
prologos, parodos, epeisodia, stasima,
exodos

•

kenmerken zoals stichomythie, monoloog, ...

–

de specifieke opbouw van fragmenten van een tragedie ontleden (DS 11)

–

bijvoorbeeld:
het verloop van de redenering in een monoloog

–

verschillende types van informatie herkennen en bij
de interpretatie van de tekst gebruiken
(DS 14)

–

bijvoorbeeld:
klaagzangen, koorliederen, uitweidingen, spreuken

–

de vormgeving aan antieke of hedendaagse opvattingen toetsen (DS 16)

–

bijvoorbeeld:
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•

het gebruik van metrum in de dialoog

•

de rol van het koor
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–

–

de specifieke opbouw van een tragedie ontleden
(DS 18)

–

bijvoorbeeld:
•

spilmomenten van de dramatische handeling

•

verteltechnieken zoals de voorspellende
droom, flashback, bodeverhaal, tragische ironie, ...

vanuit de karaktertrekken en interactie van de verschillende personages het verloop van de dramatische handeling duiden (DS 11, 18)

WENKEN
–

Voor een beter begrip van de dramatische handeling en een hogere waardering van de behandelde tragedie
is het aan te raden de leerlingen de passages die niet in het Grieks worden gelezen, in vertaling te laten lezen.

–

Om de interactie tussen de personages te bestuderen kan de leraar eventueel een beroep doen op modellen uit de omgangskunde (bv. de axenroos van F. Cuvelier).

2.5.3.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN
–

auteurs en werken binnen de cultuurhistorische
context situeren (DS 23)

LEERINHOUDEN
–

bijvoorbeeld:
•

het ontstaan en de formele en inhoudelijke
evolutie van de tragedie

•

begrippen, kenmerken en denkbeelden zoals
drama, tragedie, saterspel, komedie, het tragische, motorisch moment, peripetie, crisis,
tragische ironie, catharsis, hybris, de drie
eenheden, deus ex machina

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden en die aan christelijke en andere opvattingen
toetsen (DS 24)

–

bijvoorbeeld:
de betekenis van het lijden, de rol van de goden,
fatalisme, erfschuld

–

menselijk gedrag in de tragische teksten herkennen,
interpreteren en vergelijken met dat van de huidige
mens (DS 25)

–

bijvoorbeeld:
geweld, rivaliteit, zondebokmechanisme, incest,
moord, zelfdoding, opoffering, familiegevoelens

–

niet-literaire cultuuruitingen i.v.m. de tragedie toelichten (DS 26)

–

begrippen zoals orchestra, skènè, proskènion,
theatron, parodos, mèchanè, cothurn, toneelmaskers, choregie, leitourgie

–

antieke literaire en niet-literaire cultuuruitingen vergelijken met cultuuruitingen uit latere periodes waarin de doorwerking herkenbaar is, en hierbij tijdsgebonden accenten vaststellen (DS 28)

–

bijvoorbeeld:
•

de imitatie en verwerking van een thema of
een verhaallijn uit de tragedie in literatuur, podiumkunsten, film, muziek, plastische kunsten

•

begrippen uit de psychologie zoals catharsis,
oedipuscomplex, electracomplex, ...

WENKEN
–

Het is aan te raden de receptie van de Griekse tragedie of een tragediestuk te koppelen aan het bijwonen
van een moderne interpretatie (theater, film, opera, …). Zo kunnen leerlingen zelf inhoudelijke accentver-
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schuivingen en moderne ‘oplossingen’ voor koor, decor, … constateren. Samenwerking met de leraren Nederlands en moderne vreemde talen die ook toneel behandelen, is wenselijk.
–

Ook via muziek kan men de receptie van de tragedie illustreren. Men kan hierbij zowel vertrekken van antieke motieven bij klassieke componisten (bv. Les Troyens van H. Berlioz) als van hedendaagse interpretaties/herwerkingen (bv. Oresteia van G. Marini).

–

Natuurlijk kan men ook via de literatuur de nawerking van de tragedie illustreren. Ook hier kan men kiezen
voor moderne herwerkingen (bv. Antigone van J. Anouilh).

–

Ook de tragedie leent zich bij uitstek tot creatieve verwerking. De leraar kan bijvoorbeeld de leerlingen een
aanklacht tegen of een verdediging van een personage laten schrijven.

2.5.4

Het retorische aspect

Retoriek heeft een onmiskenbare invloed uitgeoefend, niet alleen op de Griekse maatschappij in haar geheel,
maar zeker ook op Rome en heel de Westerse maatschappij. Retoriek moet hierbij ruimer geïnterpreteerd worden dan de traditionele welsprekendheid. Het retorische aspect moet niet vanuit een redevoering belicht worden
maar kan ongetwijfeld ook vanuit een filosofische (bv. de Apologie van Socrates, Aristoteles), een historische
(bv. Thucydides) of epische (bv. Homerus) tekst of zelfs vanuit een tragedie benaderd worden. We willen het
retorische aspect plaatsen onder het devies van Kenneth Burke: “Wherever there is persuasion, there is rhetoric
and wherever there is meaning, there is persuasion.”
2.5.4.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

de belangrijkste morfologische en syntactische eigenheden van de auteur of het retorische genre
herkennen (DS 5)

bijvoorbeeld:
•

de periode bij Isocrates

•

asymmetrie bij Thucydides

tekstbegrip tonen door een passage expressief te
lezen (DS 9)

2.5.4.2

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

–

kenmerken van retorische teksten herkennen en
deze bij de interpretatie van de tekst betrekken
(DS 10)

de specifieke opbouw van een tekst(fragment) ontleden (DS 11)

typische stijlfiguren aanduiden en de functie ervan
binnen de tekst toelichten (DS 12)
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–

–

bijvoorbeeld:
•

captatio benevolentiae

•

gebruik van topoi

•

typische technieken zoals dilemma, retorische
vraag, ironie, getuigenis, opwerping, aposiopese, ...

bijvoorbeeld:
•

opbouw van een redenering

•

verloop van een narratio

bijvoorbeeld:
•

expressieve woordplaatsing

•

paronomasia

•

homoioteleuton

•

alliteratie
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–

verschillende types van informatie herkennen en die
bij de interpretatie van de tekst gebruiken
(DS 14)

–

bijvoorbeeld:
•
•

onderscheid tussen feit en mening
pi/steij a)/texnoi versus pi/steij
e)/ntexnoi

•

onderscheid tussen enthymeem en syllogisme

–

onderzoeken hoe de tekstuele vormgeving begrippen en argumenten accentueert (DS 15, 17)

–

bijvoorbeeld:
het effect van een anafoor, asyndeton, drieledigheid, amplificatie

–

de tekstuele vormgeving aan antieke of hedendaagse vormgeving toetsen (DS 16)

–

bijvoorbeeld:
de vergelijking tussen eisen aan antieke en moderne welsprekendheid

–

de specifieke opbouw van een tekst ontleden
(DS 18)

–

bijvoorbeeld:
de delen van een redevoering

–

vertaalproblemen verwoorden (DS 20)

–

bijvoorbeeld:
de weergave van een retorische periode, van stijlfiguren

WENKEN
–

Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de
leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf bepaalde topoi in
een onderdeel van de rede of in een type van redevoering vooropstellen.

–

Het verdient aanbeveling het retorische aspect niet te beperken tot louter de lectuur van een klassieke redevoering, maar de impact van retoriek op andere genres en de doorwerking tot op de dag van vandaag (reclameboodschappen, media, ...) te belichten.

2.5.4.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

–

auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistorische
context situeren (DS 23)

antieke opvattingen en waarden met hedendaagse
vergelijken (DS 24)

bepaalde kenmerken van het retorische genre opnoemen en in de gelezen teksten aanduiden
(DS 25)

–

bijvoorbeeld:
•

beknopte geschiedenis van de retorica

•

plaats van gelezen auteur(s) binnen deze geschiedenis

bijvoorbeeld:
•

–

het gebruik van geweld

•

de legitimiteit van een oorlog (Demosthenes)

•

het wezen van een democratie (Thucydides)

bijvoorbeeld:
•

opbouw van een redevoering

•

overtuigingsmechanismen:

h]qoj, pa/qoj, lo/goj
–

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Griekse cultuur in literaire teksten
en andere cultuuruitingen herkennen en die met hedendaagse vergelijken (DS 25)
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–

bijvoorbeeld:
•

plaats en impact van het gesproken woord in
de antieke maatschappij

•

het agonale karakter van de Griekse maatschappij
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–

–

ook niet-literaire cultuuruitingen toelichten in relatie
met een behandelde tekst met speciale aandacht
voor hun communicatieve functie
(DS 26, 27)

–

de doorwerking van de Griekse retorica aantonen
(DS 28)

–

bijvoorbeeld:
•

de politiek van Pericles vanuit de lijkrede en
vanuit zijn bouwpolitiek

•

de overgang naar het Hellenisme vanuit Demosthenes en vanuit de beeldhouwkunst

bijvoorbeeld:
•

de retorische theorie van Aristoteles op een
moderne redevoering toepassen

•

parallellen trekken tussen oude handboeken
retorica en moderne handboeken communicatie

•

elementen van een redevoering met een reclameboodschap vergelijken

WENKEN
–

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie ernaar om leersituaties te creëren
waarbij van de leerling een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door de leerlingen zelf opgezocht theoretisch kader laat de leraar de leerlingen zelf actief op zoek gaan naar bijvoorbeeld
het gebruik van een topos, de aangewende overtuigingsmechanismen, …

–

Als de leraar ervoor kiest een redevoering te lezen, beperkt hij het best de lectuur in het Grieks tot enkele
essentiële fragmenten en geeft hij de leerlingen de opdracht de gehele redevoering in vertaling te lezen.

–

Reflectie over het aandeel van emotie en ratio en over het ethische gebruik van retorica kan bruggen slaan
met andere aspecten en met de actualiteit.

–

Het retorische aspect vormt een geschikt uitgangspunt om de leerlingen te doen nadenken over de plaats en
de functie van het retorische spreken en schrijven in de huidige samenleving en cultuur. Het is ook een goede aanzet tot kritische analyse en beoordeling van actuele betogen en debatten. Samenwerking met de leraar Nederlands of moderne vreemde talen kan hierbij aangewezen zijn.

2.5.5

Het filosofische aspect

Filosofie, als bron van alle wetenschappen, als specifieke denkactiviteit en als denkproduct één van de meest
kenmerkende eigenheden van onze westerse maatschappij, vindt haar wortels in de Griekse oudheid. Wellicht is
op geen enkel ander domein onze schatplichtigheid aan de Grieken zo groot. Binnen de Griekse filosofie neemt
Plato een centrale plaats in, door de combinatie van zijn literair genie met de gevarieerdheid en impact van zijn
filosofisch onderzoek. Daarom stelt dit leerplan de lectuur van Plato verplicht.
Anderzijds moet men het filosofische aspect zeker niet beperken tot de figuur en filosofie van Plato (en zijn leermeester en ‘hoofdpersonage’ Socrates). Het filosofische aspect kan op zich uitgebreid worden, bijvoorbeeld: de
kosmologische versus de antropologische periode, het scepticisme van de sofisten versus Socrates’ geloof in
één Waarheid, Plato versus Aristoteles. Ook een combinatie met de andere aspecten is mogelijk, bijvoorbeeld:
filosofische achtergrond van een tragedie, filosofie versus retorica.

2.5.5.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

de belangrijkste morfologische en syntactische eigenheden van Plato’s taal herkennen (DS 5)
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eigenheden zoals 2 persoon enkelvoud mediaal
op -ei i.p.v. -h|, krasis, ellips, anakoloet, prolepsis, partikels
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2.5.5.2

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

een filosofische dialoog als genre herkennen
(DS 10)

kenmerken van de Platonische dialoog zoals:
•

protreptisch karakter van de dialoog

•

dialectiek versus dialoog (open einde)

•

spreektaal versus schrijftaal

•

spel versus ernst

•

de spreekstijl van de verschillende personages

•

dramatisch karakter: botsing van levenshoudingen

–

de specifieke opbouw van een tekst ontleden
(DS 11)

–

bijvoorbeeld:
de dialectische methode bij Plato

–

typische stijlfiguren aanduiden en de functie ervan
binnen de tekst toelichten (DS 12)

–

belangrijkste stijlkenmerken van Plato zoals
metaforen, paronomasia, klankfiguren, zinsritme,
...

–

de tekstuele vormgeving aan antieke of hedendaagse opvattingen toetsen (DS 16)

–

bijvoorbeeld:
de filosofische dialoog versus traktaat, roman,
leerdicht, toneelstuk, brief

–

vertaalproblemen verwoorden (DS 20)

–

bijvoorbeeld:
•

de weergave van participia, partikels

•

de complexiteit van filosofische begrippen zoals lo/goj, a)reth/

TOELICHTING
Hoewel ook andere auteurs filosofische dialogen schreven, nemen de dialogen van Plato een unieke plaats in.
Het betreft hier immers niet steriele, fictieve dialogen waarbij elk personage een aspect van het theoretische
probleem voor zijn rekening neemt om op het einde tot een uitgebalanceerde synthese te komen. Plato stelt
levende, concrete mensen voor, die vanuit hun persoonlijkheid en levenssituatie met elkaar in botsing komen
met een spanning die aan het drama refereert. Het is wenselijk dat de leerling zich van deze uniciteit van de
Platonische dialoog bewust wordt. De aangehaalde kenmerken moeten in deze optiek gelezen worden.
WENKEN
–

Twee wegen staan open bij de behandeling van Plato: de leraar kan kiezen voor de lectuur en bespreking
van (fragmenten van) één werk met oog voor de totaliteit van dit werk, maar hij kan ook fragmenten uit verschillende werken lezen bij de behandeling van verschillende aspecten van Socrates’ en Plato’s filosofie.

–

Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de
leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de dialectische
techniek met zijn typische vraag - antwoordpatroon terugvinden in een fragment, een thema inpassen binnen
het filosofische kader van Plato, …

2.5.5.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

Plato binnen de cultuurhistorische context situeren
(DS 23)
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–

Plato’s ideeën met christelijke opvattingen vergelijken (DS 24)

–

bijvoorbeeld:
dualistisch denken, onsterfelijkheid van de ziel, reincarnatie versus verrijzenis

–

de typische kenmerken en hoofdlijnen van de filosofie van Socrates en Plato opnoemen en toelichten
(DS 25)

–

typische kenmerken van de filosofie van Socrates
zoals:

–

–

ook niet-literaire cultuuruitingen uit de Griekse oudheid toelichten in relatie met een behandelde tekst
(DS 26)

–

•

belangstelling voor ethische vraagstukken

•

Socratische onwetendheid (ironie en aporie)

•

het belang van definities

•

dialectiek (maieutiek)

hoofdlijnen van de filosofie van Plato zoals:
•

zijnsleer

•

kennisleer

•

ethica

bijvoorbeeld:
•
•

–

de receptie van Griekse filosofische concepten illustreren (DS 28)

–

het idealisme in de kunst van de vijfde eeuw
in vergelijking met Plato’s ideeënleer
wiskunde in Plato’s Timaeus

bijvoorbeeld:
•

pre-socratici en Heidegger

•

sofisten en Nietzsche

•

Plato en Popper

•

neo-platonisme

•

Utopia

TOELICHTING
Vanzelfsprekend beperkt de leraar het overzicht van het omvangrijke oeuvre van Plato tot enkele hoofdwerken of
tot een globale indeling.
WENKEN
–

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie ernaar om leersituaties te creëren
waarbij van de leerling een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door de leerlingen zelf opgezocht theoretisch kader laat de leraar de leerlingen zelf actief op zoek gaan naar bijvoorbeeld
elementen van de ideeënleer, het verloop van het dialectische gesprek, …

–

De behandeling van pre-socratici en sofisten helpt de leerlingen de figuur van Socrates en Plato en hun
unieke positie beter te plaatsen. Dit gebeurt het best aan de hand van authentieke fragmenten. Wil de leraar
ook de betekenis van Socrates en Plato voor de latere filosofie belichten, dan verdient het sterk aanbeveling
om met Aristoteles de grote trias van de Griekse filosofie vol te maken.
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1

BEGINSITUATIE

De leergang 4 uur Latijn in de derde graad is bestemd voor leerlingen die in de tweede graad de studierichting
Latijn of Grieks-Latijn hebben gevolgd. Voor alle leerlingen geldt dat ze de doelstellingen van het leerplan van de
tweede graad hebben bereikt.
Het vak Latijn wordt in de derde graad aangeboden aan de leerlingen die één van de volgende studierichtingen
hebben gekozen: Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde.

2

LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN

2.1

Uitgangspunten en principes

–

In de derde graad moeten de leerlingen de algemene doelstellingen van de klassieke talen (zie Algemeen
deel 2.2) en de specifieke eindtermen (zie Bijlage) bereiken. Dat gebeurt hoofdzakelijk op basis van teksten
als vertrekpunt voor een verkenning van de klassieke oudheid en haar impact op latere tijden.
De studie van Latijnse teksten, die tot de wereldliteratuur kunnen gerekend worden, biedt voor de leerlingen
uitgelezen kansen om

–

•

hun gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen;

•

hun cultuurhistorisch besef te verruimen;

•

een kritische houding tegenover zichzelf en onze maatschappij te ontwikkelen;

•

hun persoonlijkheid verder te vormen.

Tekststudie omvat logischerwijze drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en
verruimd:
1

taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid.

2

lectuurreflectie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door inhoudelijke en stilistische analyse.

3

cultuurreflectie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze
maatschappij door vergelijking en confrontatie.

Die drie momenten zijn te onderscheiden, maar niet steeds gescheiden. Tijdens de lectuur zullen zij niet
noodzakelijk chronologisch op elkaar volgen, maar gedeeltelijk samenvallen. Toch kan die eerder theoretische opsplitsing houvast geven bij de systematische aanpak van teksten.
De doelstellingen bij die drie momenten moeten door de leerlingen bereikt worden bij behandelde teksten. Bij
analoge niet-behandelde teksten moeten de leerlingen met gebruik van de nodige hulpmiddelen de doelstellingen van taalreflectie bereiken en die van lectuur- en cultuurreflectie nastreven.
–

Voor de opbouw van het curriculum legt dit leerplan een tweevoudige verplichting op:
•

de studie van zes aspecten van de Latijnse literatuur of het Romeinse denken: het epische, het lyrische,
het historiografische, het juridische, het filosofische en het retorische;

•

de lectuur van twee auteurs die in de Latijnse literatuur en in de Romeinse cultuur een bijzondere plaats
innemen, nl. Vergilius en Tacitus.
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Het spreekt vanzelf dat de behandeling van epiek aan Vergilius en van historiografie aan Tacitus gekoppeld
wordt. Maar de studie van die aspecten moet niet tot hun werk beperkt worden en kan ook bij andere auteurs
aan bod komen. Anderzijds kunnen bij de lectuur van die twee auteurs ook andere aspecten bestudeerd worden.
Voor de studie van het lyrische, het retorische, het filosofische en het juridische is de leraar vrij teksten en auteurs te kiezen. Het loont de moeite om naast traditionele klassieke auteurs ook postklassieke schrijvers te
lezen zoals Augustinus en Erasmus. Ook hier kan men bij de lectuur van een tekst of bij de behandeling van
een thema meerdere aspecten combineren.
Bepaalde aspecten kunnen fragmentarisch in het eerste leerjaar behandeld worden om in het tweede leerjaar
te komen tot meer systematisatie en synthese. Dat draagt bij tot de continuïteit binnen de derde graad.
–

De vakwerkgroep zal in onderling overleg de zes aspecten over de beide leerjaren van de derde graad spreiden en een pedagogisch verantwoord curriculum opstellen. Dat betekent onder meer dat elk aspect volwaardig behandeld wordt, maar niet evenveel tijd in beslag neemt.
Volgende overwegingen en suggesties kunnen helpen.
•

De epiek van de verplichte auteur Vergilius leunt door zijn metriek, zijn verhalend karakter en zijn menselijke thematiek dicht aan bij de lectuur van Ovidius in het tweede leerjaar van de tweede graad. De Aeneis biedt bovendien heel wat mogelijkheden voor een eerste aanzet voor de studie van lyriek, retoriek en
filosofie. Het is dan ook logisch het epische aspect vooraan in het curriculum te plaatsen.

•

Het lyrische aspect omvat een breed gamma van genres. De poëzie van o.a. Horatius, Catullus of Martialis blijft door haar verscheidenheid en levendigheid een jeugdig publiek van het eerste leerjaar van de
derde graad boeien.

•

Om in het eerste leerjaar ook proza aan bod te laten komen, kunnen juridische teksten of teksten met juridische inslag gelezen worden. In het tweede jaar kan hierop verder en dieper worden ingegaan.

•

De historiografie van de verplichte auteur Tacitus verdient de voorkeur in het tweede leerjaar van de derde graad. De moeilijkheidsgraad van zijn taal, zijn gedachtegang en zijn thematiek veronderstelt een
diepgaande reflectie.

•

De ervaring leert dat filosofie een hoge graad van abstract denken vereist. Daarom past een synthese
van filosofische stromingen best in het tweede jaar. Het is evenwel aangewezen bij de lectuur in het eerste leerjaar filosofische achtergronden die nodig zijn voor tekstbegrip, te bespreken.

•

Het retorische aspect is eveneens in verschillende genres aanwezig en kan occasioneel in het eerste
leerjaar van de derde graad ter sprake komen. Maar de theoretische benadering van het wezen, het doel
en de middelen van de retoriek en de kritische reflectie op de macht en de onmacht van het woord worden wellicht best voorbehouden voor het tweede leerjaar.

Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden van opbouw.

2.2

Betekenis van enkele gebruikte termen

Competentie: de reële capaciteit van een leerling om kennis, vaardigheden en attitudes in een context aan te
wenden.
Noemwoord: vorm waarin een woord als trefwoord in een woordenboek staat (nominatief enkelvoud, infinitief
presens).
Parafraseren: met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven.
Valentie: de combinatiemogelijkheden (onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp) van een werkwoord. Afhankelijk van het aantal combinatiemogelijkheden spreekt men van nul-,
één-, twee- en drievalentie van het werkwoord.
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Vertalen:
–

Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands, die nauw aansluit bij de Griekse tekst. Stroeve wendingen of
lange volzinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen is. Een werkvertaling
is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen.

–

Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot Algemeen Nederlands, vrij van 'Nedergriekse' wendingen
en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

–

Literaire vertaling: vertaling waarin met stijlmiddelen van het Nederlands het stijlniveau van de Griekse tekst
(ritme, toon, beelden, stijlfiguren, ...) zo goed mogelijk wordt weergegeven. Een literaire vertaling kan de opdracht zijn voor een groepswerk of een uitdaging voor talentvolle leerlingen.

Weergeven: een Grieks taalelement (woord, woordgroep, constructie, ...) in het Nederlands omzetten, zodat
de basisbetekenis ervan duidelijk wordt.

2.3

Doelstellingen, leerinhouden en vaardigheden

Dit hoofdstuk bevat hoofdzakelijk doelstellingen, inhouden en vaardigheden die rechtstreeks voortvloeien uit
de specifieke eindtermen (SET). De leerplancommissie heeft die SET ‘vertaald’ naar concrete leerplandoelstellingen (DS). Naast die DS staat telkens een verwijzing naar de betreffende SET, waarvan de lijst in bijlage
is opgenomen.
De leerplandoelstellingen zijn gerangschikt volgens de drie momenten van tekststudie, namelijk taalreflectie,
lectuurreflectie en cultuurreflectie. Hierbij sluiten als een vierde luik ook enkele leerplandoelstellingen aan in
verband met onderzoekscompetentie, die in elk van de drie momenten aan bod kunnen komen.
De leerplandoelstellingen van dit hoofdstuk zijn bindend. De leerlingen moeten dus op het einde van de derde
graad deze 32 leerplandoelstellingen bereikt hebben. Ook de eraan gekoppelde leerinhouden zijn bindend,
tenzij aangeduid met “bijvoorbeeld” of “zoals”: in dat geval zijn ze indicatief bedoeld.
In hoofdstuk 2.4 worden suggesties aangereikt om die doelstellingen met hun leerinhouden te realiseren via
de verplichte aspecten en verplichte auteurs.

2.3.1

Taalreflectie

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en
leesvaardigheid.
Deze doelstellingen moeten bereikt worden bij behandelde en bij analoge niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

1

de doelstellingen taalverwerving van de tweede
graad (SET 1, 26)

–

de leerinhouden taalverwerving van de tweede
graad

2

bij de lectuur de belangrijkste morfologische en
syntactische eigenheden van een auteur of een
genre herkennen (SET 8)

–

een beperkt aantal morfologische en syntactische
eigenheden van een auteur of genre

3

een aangeleerde leesmethode toepassen
(SET 3, 4)

–

een leesmethode met aandacht voor:
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•

het aanwezige verwachtingspatroon

•

de globale tekststructuur

•

woordgroepen

•

signaal- en verwijswoorden

•

de valentie van het werkwoord

•

de oorspronkelijke woordvolgorde
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•

taalpatronen eigen aan auteur of genre

•

de juiste betekenis van een woord binnen de
context

4

bij het leesproces het tekstbegrip systematisch aan
grammaticale en inhoudelijke criteria toetsen en de
aard van eventuele problemen aangeven (SET 17)

5

oordeelkundig gebruik maken van een grammati- –
caal referentiekader, van een woordenboek en van
andere hulpmiddelen (SET 2, 7)

het gebruik van een grammaticaal referentiekader
en een woordenboek; het gebruik van hulpmiddelen zoals een encyclopedie, een zoekrobot
op internet

6

tekstbegrip tonen door

teksten met een episch, lyrisch, historiografisch,
juridisch, filosofisch en retorisch karakter; fragmenten uit het oeuvre van Vergilius en Tacitus

•

de hoofdgedachte uit de tekst te halen

•

de tekst te parafraseren

•

de tekst te synthetiseren

•

de Latijnse tekst expressief te lezen

•

een werkvertaling of vlotte vertaling te geven

–

(SET 13, 15)
TOELICHTINGEN
–

De studie van een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden staat louter in functie van tekstbegrip en is geen studiedoel op zich.

–

Met valentie wordt het aantal noodzakelijke aanvullingen bij een werkwoord bedoeld: de nulvalentie (geen
noodzakelijke aanvullingen), de éénvalentie (onderwerp), de tweevalentie (onderwerp en lijdend voorwerp),
en de drievalentie (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp).

–

Werken met valenties is in de eerste plaats een kwestie van methodiek, een hulpmiddel om de samenhang
binnen de zin te begrijpen.

–

Met taalpatroon wordt een frequent weerkerende structuur bedoeld, gebonden aan een auteur of genre, bijvoorbeeld de poëtische woordvolgorde, de opbouw van een periode, de asymmetrie bij Tacitus.

–

De leraar bepaalt telkens op welke manier de leerlingen hun tekstbegrip bewijzen en hij streeft hierbij afwisseling na.

WENKEN
–

De leraar motiveert de leerlingen om hun kennis van het basisvocabularium en van de basisgrammatica als
vertrekpunt bij de lectuur op peil te houden. Herhalingen zijn slechts zinvol in functie van de te lezen auteur
en/of fragmenten: vocabularium en grammaticaonderdelen worden zo geselecteerd dat de leerling onmiddellijk het rendement van een accurate kennis ervaart. Om te vermijden dat de leerling de grammatica te fragmentarisch benadert, is het wenselijk de te herhalen onderdelen telkens in het grammaticaal referentiekader
te situeren.

–

Het kan nuttig zijn niet-basiswoorden die bij een bepaald auteur of in een tekstfragment frequent zijn of er
een specifieke betekenis hebben, in functie van de lectuur op voorhand te laten instuderen.

–

De leerlingen worden tijdens de lectuur voortdurend uitgedaagd om op basis van woordvormingsystemen de
betekenis van nieuwe woorden te achterhalen en om de (gememoriseerde) standaardbetekenis van een
woord passend in de context weer te geven.

–

Het is nodig leerlingen te leren lezen met verwachtingspatronen: nog voor de lectuur van een concrete tekst
moeten zij zich afvragen wat zij kunnen verwachten in verband met de inhoud van de tekst. Het verwachtingspatroon is in eerste instantie gebaseerd op voorkennis omtrent de auteur en zijn werk, het centrale thema van zijn oeuvre, de context, ... Die voorkennis kan aangevuld worden door een eerste extensieve lectuur:
de leerlingen verkennen de globale tekststructuur op basis van aanwijzingen van de uitgever (titel, tussen-
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kopjes, de opmaak van de tekst, …) en van tekstelementen (sleutelwoorden, frequent voorkomende woorden, …). Dat verwachtingspatroon wordt tijdens de intensieve lectuur getoetst, bevestigd of bijgesteld.
–

Goed lezen veronderstelt een constante, evenwichtige wisselwerking tussen bottom-upprocessen en topdownprocessen. Bij bottom-uplezen probeert de lezer een tekst te begrijpen "van onder naar boven": de
vorm van woorden helpt hem om grotere tekstgehelen (deelzinnen, zinnen, alinea's) en uiteindelijk de gehele
tekst te begrijpen. Bij top-downlezen werkt de lezer andersom ("van boven naar onder"): nog voor hij alle
woorden gelezen heeft, formuleert hij voorspellingen over wat er in de tekst zal staan en toetst die dan progressief. Voor die voorspellingen maakt hij gebruik van zijn contextuele en grammaticale voorkennis. Zijn
kennis van syntactische verwachtingspatronen is daarbij van groot belang.

–

Aandacht voor de Latijnse woordvolgorde tijdens het leesproces is noodzakelijk omdat die mee de betekenis
van de zin bepaalt.

–

De leraar zorgt voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen gevraagd wordt. Zij leren ook
reflecteren over hun zoekproces en problemen precies verwoorden. Die attitude van zelfreflectie is essentieel voor een methodische benadering van teksten. Het is nodig die attitude te trainen door persoonlijk werk,
in de klas of thuis.

2.3.2

Lectuurreflectie

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door inhoudelijke en stilistische analyse.
De doelstellingen en leerinhouden bij lectuurreflectie moeten bereikt worden bij behandelde teksten en nagestreefd worden bij analoge niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

7

aan de hand van specifieke tekstkenmerken tekst- –
soorten en tekstgenres onderscheiden en dit onderscheid bij het interpreteren van de tekst betrekken ( SET 8, 14)

specifieke kenmerken van epische, lyrische, historiografische, juridische, filosofische en retorische
teksten

8

de opbouw van een tekst(fragment) ontleden
(SET 4)

–

elementen zoals chronologische opbouw, opbouw
van een redenering, het handelingsverloop, spanningsopbouw, ontwikkeling van gedachten en gevoelens

9

typische stijlmiddelen aanduiden en de functie
ervan binnen de tekst toelichten (SET 4, 9)

–

frequent voorkomende stijlfiguren en hun expressieve (suggestieve, dramatiserende, overredende,
verlevendigende, …) werking; specifieke stijlkenmerken van Vergilius en Tacitus

10 de basisregels van prosodie en metriek toepassen
als hulpmiddel bij de lectuurreflectie (SET 2)

–

de dactylische hexameter

11 verschillende types van informatie herkennen en
die bij de interpretatie van de tekst gebruiken
(SET 16)

–

types van informatie zoals feiten, meningen,
argumenten, gevoelens

12 aan de hand van de tekstinhoud en -vorm een –
gemotiveerd oordeel over de communicatieve bedoelingen van de auteur uitspreken (SET 16)

elementen zoals de pragmatische functie van de
tekst, de lezerssturing

13 een gemotiveerd eigen oordeel uitspreken over de
relatie tussen tekstinhoud en -vorm (SET 9, 15, 18)

elementen zoals de esthetische waarde van een
tekst, het persuasieve karakter

–

14 een fragment in een ruimer geheel situeren
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15 de tekstuele vormgeving aan antieke en hedendaagse opvattingen toetsen (SET 9)
16 een tekst met een andere tekst waar hij direct of
indirect op teruggaat vergelijken en het belang van
imitatio en aemulatio illustreren (SET 9, 22)

–

intertekstualiteit: imitatio en aemulatio

17 vertaalproblemen verwoorden (SET 17)

–

vertaalproblemen zoals het weergeven van een
participium, van een periode, van de expressieve
waarde van stijlelementen

18 gegeven vertalingen met de gelezen brontekst en –
met elkaar vergelijken en daarbij verschillen tussen
het Latijnse en Nederlandse taalsysteem toelichten
(SET 27)

de relatie origineel - vertaling(en) en vertalingen
onderling

19 een vlotte of een literaire vertaling van een behandelde tekst maken (SET 12)
TOELICHTINGEN
–

Met tekstsoorten zijn onder andere bedoeld: verhaal, gesprek, brief, betoog, gedicht, wettekst, …; met tekstgenres: epos, redevoering, geschiedwerk, satire, epigram, …

–

Bij de lectuurreflectie wordt uitgegaan van een communicatieve benadering van teksten: een tekst wordt
opgevat als een ‘teken’ dat door een zender (auteur of spreker) veroorzaakt wordt en zich richt naar de potentiële ontvanger (de lezer of toehoorder). Dat teken is slechts herkenbaar en verstaanbaar doordat het ingeschakeld is in een code, een geheel van voorhanden conventies die ons in staat stellen om boodschappen
te herkennen en correct te interpreteren.

–

De pragmatiek onderzoekt de communicatieve functie van een tekst. Een auteur of spreker heeft steeds een
bepaalde communicatieve bedoeling; op basis van de inschatting van de situatie kiest hij voor een specifieke
(literaire) vorm die deze intentie naar zijn idee het best kan overbrengen. Andersom probeert de lezer of toehoorder op basis van de talige, literaire uitdrukking en met behulp van zijn eigen situationele kennis de intentie van de auteur of spreker te reconstrueren.

WENKEN
–

De leraar kan bepaalde delen van het theoretisch kader vooraf geven of laten opzoeken om bij de leerlingen
een verwachtingspatroon te creëren in verband met specifieke tekstkenmerken, tekstgenre, tekstsoorten.

–

Bij een communicatieve benadering kan een literaire tekst vanuit drie invalshoeken bestudeerd worden: intratekstueel (interne opbouw en concrete verschijningsvorm), contextueel (communicatieve functie van een
tekst in de relatie tussen auteur en lezer), intertekstueel (tekst en code, genrekenmerken, de tekst als snijpunt van andere teksten). Al deze dimensies hebben een plaats in een verantwoorde lectuurreflectie, al hoeven zij uiteraard niet alle tezamen te worden uitgediept bij de lectuur van elke afzonderlijke tekst.

–

In het intertekstualiteitsdenken wordt een tekst beschouwd als het snijpunt van zoveel andere teksten, waarvan hij de bewerking ( de repliek, de herlezing, de verschuiving, …) vormt. Om een bewerking te analyseren
kan men uitgaan van de volgende vragen: wat is toegevoegd, weggelaten, vervangen, herschikt?

–

Bij het bestuderen van de communicatieve bedoeling van de auteur kan het nuttig zijn van een algemeen
model te vertrekken. Elke tekst vervult een of meer van volgende pragmatische functies: hij bevat een mededeling of kennisgeving, een evaluatie die zich uitspreekt voor iets of tegen iets, een oproep of appèl naar
zichzelf of naar de andere.
Bij elke taalvorm zijn beschrijving, waardering en oproep steeds aanwezig, maar wel met verschillend accent.
Dat accent bepaalt mede de communicatieve bedoeling van de auteur of spreker.

–

Aan de hand van een vertaling of samenvatting kunnen de leerlingen zicht krijgen op de plaats van een
fragment in het geheel.
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–

Net als bij taalreflectie zorgt de leraar voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen gevraagd wordt. Hij stimuleert de leerlingen om vanuit hun theoretische kennis en verwachtingspatronen zelf
een stilistisch-inhoudelijke analyse te maken.

2.3.3

Cultuurreflectie

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.
De doelstellingen bij cultuurreflectie moeten bereikt worden bij behandelde teksten en nagestreefd worden bij
analoge niet-behandelde teksten.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

20 auteur(s) en werk(en) in hun cultuurhistorische
context situeren en die context bij de interpretatie
van teksten betrekken (SET 5, 14)

–

cultuurhistorische context van Vergilius en de
Latijnse epiek en van Tacitus en de Latijnse historiografie, en de cultuurhistorische context van behandelde lyrische, filosofische, juridische en retorische teksten

22 representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Romeinse cultuur in literaire
teksten en andere cultuuruitingen herkennen en
met hedendaagse concepten vergelijken
(SET 6, 19, 21)

–

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Romeinse cultuur; filosofische
stromingen

23 in relatie met een gelezen tekst niet-literaire cultuuruitingen toelichten (SET 5, 10, 16)

–

niet-literaire cultuuruitingen zoals beelden en
bouwwerken

–

voorbeelden van receptie van de Romeinse literatuur en cultuur

26 de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en –
over andere samenlevingen beschrijven en met
hedendaagse beeldvorming over andere culturen
vergelijken (SET 23)

aspecten van beeldvorming zoals het superioriteitsgevoel van de Romeinen

21 gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden en aan christelijke en andere opvattingen
toetsen (SET 6, 11, 18)

24 bij literaire en niet-literaire kunstwerken de communicatieve functie vaststellen (SET 10, 16)
25 antieke (literaire en niet-literaire) cultuuruitingen
vergelijken met cultuuruitingen uit latere perioden
waarin de doorwerking herkenbaar is en hierbij
tijdsgebonden accenten vaststellen
(SET 10, 22, 25, 28)

27 aan de hand van taal en cultuur de identiteit en
diversiteit van de Romeinse samenleving toelichten
(SET 24)
28 een persoonlijke reactie op Romeinse denkbeelden
en cultuuruitingen geven en die creatief verwerken
(SET 11)
29 fundamentele kenmerken van het Romeinse recht
formuleren en met aspecten van de moderne wetgeving vergelijken (SET 20)
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TOELICHTINGEN
–

In de inleiding is er reeds op gewezen dat in de praktijk lectuur- en cultuurreflectie moeilijk te scheiden zijn.

–

Cultuurreflectie kan niet in dezelfde mate bij alle aspecten uitgewerkt worden.

WENKEN
–

Cultuurreflectie gebeurt best zoveel mogelijk in combinatie met de lectuur en niet systematisch na de lectuur
van een te groot geheel. Men onderbreekt soms de lectuur voor samenvattende besprekingen of cultuurtheoretische beschouwingen .

–

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie naar leersituaties waarbij van de
leerlingen een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door henzelf opgezocht theoretisch kader gaan ze zelf op zoek naar parallellen of reminiscenties in de oudheid of in latere tijden. De leraar zorgt ervoor dat de opdrachten concreet en duidelijk omschreven zijn.

–

Samenwerking met de leraar Grieks, Nederlands of moderne vreemde talen kan aangewezen zijn. Zij kunnen
immers dezelfde literaire genres op hun programma hebben.

2.3.4

Onderzoekscompetentie

In de lessen Grieks en Latijn worden een groot aantal vaardigheden en attitudes nagestreefd (zie Algemeen
gedeelte 2.3). De specifieke eindtermen beklemtonen in het bijzonder de onderzoeksvaardigheden. Ze moeten
zowel in de pool Grieks als Latijn tot doel gesteld worden.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

30 zich op een onderzoeksprobleem oriënteren door
gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te
bewerken (SET 29)
31 op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren (SET 30)
32 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren
en ze met andere standpunten confronteren (SET
31)
TOELICHTING
Door deze doelstellingen wil men leerlingen leren op een methodische manier gegevens te verzamelen en te
verwerken. Leerlingen moeten zich van hun denkstrategieën bewust worden en die leren analyseren. Nieuwe
strategieën kunnen worden onderwezen en worden toegevoegd aan diegene die de leerlingen al gebruiken.
De drie doelstellingen beantwoorden aan drie fasen van het onderzoek:
–

verzamelen van gegevens, vaststellen van de feiten;

–

data-analyse, experimenteren en opstellen van een hypothese;

–

rapporteren en discussiëren.

Belangrijk is dat de leerlingen onderzoeksprocedures kennen. Een lectuurmethode is zo een onderzoeksprocedure: zelfstandige lectuur is een training in onderzoeksvaardigheid op het gebied van taalreflectie. DS 31 geeft
drie gebieden die betrekking hebben op literatuur- en cultuurreflectie. Die doelstellingen kunnen door een grotere
opdracht nagestreefd worden maar het is in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen deze doelstellingen door
de dagelijkse praktijk bereiken. Zelfstandigheidsdidactiek is hierbij een conditio sine qua non.
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WENKEN
–

Een onderzoeksopdracht op literair of esthetisch gebied kan er in bestaan door inhoudelijke en vormanalyse
een (tekst)fragment bij een specifiek genre onder te brengen en/of naar de voorschriften van een genre te
beoordelen.

–

Een onderzoeksopdracht op historisch gebied kan er in bestaan de regels van de historische kritiek op een
redevoering toe te passen. Samenwerking met de collega geschiedenis is hierbij mogelijk.

–

Bij receptie-onderzoek kan men de volgende vier vragen stellen: Wat wordt er verwerkt? Hoe wordt er verwerkt? Waarom wordt er verwerkt? In welke tijd wordt er verwerkt?

–

Om te voorkomen dat de werkdruk voor de leerlingen te groot wordt, dient de leraar de opdrachten duidelijk
te omschrijven en voldoende realiteitszin te tonen. Onderzoeksvaardigheden zijn immers ook in andere vakken een verplicht onderdeel.

2.4

De zes aspecten

De leerplandoelstellingen van 2.3 met hun leerinhouden moeten bereikt worden via een volwaardige behandeling
van de verplichte aspecten en de verplichte auteurs. De leraar/vakwerkgroep beslist hoe hij die doelstellingen wil
realiseren. In dit hoofdstuk volgen per aspect concrete suggesties die hierbij kunnen helpen.

2.4.1

Het epische aspect

In de tweede graad hebben de leerlingen de Metamorfosen van Ovidius gelezen: zo hebben ze kennisgemaakt
met formele en inhoudelijke kenmerken van de Latijnse narratieve poëzie, waarvan het epos de belangrijkste
exponent is.
Het epische aspect komt ook aan bod in andere literaire genres. Vooral in de historiografie, de lyriek en de retorica komen heel wat epische passages voor, zoals er ook veel lyrische, filosofische en retorische elementen in
een episch werk aanwezig zijn.
Het epische genre kende in de Latijnse letterkunde een moeizame start. Van Romeins volksepos is omzeggens
geen sprake en het cultuurepos is volledig schatplichtig aan Homerus en hellenistische modellen. Maar met Vergilius’ Aeneis wordt een absoluut hoogtepunt van de Latijnse epiek en van de Latijnse literatuur bereikt dat de
overige epische productie volledig in de schaduw stelt (Lucanus, Flaccus, Statius e.a.). Daarnaast bereikt ook
het epyllion met Vergilius’ Orpheus en Eurydice in zijn Georgica een merkwaardige hoogte.
Alleen al omwille van zijn literair-historisch belang verdient Vergilius een plaats als verplicht auteur in de derde
graad. Bovendien is Vergilius een boeiende persoonlijkheid en een veelzijdig dichter, op wie moeilijk één etiket
kan gekleefd worden. Zijn werken zijn een poëtisch aftasten van filosofisch gedachtegoed: de Aeneis krijgt een
diepere dimensie door de religieuze bezieling, de thematiek van ‘pietas’ en ‘virtus’, de pantheïstische fatumproblematiek. De idealen en personages van Vergilius zijn tegelijkertijd typisch Romeins en algemeen-menselijk. De
Aeneasfiguur is naast de plichtsbewuste held die ondanks alles zijn roeping volgt, ook de speelbal van onbegrijpelijke krachten, een vaak twijfelende en ontgoochelde leider, machteloos in zijn liefde en verdriet.
Vergilius’ literaire werk en zijn (Griekse) bronnen bieden vele mogelijkheden tot de studie van verschillende literaire genres, van imitatio en aemulatio met de Grieken, van confrontatie tussen de Griekse en Romeinse gedachtewereld, van nawerking tot op onze dagen.
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2.4.1.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

de belangrijkste morfologische en syntactische eigenheden van Latijnse poëtische taal herkennen
(DS 2)

de aangeleerde leesmethode bij de lectuur van Vergilius toepassen (DS 3)

2.4.1.2

•

verkorte vormen zoals genitief op -um i.p.v.
-orum, gesyncopeerde werkwoordsvormen

•

Griekse verbuigingsvormen

•

weglaten van voorzetsels

•

acc.: bijwoordelijke bepaling van betrekking

•

datief: bijwoordelijke bepaling van doel

•

datief: bijwoordelijke bepaling van de handelende persoon

•

nevenschikking i.p.v. onderschikking

aandacht voor taalpatronen zoals gekruiste, omarmende hyperbata, enjambement, …

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN
–

–

morfologische en syntactische eigenheden zoals

LEERINHOUDEN

een epische tekst aan formele en/of inhoudelijke
elementen herkennen (DS 7):
•

•

•

het eigen taalgebruik van Vergilius ontdekken
en interpreteren

kenmerken van epische teksten herkennen en
bij de interpretatie van de tekst betrekken

inhoudelijke elementen van het heldenepos
herkennen en interpreteren

–

–

–

taalelementen zoals
•

poëtisch vocabularium

•

poëtische woordvolgorde o.a. de plaats van
voorzetsels, betrekkelijke voornaamwoorden
en voegwoorden

•

collectief enkelvoud en poëtisch meervoud

•

verwisseling van simplex en compositum

•

ellips

•

prolepsis

kenmerken zoals
•

plechtstatige, verheven stijl

•

homerische vergelijking

•

patronymicum

•

epitheton ornans

inhoudelijke elementen van het heldenepos zoals
•

heroïsche daden

•

magie

•

mythologie

–

de opbouw van een verhaal ontleden (DS 8, 14)

–

elementen zoals het handelingsverloop, chronologische opbouw, flashback, spanningsopbouw

–

typische poëtische stijlmiddelen aanduiden en de –
functie ervan binnen de epische tekst toelichten (DS
9)

stijlfiguren die de expressieve woordvolgorde onderstrepen zoals anafoor, asymmetrie, chiasme,
enjambement, hyperbaton, inversie, parallellisme
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–

–

–

de basisregels van prosodie en metriek toepassen
als hulpmiddel bij de lectuurreflectie (DS 10)

een tekst vergelijken met een andere tekst waar hij
direct of indirecht op teruggaat en het belang van
imitatio en aemulatio illustreren (DS 16)

vertaalproblemen verwoorden (DS 17)

2.4.1.3

–

stijlmiddelen die het suggestieve woordgebruik en
betekenisverschuivingen illustreren zoals hendiadys, homerische vergelijking, litotes, metafoor,
metonymie, oxymoron, pleonasme, variatio,
zeugma

–

klankwaarde zoals alliteratie, onomatopee, klankkleur

–

basisregels van prosodie en metriek

–

–

•

schema van dactylische hexameter

•

regels van cesuur

•

elisie

imitatio en aemulatio bij Vergilius zoals
•

de storm in Aeneis en Odyssee

•

duel Aeneas met Turnus (Ilias)

•

vergelijking Orpheus en Eurydice bij
Vergilius en Ovidius

vertaalproblemen bij het weergeven van de beeldtaal, stijlelementen, ritme, klank, …

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

een tekst binnen het oeuvre van de auteur situeren
(DS 20)

–

leven en werk van Vergilius

–

Vergilius en zijn werk in hun cultuurhistorische context situeren (DS 20)

–

cultuurhistorische elementen zoals
•

de epische traditie

•

cultuurpolitiek van Augustus, mecenaat

•

de Trojaanse sagencyclus

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage uit een tekstfragment afleiden en
aan christelijke en andere waarden toetsen (DS 21)

–

opvattingen en denkbeelden, bijvoorbeeld over de
rol van de goden, oorlog en geweld, de zending
van de Romeinen

–

representatieve begrippen van de Romeinse cultuur
in het epos herkennen en met hedendaagse begrippen vergelijken (DS 22)

–

begrippen zoals fatum, virtus, pietas, furor

–

niet-literaire cultuuruitingen uit de Romeinse oudheid in relatie met gelezen epische teksten toelichten (DS 23)

–

kunstwerken zoals

–

in het epos de communicatieve functie vaststellen
(DS 24)

–

fragmenten met dubbele bodem in verband met
nationalisme, imperialisme, …

–

de artistieke verwerking van themata uit epische
teksten in de literatuur, de muziek en beeldende
kunsten opzoeken en toelichten (DS 23, 25)

–

bewerkingen zoals

–

op een creatieve manier een behandelde epische
tekst verwerken (DS 28)
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–

•

de Laocoöngroep

•

voorstellingen op fresco’s, mozaïeken, sarcofagen

•

het thema Aeneas en Dido in de schilderkunst
en opera

•

Dantes afdaling in de onderwereld

creatieve verwerkingen zoals
•

toneeltje Aeneas en Dido

•

proces van Aeneas’ houding t.o.v. Dido
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WENKEN
–

Om de Latijnse epiek in zijn literaire context te situeren zal de leraar uiteraard vertrekken van de epen van
Homerus. Bij de lectuur van de Aeneis kan men de navolging en de eigen verwerking van Vergilius bespreken door passages die naar Homerus verwijzen, te behandelen. Met de leerlingen die ook Grieks volgen kan
de vergelijking grondiger gebeuren. Voor de keuze van de teksten is overleg met de leraar Grieks nodig.

–

De leerlingen kennen in grote lijnen het verhaal van de Trojaanse oorlog, maar het is wellicht nodig de verschillende elementen in het grotere geheel van de Trojaanse sagenkring in te passen. Het is voor leerlingen
ook boeiend te verwijzen naar de verwerking in Griekse tragedies van thema’s rond de Trojaanse oorlog. De
lectuur in vertaling en samenvatting van een tragedie kan een persoonlijke opdracht zijn.

–

Fragmenten uit een omvangrijk epos als de Aeneis mogen niet los van de context gelezen worden. Leerlingen moeten zicht krijgen op het geheel; literaire vertalingen zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel.

–

De lectuur van de Aeneis biedt meerdere mogelijkheden om andere aspecten te behandelen, bijvoorbeeld:

retoriek in Aeneis 2: de episode van Sinon

lyriek in Aeneis 4: Aeneas en Dido, eventueel te vergelijken met Catullus’ liefdespoëzie

filosofie in Aeneis 6: de afdaling in de onderwereld.

–

De leraar kan erop wijzen dat het epos ook in andere tijden en culturen een belangrijke plaats inneemt, bijvoorbeeld de Ijslandse Edda, de Germaans Nibelungen, de Angelsaksische Beowulf, de Indische
Mahābhārata, Tolkien, … Leerlingen kunnen zelf de inhoud opzoeken en in de klas vertellen.

2.4.2

Het lyrische aspect

Met het lyrische aspect treden we een wereld binnen die jongeren van alle tijden sterk heeft aangesproken: de
wereld van meningen en emoties in een persoonlijkere, beeldrijke taal gegoten.
De leerlingen hebben in de tweede graad bij de lectuur van Ovidius al met lyrische elementen kennisgemaakt.
Voor de behandeling van het lyrische aspect in de derde graad is er een ruim aanbod van genres, auteurs en
thema’s: het lyrische aspect omvat onder andere epigram, satire, ode, epode, bucolische poëzie, elegie, …
Daarnaast zijn er ook vanuit de andere aspecten bruggen te slaan, wanneer een passage een eerder lyrisch
karakter krijgt.
Het lyrische aspect biedt tevens een uitgelezen kans om de leerlingen bewust te maken van de centrale plaats
die het Latijn in de geschiedenis van de Europese letterkunde bekleedt. In de Middeleeuwen en de Renaissance
beleefde de Latijnse lyriek opnieuw ongekende hoogtepunten.
2.4.2.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

–

de belangrijkste morfologische en syntactische eigenheden van een lyrisch auteur of het lyrische genre herkennen (DS 2)

de aangeleerde leesmethode bij de lectuur van lyrische teksten toepassen (DS 3)
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–

morfologische en syntactische eigenheden zoals
•

genitief op -um i.p.v. –orum

•

Griekse verbuigingsvormen

•

datief: bijwoordelijke bepaling van de handelende persoon bij passieve werkwoorden

•

nevenschikking i.p.v. onderschikking

aandacht voor taalpatronen zoals gekruiste en
omarmende hyperbata, enjambement
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2.4.2.2

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN
–

–

–

het eigen taalgebruik van dichters ontdekken en
interpreteren (DS 7)

kenmerken van lyrische teksten herkennen en bij de
interpretatie van de tekst betrekken (DS 7)

typische poëtische stijlmiddelen aanduiden en de
functie ervan binnen de tekst toelichten (DS 9)
gevoelens, emoties en ervaringen die de tekstuele
vormgeving accentueert of verbergt, interpreteren
(DS 12, 13)

LEERINHOUDEN
–

–

poëtisch vocabularium

•

poëtische woordvolgorde, zoals plaats van
voorzetsels, betrekkelijke voornaamwoorden
en voegwoorden

•

collectief enkelvoud en poëtisch meervoud

•

ellips

kenmerken zoals
•

pointe bij het epigram

•

ironie bij de satire

•

het pastorale karakter bij de bucolische poëzie

•

de complexe strofebouw bij de ode

stijlfiguren die de expressieve woordvolgorde onderstrepen zoals anafoor, asymmetrie, chiasme,
enjambement, hyperbaton, inversie, parallellisme

–

stijlmiddelen die het suggestieve woordgebruik en
betekenisverschuivingen illustreren zoals hendiadys, homerische vergelijking, litotes, metafoor,
metonymie, oxymoron, pleonasme, traductio, variatio, zeugma

–

klankwaarde zoals alliteratie, onomatopee, klankkleur

–

verschillen zoals metrisch tegenover vrij ritme,
niet-rijm tegenover rijm, strakke strofebouw tegenover losse tekstblokken

verschillen en gelijkenissen tussen antieke en hedendaagse poëzie aanduiden (DS 15)

–

een Latijnse tekst met Griekse en/of Latijnse teksten –
waarop hij teruggaat, vergelijken (DS 16)

vertaalproblemen verwoorden (DS 17)

•

–

–

–

taalelementen zoals

–

imitatio en aemulatio bijvoorbeeld bij:
•

Sappho en Catullus

•

Griekse lyriek en Horatius

•

Vergilius en Ovidius

vertaalproblemen bij het weergeven van de beeldtaal, stijlelementen, ritme, klank, …

Cultuurreflectie
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

een tekst binnen het oeuvre van de dichter situeren
(DS 20)

–

leven en werk van een dichter

–

een dichter en zijn werk in hun cultuurhistorische
context situeren (DS 20)

–

cultuurhistorische elementen zoals
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•

man/vrouw – relatie ten tijde van Catullus

•

Griekse invloed in de lyriek, poetae novi
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–

–

–

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden en aan christelijke en andere waarden toetsen
(DS 21)

–

de artistieke verwerking van thema’s uit lyrische
teksten in muziek en beeldende kunsten door de tijden heen toelichten (DS 23, 25)

–

de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en
over andere samenlevingen beschrijven en met hedendaagse beeldvorming over andere culturen vergelijken (DS 26)

–

op een creatieve manier een behandelde lyrische
tekst verwerken, verbaal of non-verbaal (DS 28)

–

representatieve kenmerken/begrippen/denkbeelden zoals
•

poeta doctus / poeta vates / poeta Faber

•

omgang met vriendschap, verliefdheid en liefde

•

pietas

•

verlies en dood

bewerkingen zoals
•

de Carmina Catulli door C. Orff

aspecten zoals
•

de suprematie van het Westen tegenover het
decadente Oosten in luvenalis, Satire 6 (over
Joden, Grieken en Romeinen)

creatieve verwerkingen zoals
•

herdichten van ‘Odi et Amo’

•

collage maken van ‘Carpe diem’

•

toneeltje rond ‘Ibam forte’

TOELICHTING
De Latijnse lyriek mag niet alleen als lyrische poëzie in de hedendaagse betekenis gezien worden, maar moet
breed opgevat worden: zij heeft ook narratieve, puntige, ironische, filosofische kenmerken zoals in de bucolische
poëzie, het epigram, de satire, …
WENKEN
–

Het verdient aanbeveling het lyrische aspect niet tot een loutere illustratie van verscheidene lyrische genres
te herleiden. Men kan een keuze maken binnen een thematiek die jongeren aanspreekt, bijvoorbeeld de panegyriek bij Vergilius in Georgica 2 en bij Horatius in Epode 2; de ironie van Horatius in een Epode vergeleken met de spot van Martialis in bepaalde epigrammen; de liefde bij Vergilius in zijn Aeneis IV, bij Horatius in
zijn Oden, bij Catullus in zijn Carmina voor Lesbia.

–

Latijnse lyriek is soms door zijn gekunsteld taalgebruik minder direct toegankelijk voor leerlingen. Aandacht
voor stilistische patronen zoals hyperbata, inversie, enjambement, anafoor, … helpt het gedicht te ontsluiten.

–

Het heeft uiteraard geen zin de verschillende metra (bv. van Horatius) met de leerlingen uitvoerig te behandelen of een praktische toepassing te vragen zoals bij de dactylische hexameter. De leerlingen mogen zich
wel bewust zijn van de veelheid en de complexiteit van lyrische metra aan de Griekse lyrici ontleend. Dat kan
bijdragen tot de appreciatie van de Latijnse lyriek.

–

De interesse van de leerlingen kan gewekt of vergroot worden door naast een Latijns gedicht een modern
Nederlands gedicht te plaatsen, of een lied, een schilderij, een beeld, … met dezelfde thematiek. Een mooie
poëtische vertaling kan een waardevol sluitstuk van de bespreking zijn.

–

In de Middeleeuwen en de Renaissance werden klassieke vormen, beelden en inhouden deels overgenomen
en aangepast, deels ook door nieuwe vervangen. De leraar kan met leerlingen nagaan hoe een genre als het
epigram of de satire in latere tijden werd herbruikt om contemporaine personen, instellingen of toestanden te
hekelen (bv. in de Middeleeuwse vagantenpoëzie of het humanistisch epigram). Ook kan men onderzoeken
hoe een klassiek motief (bv. het kussen in de gedichten van Catullus of de schoonheid van de jeugd in de
liefdespoëzie van Ovidius) verder werd ontwikkeld (bv. in de kusgedichten van Janus Secundus). Het kan
ook interessant zijn de leerlingen erop te wijzen dat het vertalen van moderne literatuur tot vandaag een
bloeiende tak van de Neolatijnse literatuur vormt.
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2.4.3

Het historiografische aspect

In de Romeinse oudheid was geschiedenis niet alleen een kwestie van geschiedvorsing maar ook en vooral van
geschiedschrijving. Mede onder invloed van Cicero’s opvattingen - historia magistra vitae - ontwikkelde de
Romeinse historiografie zich tot een hoogstaand literair genre, dat nauwe banden had met de retoriek en de
(dramatische en epische) poëzie. Dit genre bereikte zijn onbetwiste hoogtepunt in de Historiae en Annales van
Tacitus, die in dit leerplan dan ook als verplichte auteur wordt opgelegd.
Tacitus staat weliswaar in een lange historiografische traditie, maar weet zijn voorgangers op onnavolgbare wijze
te overtreffen. Zijn psychologische analyse van menselijk gedrag reikt verder, zijn aandacht voor precieze
omstandigheden is scherper, zijn vermogen tot dramatische evocatie en spanningsopbouw groter. In zijn werk
zijn inhoud en vorm, stijl en historische interpretatie perfect één geworden. Het centrale thema van Tacitus is de
verhouding tussen schijn en zijn, tussen (valse) verschijning en (verborgen) waarheid: in het keizerlijke regime is
niets wat het lijkt te zijn. Dat thema wordt weerspiegeld in de hoogst persoonlijke stijl van Tacitus, die
fundamenteel door verrassing en ambiguïteit gekenmerkt wordt. Zij dwingt de lezer voortdurend na te denken
over wat er staat (verschijning) en wat er is bedoeld (diepere waarheid). In de lectuur van Tacitus wordt de kunst
of vaardigheid van het trage, behoedzame lezen tot het uiterste op de proef gesteld, maar ook tot het uiterste
vervolmaakt.
2.4.3.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

bij de lectuur de belangrijkste eigenheden van de
woordvorming en de woordkeuze van Tacitus herkennen (DS 2)

–

woordvorming zoals samenstellingen met prae- en
in-, woordkeuze zoals frequentatieve werkwoorden (imperitare, clamitare, …)

–

bij de lectuur de belangrijkste syntactische eigenheden van Tacitus herkennen (DS 2)

–

syntactische eigenheden zoals

–

de aangeleerde leesmethode bij de lectuur van Tacitus toepassen (DS 3)

2.4.3.2

–

•

datief: bijwoordelijke bepaling van doel bij adjectieven en werkwoorden

•

vrijer gebruik van wijzen en tijden

•

de ellips van esse en van ut in completieve
bijzinnen

•

het gebruik van de historische infinitief

aandacht voor taalpatronen zoals
•

asymmetrische opbouw

•

llips van het werkwoord

•

syndeton

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

een historiografische tekst aan de hand van specifieke tekstkenmerken herkennen (DS 7)

–

tekstkenmerken zoals chronologisch relaas, oorzakelijk verband, narratieve stijl

–

de opbouw van een historiografische tekst ontleden
(DS 8)

–

elementen van opbouw zoals
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•

temporele structurering

•

onderscheid tussen situatiebeschrijving, handeling en redevoering

•

spanningsopbouw
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–

–

–

typische stijlkenmerken van Tacitus aanduiden en
de functie ervan binnen de tekst toelichten (DS 9)

verschillende types van informatie herkennen en
deze bij de interpretatie van de tekst gebruiken
(DS 11)

–

–

aan de hand van tekstinhoud en -vorm een gemoti- –
veerd oordeel over de communicatieve bedoelingen
van Tacitus uitspreken (DS 12)

stijlkenmerken zoals
•

bondigheid (losse ablatief, ellips van het werkwoord, asyndeton, …)

•

poëtische taal (collectief enkelvoud, abstractum pro concreto en omgekeerd, archaïsme
en neologisme, hendiadys)

•

onperiodische zinsbouw (streven naar asymmetrie, gedachtesprong, ...)

types van informatie zoals
•

verwoording van feiten versus verwoording
van meningen en geruchten

•

historische beschrijving en historische verklaring

•

psychologische duiding en filosofische beschouwing (sententiae)

•

gebruik van ironie

•

de dubbele bodem

elementen zoals
•

de moraliserende bedoeling in de Germania

•

de interpretatie van Tacitus’ eigen ‘subjectieve’ mening (bv. door woordplaatsing) bij zijn
‘objectieve’ vermelding van bestaande verklaringen of mogelijke motieven

–

de tekstuele vormgeving aan antieke en hedendaagse opvattingen toetsen (DS 15)

–

literaire vormgeving tegenover zakelijke stijl

–

vertaalproblemen bij de lectuur van Tacitus verwoorden (DS 17)

–

problemen zoals het omzetten van ellips, asymmetrie

2.4.3.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

een tekst binnen het oeuvre van de auteur situeren
(DS 20)

–

leven en werk van Tacitus

–

Tacitus en zijn werk in hun cultuurhistorische context situeren (DS 20)

–

cultuurhistorische elementen zoals

–

–

–

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van
een personage of auteur uit een tekstfragment afleiden en aan christelijke en andere opvattingen toetsen en met eigen mening confronteren
(DS 21)

–

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van Tacitus herkennen en met hedendaagse concepten vergelijken (DS 22)

–

in relatie met een gelezen tekst niet-literaire cultuuruitingen toelichten (DS 23)

–
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•

de theorie en de praktijk van de Romeinse
historiografie

•

het principaat

elementen zoals
•

Tacitus als ‘monarchist by despair’: zijn pessimisme en realisme

•

de rol van het individu in een autoritair regime:
macht en morele integriteit, collaboratie en
verzet

begrippen en denkbeelden zoals
•

virtus, libertas en dominatio in Tacitus’ oeuvre

•

simulatio en dissimulatio in de verhouding
tussen keizer en onderdanen

niet-literaire cultuuruitingen zoals reliëfs op zuilen
en triomfbogen, de Ara pacis, de keizersfora, …
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–

–

–

–

antieke (literaire en niet-literaire) cultuuruitingen
vergelijken met cultuuruitingen uit latere perioden
waarin antieke cultuuruitingen herkend kunnen worden (DS 25)

de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en
over andere samenlevingen beschrijven en met hedendaagse beeldvorming over andere culturen vergelijken (DS 26)

–

–

aan de hand van teksten van Tacitus de identiteit en –
diversiteit van de Romeinse samenleving toelichten
(DS 27)
een persoonlijke reactie op denkbeelden van Tacitus geven (DS 28)

–

voorbeelden van receptie van historische teksten
zoals
•

de dood van Seneca, de brand van Rome in
de schilderkunst

•

I Claudius: roman en tv-reeks

•

de strip Murena

elementen van beeldvorming zoals
•

Tacitus’ houding tegenover het Romeinse imperialisme, tegenover macht en machtsmisbruik van Romeinse keizers

•

idealisering van de Germaanse levenswijze

elementen zoals
•

de betekenis van de senaat

•

republikeinse ideeën versus keizerlijke macht

bijvoorbeeld:
•

schrijft Tacitus geschiedenis in de hedendaagse betekenis van het woord?

•

Tacitus’ neiging tot pessimisme, dramatisering
en moralisering

TOELICHTINGEN
–

De geschiedenis had in de oudheid (cf. Cicero) niet alleen een bewarende, maar ook een uitgesproken didactische en zelfs persuasieve functie. Zij beperkte zich niet tot een droge opsomming van feiten, maar bood
tevens een verklaring van het gedrag van mensen uit het verleden én een richtsnoer voor mensen in het heden: de geschiedenis verschafte handelingsmodellen, typische voorbeelden van goed en slecht zedelijk gedrag. Om die rol te kunnen vervullen diende de geschiedenis in een gepaste stijl verwoord te worden.

–

Nauw verwant aan het historiografische genre - maar er duidelijk van onderscheiden - is de antieke biografie,
die met name in de keizerlevens van Suetonius een vaste vorm kreeg. Uit de Romeinse oudheid zijn ons
geen autobiografische werken overgeleverd. Het is de kerkvader Augustinus die met zijn Confessiones de
beschrijving van de innerlijke ontwikkeling in de westerse literatuur en cultuur introduceert. Alleen al om deze
reden wordt de lectuur van Augustinus aanbevolen.

WENKEN
–

Voor leerlingen is de beknoptheid van Tacitus vaak een hinderpaal om te komen tot elementair tekstbegrip.
Het vraagt dan ook veel begeleiding vanwege de leraar om de leerlingen vertrouwd te maken met de taalpatronen van Tacitus; vooral door de ellips van werkwoorden en van voegwoorden zoals de completieve ut
worden zinnen minder doorzichtig.

–

Historische verhalen lenen zich goed voor een literaire analyse vanuit narratologische of verhaaltechnische
invalshoek.

–

Bij de interpretatie van stijlvormen zal de leraar de nadruk leggen op de eenheid van vorm en inhoud: krachtige sententiae om de Romeinen te confronteren met hun zedelijk verval, een onverwacht lange zin die de
spanning ten top drijft, het suggestieve van een bruusk afgebroken zin of gedachte, …

–

Occasionele vergelijking van Tacitus’ tekst met die van Suetonius (bv. de passage over Galba of Britannicus)
kan leerlingen ertoe aanzetten informatie op een kritische manier af te wegen. Men kan ook keizerbustes
vergelijken met de beschrijving van het uiterlijk bij Tacitus en Suetonius.

–

Suggesties voor een thematische aanpak bij de lectuur van Tacitus:
•

individu en massa: individuele en massapsychologie, individuele vrijheid en collectieve dwang

•

vrouwen aan de macht: formele macht en informele invloed
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–

•

vrijheid en macht: macht en morele integriteit, verzet en collaboratie in een dictatuur, vrijheid en vrije meningsuiting

•

het principaat als theatermaatschappij: veinzerij en verhulling, vleierij en hypocrisie, theatralisering van
de macht.

Bij de lectuur van Tacitus ( en bv. ook bij Livius) kunnen elementen van Romeins recht of retorica behandeld
worden.

2.4.4

Het juridische aspect

Of we het willen of niet, we komen dagelijks in contact met ‘recht’: we begeven ons in het verkeer, we sluiten
elke dag wel een of andere transactie, zelfs onze relatie met gezinsleden en vrienden is door rechtsregels bepaald.
Met hun rechtspraak hebben de Romeinen een handig en soepel instrument gecreëerd om gedurende eeuwen
op binnen- en buitenlands vlak hun samenleven te organiseren en hun conflicten te beheersen. De impact van
het Romeins recht is voor de westerse samenleving even fundamenteel geweest als de invloed van de Griekse
filosofie op ons filosofisch en wetenschappelijk denken.
Het is de bedoeling dat leerlingen aan de hand van teksten met het Romeins recht kennismaken en dat met aspecten van de moderne wetgeving vergelijken. Dit kan gebeuren via auteurs als Cicero, Livius en Tacitus, via
originele juridische teksten of rechtsspreuken. Leerlingen moeten hierbij leren reflecteren over de manier waarop
conflicten en tegenstrijdige belangen in een samenleving opgelost worden en voor- en nadelen van verschillende
rechtssystemen leren afwegen.
Door de lectuur van juridische teksten komen de leerlingen bovendien in contact met reële situaties uit het dagelijks leven van de Romeinse bevolking, wat in de ‘grote’ literatuur doorgaans weinig aan bod komt.
2.4.4.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN
–

de specifieke juridische betekenis van een aantal
termen in de behandelde teksten weergeven
(DS 4)

2.4.4.2

LEERINHOUDEN
–

termen zoals fas, ius, mos, causa, fides

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

juridische teksten aan specifieke tekstkenmerken
herkennen (DS 7)

kenmerken zoals
•

het bondig karakter van rechtsspreuken

•

de precieze verwoordingskracht

•

het formulaire, geijkte karakter, bijvoorbeeld
placuit

–

de opbouw van een tekstfragment ontleden (DS 8)

–

de fasen in het procesverloop, de soorten argumentatie

–

verschillende types van juridische informatie herkennen (DS 11)

–

algemene beschouwingen over de grondslagen
van het recht, concrete rechtsregels, rechtsspreuken

–

vertaalproblemen van een juridische tekst verwoorden (DS 17)

–

vertaalproblemen zoals het correct weergeven
van juridische begrippen, …
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2.4.4.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN
–

juridische teksten in hun cultuurhistorische context
situeren (DS 20)

–

representatieve begrippen en kenmerken van het
Romeins recht in teksten en in andere cultuuruitingen herkennen en met hedendaagse concepten
vergelijken (DS 22)

–

aan de hand van het Romeins recht aspecten van
identiteit en diversiteit van de Romeinse samenleving toelichten (DS 27)

–

een ethische reflectie maken over recht en rechtvaardigheid in de Romeinse maatschappij (DS 28)

–

fundamentele kenmerken van het Romeins recht
formuleren en met aspecten van de moderne wetgeving vergelijken (DS 29)

LEERINHOUDEN

–

–

–

bijvoorbeeld:
•

verpersoonlijking van ‘Iustitia’ in de oudheid
en in latere tijd (blinddoek, weegschaal)

•

het gebruik van rechtsspreuken

•

het begrip erfdienstbaarheid

•

Romeins recht en code Napoléon

aspecten zoals
•

huwelijksrecht

•

statuut van slaven, cliënten, vreemdelingen

•

statuut van civitas, colonia

•

ius naturale versus ius gentium

bijvoorbeeld:
•

indeling van het recht: ius civile, ius naturale,
ius gentium

•

algemene rechtsbeginselen

•

organisatie van de rechtspraak

•

casuïstisch karakter

WENKEN
–

Gezien de complexiteit van het Romeins recht is het natuurlijk enkel mogelijk een eerste indruk van deze
materie te bieden. Het komt er op aan die elementen te behandelen die voor het Romeins recht en voor het
modern recht van doorslaggevend belang zijn geweest. Een saai historisch en technisch overzicht van het
Romeins recht zal nauwelijks de belangstelling van leerlingen wekken.

–

Het verdient de voorkeur concrete teksten die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, te kiezen: algemene rechtsbeginselen (nulla poena sine lege, pacta sunt servanda, …), principes van rechtvaardige rechtsbedeling, eenvoudige rechtsinstellingen (kopen, testament, schadeloosstelling, …).

–

De leraar kan Romeins recht thematisch behandelen, bijvoorbeeld het idee van een ‘rechtvaardige oorlog’
(Cicero, Erasmus), het ontstaan van Romeins recht in het algemeen (Livius, Tacitus).

–

De leraar kan ook teksten van het Corpus Iuris Civilis plaatsen binnen de ordening van het Belgisch recht
(publiek- en privaatrecht, personen- en zakenrecht, procesrecht, …).

–

De zuiver juridische bronnen verschillen taalkundig van het klassieke Latijn en dat vraagt een andere aanpak
op het vlak van taalreflectie (semantiek, morfologie en syntaxis). Literaire en niet-literaire juridische teksten
vereisen ook op het punt van lectuurreflectie een eigen benadering. Bij juridische beschouwingen van Cicero,
Tacitus, Gellius, Erasmus, … zijn niet alleen inhoudelijke maar ook literaire elementen belangrijk voor de interpretatie.
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2.4.5

Het filosofische aspect

De Romeinen hebben geen eigen, specifiek ‘Romeins’ wijsgerig denken ontwikkeld. Hun filosofie was fundamenteel Grieks van inslag: Romeinse filosofen volgden de leer van Plato of Aristoteles, bekeerden zich tot het epicurisme of het stoïcisme, of streefden naar een verzoening van verschillende scholen. Lucretius en Cicero waren
de eerste Romeinen die een poging ondernamen om het Griekse denken in de Latijnse taal uit te drukken. Het is
aan hun moeizame vertaalarbeid te danken dat het Latijn zich vanaf de late oudheid ontwikkelde tot een algemene filosofische en wetenschappelijke taal.
Net zoals in Griekenland omvatte het wijsgerig onderwijs in Rome drie componenten: fysica (onderzoek van de
natuur), ethiek en logica. Wel legden Romeinse filosofen als Lucretius, Cicero en Seneca - meer nog dan hun
Griekse voorgangers - de klemtoon op het ethische: in hun geschriften staat het goede leven centraal. Hun filosofie is dan ook in de eerste plaats een praktische filosofie, die eerder als een levenskunst dan als een systeem
van morele regelgeving dient te worden opgevat.
De Romeinse filosofie vond haar uitdrukking in uiteenlopende tekstsoorten. Zij komt niet alleen aan bod in het
wijsgerige traktaat, maar ook in de didactische poëzie (Lucretius), de dialoog (Cicero, Erasmus), het essay in
briefvorm (Seneca) en de belijdenis (Augustinus). Daarnaast komt de filosofie als levenskunst ook ruim aan bod
in het epische dichtwerk van Vergilius en de lyriek van Horatius.
De Romeinse filosofen hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Westerse denken.
Toen men het Grieks niet meer machtig was, fungeerde het Latijn als algemene filosofische taal; de Romeinen
en na hen de middeleeuwse latinisten bewaarden voor ons het Griekse gedachtegoed.
2.4.5.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

bij de lectuur van een behandelde filosofische auteur de belangrijkste morfologische en syntactische
eigenheden herkennen (DS 2)

2.4.5.2

morfologische en syntactische eigenheden zoals
•

de plaatsing van meer dan een adjectief bij
hetzelfde substantief, de complexe periodebouw die zich over meerdere verzen uitstrekt
(Lucretius)

•

brevitas, parataxis, antithese en veelvuldig
gebruik van synoniemen en quasisynoniemen (Seneca)

•

bijbelse woordenschat en beeldspraak, ‘rijmproza’ door middel van woordherhaling en
homoioteleuta (Augustinus)

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

–

aan de hand van specifieke tekstkenmerken de
tekstsoort van de behandelde filosofische tekst herkennen (DS 7)

kenmerken bijvoorbeeld van:
•

leerdicht

•

filosofische dialoog

•

brief

–

de filosofische gedachtegang ontleden (DS 8)

–

de opbouw van de redenering

–

vormen van redenering in de tekst herkennen
(DS 11)

–

vormen van redenering zoals gezagsargumenten,
syllogismen, sofismen, gevoelsargumenten, argumenten ex absurdo, a contrario, a fortiori, ...
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–

–

een gemotiveerd oordeel uitspreken over de communicatieve bedoelingen van de auteur (DS 12)

vertaalproblemen verwoorden (DS 17)

2.4.5.3

–

–

bijvoorbeeld:
•

de moraliserende bedoeling bij Lucretius en
Seneca

•

de bekeringsijver van Augustinus

•

het propageren van een levenshouding bij Horatius

•

de filosofie ten dienste van nationalisme bij
Vergilius

complexiteit van begrippen zoals virtus, pietas,
anima, ratio, ...

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

teksten binnen filosofische stromingen situeren
(DS 20)

–

filosofische stromingen zoals epicurisme, stoïcisme, christelijke filosofie, humanisme

–

opvattingen, waarden en normen van een perso- –
nage of auteur uit een tekstfragment afleiden en aan
christelijke en andere waarden toetsen (DS 21, 22)

opvattingen over vriendschap, liefde, geluk, plicht
en genot, het leven na de dood, de houding tegenover het probleem van lijden en dood, …

–

de receptie van Romeinse filosofische concepten en
ideeën illustreren (DS 25)

bijvoorbeeld:

–

•

Seneca en Montaigne

•

het neostoïcisme van Justus Lipsius

–

de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en
over andere samenlevingen beschrijven en met de
hedendaagse beeldvorming over andere culturen
vergelijken (DS 26)

–

beeldvorming van de Romeinen zoals pragmatisme en eclecticisme.

–

een persoonlijke reactie op Romeinse denkbeelden
en cultuuruitingen geven en die creatief verwerken
(DS 28)

–

creatieve verwerkingen zoals de transpositie van
het carpe diem-motief naar de eigen leefwereld

WENKEN
–

Een bondig overzicht van de ontwikkeling van het Griekse denken is een uitstekend vertrekpunt voor de studie van de Romeinse filosofie. Vanzelfsprekend kan men hierbij alleen de hoofdlijnen en de meest kenmerkende ideeën van de grote Griekse filosofen en filosofische stromingen vermelden. Het is de bedoeling de filosofen in hun context te situeren en tegelijk de leerlingen met filosofische begrippen en formuleringen vertrouwd te maken. Eventueel overleg met de leraar Grieks ligt voor de hand.

–

Men kan de studie van het filosofisch aspect op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld:

aan de hand van teksten van Cicero de filosofie chronologisch behandelen;

fragmenten van auteurs (Lucretius, Seneca, …) lezen en de stromingen bespreken die zij aanhangen;

opvattingen van verschillende filosofische stromingen over thema’s zoals geluk, vriendschap, slavernij,
leven en dood onderling vergelijken.

–

De studie van filosofische teksten stimuleert bij de leerlingen de ontwikkeling van vaardigheden zoals logisch
denken, redeneren, abstraheren en attitudes zoals verwondering en weetgierigheid, een kritische houding
tegenover het vanzelfsprekende en openheid voor andere ideeën. Zij krijgen inzicht in de kracht en de beperkingen van het menselijk denken. Het is de opdracht van de leraar de kansen hiertoe optimaal te benutten.

–

Door confrontatie met Romeinse opvattingen en denkbeelden kunnen de leerlingen ook uitgedaagd worden
om na te denken over hun eigen inzichten en hun eigen handelen.
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2.4.6

Het retorische aspect

Retorica maakt wezenlijk deel uit van de Romeinse literatuur en cultuur. In navolging van de Grieken hebben de
Romeinen zich intensief op de theorie en de praktijk van de welsprekendheid toegelegd. Een beschaafde Romein moest zich in alle omstandigheden elegant en overtuigend kunnen uitdrukken. In elk literair genre diende
de auteur zich te laten leiden door regels die hij in zijn retorische opleiding had geleerd.
Toch blijft de studie van een redevoering het best geschikt om het retorisch aspect grondiger te behandelen. Er
zijn heel wat mogelijkheden: de pleitredes en politieke redevoeringen van Cicero, een kortere toespraak uit het
werk van een geschiedschrijver (Livius, Tacitus) of zelfs van een episch dichter als Vergilius, de Laus stultitiae
van Erasmus uit de Neolatijnse literatuur.
De lectuur en interpretatie van Latijnse retorische teksten ontwikkelt de kritische zin van de leerlingen. Zij worden
geconfronteerd met retorische middelen in het spreken en schrijven van vandaag, zij leren argumentaties op hun
waarde te beoordelen en misbruik van retorica te doorzien.
2.4.6.1

Taalreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

de belangrijkste syntactische eigenheden van een
retorische tekst herkennen (DS 2)

–

–

tekstbegrip tonen door de retorische tekst expressief
te lezen (DS 6)

2.4.6.2

kenmerken zoals de oratorische periode en syntactisch parallellisme bij Cicero

Lectuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

aan de hand van tekstkenmerken en contextuele
gegevens een redevoering herkennen (DS 7)

–

elementen zoals aanspreking, retorische vraag,
captatio benevolentiae, praeteritio

–

de opbouw van een retorische tekst ontleden
(DS 8)

–

opbouw van een redenering, ontwikkeling van de
thematiek

–

typische stijlmiddelen aanduiden en de functie ervan –
in de retorische tekst toelichten (DS 9)

stijlmiddelen in functie van ‘docere’, ‘placere’ en
‘movere’

–

verschillende types van informatie aanwijzen en die
bij de interpretatie van de tekst gebruiken
(DS 11)

–

rationele overtuiging (logos) versus affectieve of
emotionele overreding (ethos en pathos)

–

aan de hand van de tekstinhoud en –vorm een gemotiveerd oordeel over de communicatieve bedoelingen van de auteur uitspreken (DS 12)

–

de redevoering als een communicatieve en/of
strategische taalhandeling

–

een fragment binnen een werk situeren (DS 14)

–

(het fragment als onderdeel van) het exordium, de
narratio, de propositio en partitio, de argumentatio, de peroratio

–

de vormgeving van een antieke en hedendaagse
redevoering met elkaar vergelijken (DS 15)

–

stijlmiddelen en stijlregisters

–

vertaalproblemen verwoorden (DS 17)

–

bijvoorbeeld de weergave van een oratorische
periode, van stijlmiddelen en stijlregisters
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2.4.6.3

Cultuurreflectie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

–

de tekst binnen het oeuvre van een auteur situeren
(DS 20)

–

leven en werk van een auteur

–

een auteur en zijn werk in hun cultuur en literairhistorische context situeren (DS 20)

–

literair-historische context zoals

–

–

–

–

–

representatieve begrippen, kenmerken en denkbeelden van de Romeinse cultuur in retorische
teksten herkennen (DS 22)

vanuit een gelezen tekst beeldend materiaal en
bouwwerken uit de Romeinse oudheid toelichten
(DS 23, 24)

–

–

cultuuruitingen uit de oudheid vergelijken met die uit –
latere perioden waarin antieke cultuuruitingen herkend kunnen worden (DS 25)

een persoonlijke reactie op Romeinse denkbeelden
en cultuuruitingen geven en die creatief verwerken
(DS 28)

–

•

beknopte geschiedenis van de antieke
retoriek

•

hoofdkenmerken van de antieke retoriek

•

hoofdtypes van redevoering

cultuurhistorische context zoals
•

retoriek en samenleving

•

retoriek en politieke strijd

bijvoorbeeld:
•

het Romeinse elite-ideaal (decorum, gravitas,
…)

•

cliëntelisme

•

groepsbelang en algemeen belang

•

retoriek en smaadcultuur (agressieve humor,
de kunst van het beledigen, …)

bijvoorbeeld:
•

de analyse van retorische lichaamstaal aan de
hand van een standbeeld van een rede naar

•

bespreking van de ruimtelijke context van een
retorische ‘performance’ (de curia Julia, het
Forum Romanum, …)

bijvoorbeeld:
•

doorwerking van de Romeinse retoriek in de
praktijk en de theorie

•

Cicero als retorisch en politiek model

•

de figuur van Catilina in de Europese literatuur

bijvoorbeeld:
•

de confrontatie van de Romeinse retoriek met
de moderne argumentatie- en communicatieleer

•

de evaluatie van een Latijnse redevoering
vanuit de moderne argumentatie- en communicatieleer

•

de evaluatie van een hedendaagse redevoering vanuit de antieke retoriek

TOELICHTINGEN
–

Redevoeringen werden in de eerste plaats opgesteld om te worden uitgesproken en beluisterd. Een expressieve lectuur van de retorische tekst door de leraar kan voor de leerlingen een hulpmiddel bij het verwerven
van tekstbegrip zijn. Andersom kan de leerling ter afronding van het leesproces door een expressieve lectuur
van de tekst tekstbegrip demonstreren.
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–

Een stilistische analyse mag zich niet beperken tot het louter herkennen en benoemen van geïsoleerde stijlfiguren. Men moet steeds oog hebben voor de specifieke functie van de aangewende stijlmiddelen in de retorische tekst. Het antieke schema ‘docere-placere-movere’ kan daarbij helpen: draagt een bepaald stijlmiddel
bij tot de duidelijkheid van het exposé of van de redenering (docere), helpt het de redenaar zijn publiek gunstig te stemmen (placere) of dient het veeleer tot het opwekken van een emotie (movere)?

–

Bij het bepalen van de communicatieve bedoelingen van een redenaar kan het nuttig zijn van een hedendaags communicatiemodel te vertrekken. In de pragmatiek wordt een onderscheid gemaakt tussen communicatieve en strategische taalhandelingen. Bij een communicatieve taalhandeling wordt het beoogde doel van
de redevoering uitgesproken. Bij een strategische taalhandeling (dreigen, bedreigen, intimideren en discrimineren, criminaliseren, beledigen, kleineren) blijft het beoogde doel integendeel verborgen.

–

Antieke en moderne redevoeringen vertonen zowel punten van overeenkomst als van verschil. In beide gevallen tracht een redenaar zijn publiek door middel van diverse overtuigingsmiddelen te overtuigen. Maar wat
in de oudheid een bepaald effect had, heeft vandaag mogelijk geen of een averechts effect. Een typisch
voorbeeld is de verheven stijl, die in de oudheid werd aangewend om de toehoorders te verbluffen, te schokken of in vervoering te brengen, maar die in het actuele Nederlands vaak bombastisch en daardoor enigszins
belachelijk overkomt. Dit verschil stelt uiteraard specifieke vertaalproblemen.

WENKEN
–

Het retorische aspect biedt tal van mogelijkheden voor een creatieve verwerking. Na de lectuur van één van
Cicero’s Catilinarische redevoeringen bijvoorbeeld kunnen leerlingen individueel of in groep de opdracht krijgen een verdedigingsrede van Catilina tegen Cicero op te stellen en uit te spreken. De leraar kan delen van
een Latijnse redevoering (al dan niet in vertaling) door de leerlingen laten voordragen met aandacht voor gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en lichaamsbeweging.

–

De lectuur en interpretatie van een Latijnse retorische tekst vormen een geschikt uitgangspunt om de leerlingen te doen nadenken over de plaats en de functie van het retorische spreken en schrijven in de huidige samenleving en cultuur. Zij zijn tevens een goede aanzet tot het kritisch analyseren en beoordelen van actuele
betogen en debatten. Deze doelstelling kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, eventueel in
samenspraak met de leraar Nederlands of moderne vreemde talen. Voorbeelden:
•

een analyse van een Latijnse redevoering volgens de moderne argumentatie- en communicatieleer;

•

een analyse van een hedendaagse redevoering volgens de regels van de antieke retoriek;

•

retoriek en mediatraining: communicatie volgens de antieke retoriek en de moderne communicatiewetenschap.
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Decretale specifieke eindtermen
Pool Grieks en pool Latijn
1

Uitgangspunten

De decretale specifieke eindtermen klassieke studies hebben betrekking op kennis, inzicht, vaardigheden en
attitudes waarmee leerlingen
• ingeleid worden in de klassieke oudheid via de lectuur van authentieke teksten en via de studie van andere cultuuruitingen;
•

een beter inzicht verwerven in klassieke talen en in taal in het algemeen;

•

via een referentiekader klassieke cultuuruitingen situeren en begrijpen;

•

het doorleven van klassieke cultuur herkennen in diverse latere cultuuruitingen;

•

een inzicht verwerven in de eigen cultuur en in haar plaats ten opzichte van andere culturen.

2

Inhoudelijk kader

De decretale specifieke eindtermen zijn geordend volgens 6 onderdelen die het mogelijk maken de polen
Latijn en Grieks te karakteriseren, met name:
• ordening en systematiek;
•

expressie en waardering;

•

communicatie;

•

waarden, normen en opvattingen;

•

identiteit en diversiteit;

•

traditie en evolutie.

Die onderdelen worden bestudeerd vanuit twee invalshoeken, met name taal en cultuur.
Onder taalstudie verstaan we de studie van taalfenomenen uit de klassieke oudheid waardoor taalkundige kennis wordt verworven. Die laat zien hoe de klassieke talen zijn opgebouwd en welke verschillen en gelijkenissen
er onderling en met de huidige moderne talen zijn. Taalstudie geeft ook een idee van de manier waarop taal in
de oudheid gebruikt werd en hoe klassieke talen evolueerden.
De studie van cultuuruitingen als uitdrukking van mens en maatschappij hoort bij de culturele invalshoek. Door
analyse en reflectie worden culturele uitingen op basis van gelijkenissen en verschillen verduidelijkt. Behalve aan
literaire teksten besteden de specifieke eindtermen ook aandacht aan andere cultuuruitingen zoals drama, architectuur, beeldende kunst, wetenschappen.
De benadering van taal en cultuur gebeurt in de eerste plaats vanuit een perspectief dat jongeren in staat stelt
om o.m. vanuit de eigen beleving van de realiteit aanknopingspunten te vinden in taal en cultuur van een ver
verleden. De vergelijking van hedendaagse taal- en cultuurelementen met gelijkaardige verschijnselen uit het
verleden, biedt de leerling de kans om zowel de specifieke als de relatieve waarde van taal- en cultuuruitingen te
begrijpen en in een context te plaatsen. Gaandeweg komt er een grotere waaier van problemen aan bod. Thema’s worden verruimd, uitgediept en in een complexer perspectief geplaatst om te komen tot logische analyse en
synthese.
De decretale specifieke eindtermen kunnen zowel slaan op Grieks (Griekse, Grieken) of Latijn (Romeinse, Romeinen).
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3

Overzicht

3.1

Ordening en systematiek

De leerlingen kunnen:
1

de samenstelling, stamverwantschap en betekenis van woorden door middel van woordvormingssystemen
verduidelijken.

2

een referentiekader (de basisregels in verband met morfologie, syntaxis, stilistiek, prosodie en metriek) gebruiken als hulpmiddel bij de lectuur van een tekst.

3

bij het lezen van een Griekse/Latijnse tekst de aangeleerde lectuurmethode toepassen.

4

in een tekst structuur- en stijlelementen onderscheiden en hun relatie tot de inhoud aangeven.

5

kunstuitingen plaatsen en interpreteren in hun historische en culturele (filosofische, ethische, antropologische, natuurwetenschappelijke, ...) context.

6

cultuurpatronen uit de klassieke oudheid beschrijven en vergelijken met hedendaagse.

7

op een oordeelkundige manier gebruik maken van hulpmiddelen voor het begrijpen en interpreteren van een
tekst.

3.2

Expressie en waardering

De leerlingen kunnen:
8

de tekstmodi (narratief, lyrische, retorisch, ...) en de tekstgenres (epos, dialoog, brief, ...) onderscheiden op
grond van taalgebruik en stilistische kenmerken.

9

de expressieve waarde van tekstuele vormgeving toelichten en evalueren volgens opvattingen van de klassieke oudheid en ze confronteren met hedendaagse opvattingen.

10 de expressieve waarde van niet-literaire kunstuitingen toelichten en evalueren volgens opvattingen van de
klassieke oudheid en ze confronteren met hedendaagse opvattingen.
11 gevoelens en ervaringen uitgedrukt in een antieke kunstuiting in hun cultuurhistorisch kader plaatsen, confronteren met eigen gevoelens en ervaringen en op een creatieve manier verwerken.
12 een behandelde tekst adequaat in correct en vlot Nederlands omzetten.

3.3

Communicatie

De leerlingen kunnen:
13 een behandelde tekst expressief lezen met aandacht voor de communicatieve betekenis van stijl- en structuurmiddelen.
14 de invloed van contextgegevens op betekenis en structuur van diverse soorten teksten aantonen en gebruiken om de tekst te interpreteren.
15 de inhoud van een tekst(fragment) met eigen woorden weergeven en daarover een eigen mening verwoorden en verantwoorden.
16 verschillende communicatiemiddelen (tekstuele, figuratieve en architecturale) uit de klassieke oudheid beschrijven en hun communicatieve functie verduidelijken.
17 bij het leesproces het tekstbegrip systematisch aan grammaticale en inhoudelijke criteria toetsen en de aard
van eventuele problemen aangeven.
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3.4

Waarden, normen en opvattingen

De leerlingen kunnen:
18 in diverse soorten teksten de onderlinge relatie tussen gedachtegang en taalgebruik enerzijds en waarden
en normen anderzijds vaststellen en daarover kritisch reflecteren.
19 in antieke cultuuruitingen concepten in verband met de relatie mens – zingeving en mens – natuur, mens –
medemens of mens – samenleving analyseren, in de toenmalige context plaatsen en vergelijken met hedendaagse concepten.
20 fundamentele kenmerken van het Romeinse recht formuleren en vergelijken met aspecten van de moderne
wetgeving. (1)
21 de houding tegenover levensvragen in belangrijke filosofische stromingen vergelijken en met eigen opvattingen confronteren.

3.5

Identiteit en diversiteit

De leerlingen kunnen:
22 inzake taal en cultuur de invloed van Griekenland op Rome, en de invloed van beide op de Westerse taal en
cultuur omschrijven en toelichten.
23 de beeldvorming van de Grieken/Romeinen over zichzelf en over andere samenlevingen beschrijven en
vergelijken met hedendaagse beeldvorming over andere culturen.
24 aan de hand van taal en cultuur de identiteit en diversiteit van de Griekse/Romeinse samenleving aantonen
en toelichten.
25 in de bewerking of verwerking van antieke cultuuruitingen tijdgebonden accenten vaststellen.

3.6

Traditie en evolutie

De leerlingen kunnen:
26 doorwerking van Griekse/Latijnse woordenschat in moderne talen herkennen en toelichten.
27 door vergelijking van een vertaling met het origineel, gelijkenissen en verschillen tussen het Griekse/Latijnse
taalsysteem en een modern taalsysteem toelichten.
28 de doorwerking en receptie van Grieks/Romeinse ideeën, cultuuruitingen en maatschappelijke fenomenen
illustreren.

3.7

Onderzoekscompetentie

De leerlingen kunnen:
29 zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken.
30 op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
31 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.

(1)

Enkel voor de pool Latijn.
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A BEKKER Rosanne, VAN OEVEREN Kokkie, Activerende didactiek: het slepen voorbij, in
Lampas, jg. 41 nr. 3, p. 263-273

Lectuur - Grieks
Epiek en lyriek
@ ANNIS, W., Aoidoi, internet, 2002-2006, (www.aoidoi.org). (over Homerus en lyrici)
SALINAS PRICE, R., Homer, internet, 2006-06-21, (http://www.homer.com.mx/index.html).
-> let op de verschillende links

Filosofie:
B LONG, A. A. (ed.), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge University
Press, 1999.
IRWIN, Terence, Classical Philosophy, University Press, Oxford 1999
-> in de reeks Oxford Readers over filosofie

CANTO-SPERBER, Monique (ed.), Philosophie grecque, PUF Paris (1998²).
-> deel van een reeks bestemd voor de studenten van de eerste cyclus van het hoger onderwijs

HADOT, Pierre, Qu'est-ce que la philosophie antique? Gallimard, Paris, 1999.
PIRSIG, R.M., Zen en de kunst van het motoronderhoud, 33ste druk, Pockethuis, Amsterdam, 2003,
510 pagina's.
-> een roman over de vraag 'Wat is kwaliteit?' en vooral over Plato

HOFSTADTER, D.R., Gödel, Escher, Bach, Een eeuwig gouden band, 8ste druk, Olympus,
Amsterdam, 2004, 899 pagina's.
-> dit quasi onleesbare boek, een roman over wetenschap, heeft tussenstukken over Griekse mythologie en filosofie

KIRK G. S. & RAVEN J. E., The presocratic philosophers. A critical history with a selection of
texts, Cambridge, University Press 1984², ISBN 978-0521274555.
-> heel bruikbare standaarduitgave, de "Kleine Diels-Kranz".

DUMONT Jean-Paul, Les écoles présocratiques, Paris, Gallimard, 1991, ISBN 9782070326105.
-> handige en betaalbare pocket, met uitgebreide inleiding en de relevante vertaalde bronnen/teksten.

PRADEAU J.-F. (réd.), Les Sophistes I-II, Garnier Flammarion, Paris, 2009, ISBN 978-2-08120713-4 en 978-2-0812-2990-7.
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de sofisten, en een omstandige inleiding

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. I. Pyrrhon. L'épicurisme, Livre de
poche nr. 641, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN 9782080706416.
-> handige en betaalbare pocket, een vertaling van The Hellenistic philosophers, Cambridge, University Press, 1987.

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. II. Les Stoïciens., Livre de poche
642, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN 9782080706423 of 208070642X.
-> handige en betaalbare pocket, een vertaling van The Hellenistic philosophers, Cambridge, University Press, 1987.

SCHUHl P.-M., Les Stoïciens I-II, in Collection Tel nr. 281-282, Gallimard, Paris 1962 (geen
ISBN)
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de Stoici, met een omstandige inleiding

LONG, A.A. & SEDLEY D.N., Les philosophes hellénistiques. III. Les Académiciens. La
renaissance du pyrrhonisme., Livre de poche 643, Garnier-Flammarion, Paris, 2001, ISBN
9782080706430 of 208070643X.
PAQUET Léonce, Les Cyniques grecs. Fragments et témoignages, Livres de poche nr. 4614,
Librairie Générale Française 1992, ISBN 9782253059134
-> handige en betaalbare pocket, bevat alle teksten in vertaling in verband met de Cynici, met een inleiding.

Herodotus:
B BLANCO, W., en ROBERTS, J.T., Herodotus, The Histories, W.W. Norton & Company, New
York, 1992, 433 pagina's.
KAPUSCINSKI, R., Reizen met Herodotos, De Arbeidspers, Amsterdam, 2005, 263 pagina's.
@ SPALDING, T., Herodotus on the Web, internet, 2006-06-21, (http://www.isidore-ofseville.com/herodotus/index.html).
-> vergeet niet op 'Foreign language' te klikken

Wetenschap:
B LUMINET, J.-P., De bibliotheek van Alexandrië, Roularta Books, Roeselare, 2005, 287 pagina's.

Lectuur - Latijn
Caesar:
B GOUDINEAU, Christian, César et la Gaule, Editions Errance, Paris (1990) (deeltje in de reeks
Points-Histoire).
NOUWEN, Robert, Caesar in Gallië, Davidsfonds, Leuven (2003).
NOUWEN, Robert, De Romeinen in België, Davidsfonds, Leuven (2006).
MEIJER, Fik, Vercingetorix. De mythe van Frankrijks oudste held, Athenaeum - Polak & van
Gennep, Amsterdam (2004).
ROMBAUT, Hans, Julius Caesar in België, Universa Press, Wetteren (2006).
T Caesar: imagines, Themanummer rond Caesar met lespraktijkvoorbeelden. in: "Der altsprachliche
Unterricht" LI, 5/2008.
Jules César. Pouvoir et ambition. Een reeks artikels in het tijdschrift "Histoire antique", févriermars 2004
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Frans

Enquête sur Jules César. Reeks artikels in Le Point no. 1613, hebdomadaire d'information, 15 août
2003
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Fran

La guerre des Gaules, extra-nummer 5 van het tijdschrift Histoire Antique, mars-mai 2004.
-> eventueel te gebruiken in overleg met de leraar Frans

Cultuur (reflectie)
B MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Historische personages, Alexander de Grote,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6104 6)

MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Alex stelt voor - Historische personages, Nero,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6219 7)
MAINGOVAL Freançois, TORTON Jean, Alex stelt voor - Historische personages, Cleopatra,
Casterman, 2008 (ISBN 978 90 303 6177 0)
MARTIN Jacques e.a., De reizen van Alex, Casterman
− Rome (1), 2002 (ISBN 90 303 3098 8)
− Rome (2), 2005 (ISBN 90 303 3091 0)
− Pompeï (1), 2004 (ISBN 90 303 3092 9)
− Griekenland (1), 2003 (ISBN 90 303 3096 1)
− Griekenland (2), 2008 (ISBN 978 90 303 6030 8)
− Antieke klederdracht (1), 2005 (ISBN 90 303 3087 2)
− De Olympische spelen, 2004 (ISNB 90 303 3094 5)
− Athènes, 2001 (ISBN 22 033 2923 8)
A ADEMA Suzanne, Vergilius achter de camera: de ruzie tussen Dido en Aeneas (Verg. Aen. 4.296396), in: Lampas, jg. 39 nr. 3, p. 267-273
KROON Caroline, De fotograaf vertelt: tekstsamenhang in Ovidius’ Metamorphosen, in: Lampas,
jg. 39 nr. 3, p. 226-245
HUNINK Vincent, Poëzie in de klas, in: Lampas, jg. 40 nr 1, p. 95-104

ICT
Algemeen:
B CIRCE Project, ICT & Klassieke Talen in Europa. Een introductie tot het gebruik van ICT door
leerkrachten Klassieke Talen (Brussel: Het Gemeenschapsonderwijs, 2006).
-> nuttige tips over ICT van onze vrienden uit het GO!

Specifieke sites:
Archeologie:
@ http://www.stoa.org/metis/
-> virtueel bezoek aan Griekse archeologische sites: schitterende site, zeer bruikbaar voor lessen cultuur

Etymologie:
@ http://woordenweb.nedercom.nl/
-> interessant, maar in de eerste graad eerder geschikt om te demonstreren dan om leerlingen er alleen mee te laten werken

Griekse mythologie:
@ http://www.bloggen.be/dzeus/
-> geschikt voor leerlingen die wat extra willen lezen over Griekse mythologie

Er bestaan verschillende systemen voor differentiatie:
1. Differentiatie in moeilijkheidsgraad
Bij de herhaling van de leerstof uit de eerste graad kunnen leerlingen zelf bepalen welke
leerstofonderdelen ze nog onvoldoende beheersen. Ze kunnen ook oefeningen kiezen op
basis van hun niveau: reproductie van paradigmata – toepassingen in woordgroepen of
zinnen – toepassingen in bekende of onbekende teksten.
Bij klassieke talen komen zoveel deelvaardigheden kijken, dat iedere leerling daarin zijn eigen
sterktes en zwaktes heeft. In functie van hun individuele problemen krijgen de leerlingen
specifieke opdrachten. Zo kan de ene leerling bijvoorbeeld bij een oefening over de syntaxis
specifiek de opdracht krijgen om systematisch eerst een morfologische ontleding te maken
terwijl een andere de opdracht krijgt om vanuit het verloop van de zin een syntactisch
verwachtingspatroon te formuleren.
Door foutenanalyse maken de leerlingen, bijgestaan door de leraar, een lijst op van door hen
frequent gemaakte fouten. Zij krijgen de kans om via aangepaste oefeningen hun individuele
kennistekorten weg te werken.
In het begin van het schooljaar kan d.m.v. een diagnostische toets het leesvaardigheidsniveau
van elke leerling bepaald worden. Op basis daarvan kunnen leerlingen dan minder of meer
hulp krijgen om een tekst zelfstandig te lezen.
Zo’n diagnostische toets kan ook deelvaardigheden testen: grammaticale analyse, inhoudelijk
tekstbegrip, vertaalvaardigheid. Leerlingen kunnen vervolgens met specifieke opdrachten
oefenen op de vaardigheid die bij hen persoonlijk nog het zwakste is.
2. Differentiatie in leertijd
Leerlingen krijgen de mogelijkheid een eigen werkverdeling te bepalen zodat ze meer leertijd
kunnen besteden aan de onderdelen waarvoor zij dat nodig achten. De leraar waakt natuurlijk
zorgvuldig over de minimumnorm en stuurt eventueel bij.
Leerlingen werken een deel van de les individueel; na een afgesproken periode mogen
diegenen die dat wensen de hulp inroepen van leerlingen die al klaar zijn. het is soms
wonderlijk te zien hoe leerlingen sneller van een gelijke ('peer') dan van een leraar inzichten
overnemen. Ook de sterkere leerling wint erbij: hij wordt immers gedwongen zijn aanwezige
kennis expliciet te ordenen en te theoretiseren.
Enkele antwoorden op de mogelijke bedenking dat de zwakkere leerling misschien gewoon
wacht totdat de sterkere leerling de taak op een presenteerblaadje komt aanbieden:
1. Deze vorm van differentiatie hanteer je niet als het om een zeer moeilijke opdracht gaat: bij
elke les moet afgewogen worden wat de beste werkvorm is.
2. Leerlingen zijn eerder bereid tot (mee)werken als ze zelf ook een verantwoordelijkheid
dragen; dat bereik je bij differentiatie alleszins eerder dan bij klassikaal onderricht.
3. Het is de taak van de leraar erop toe te zien dat de helpende leerling de rol van leraar op
zich neemt, en niet die van Sinterklaas. Het uitlenen van een oplossingenblad helpt immers
niemand verder.
4. Tot slot hoef je ook niet per se vooraf te zeggen dat leerlingen na een bepaalde tijd de hulp
kunnen inroepen van anderen. Dat beslis je op een bepaald moment als je merkt dat het
tempo erg verschillend is.

3. Differentiatie in groeperingsvormen
Afhankelijk van de opdracht kan de leraar ervoor kiezen homogene of heterogene groepen te
maken bij groepswerk. Bij lectuur kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen om drie leerlingen met
een andere sterke deelvaardigheid of leerlingen met een verschillende leerstijl te laten
samenwerken. Op die manier leren ze optimaal van elkaar.
De leerlingen kunnen hierbij ook elk een verschillende rol en verantwoordelijkheid krijgen.

4. Differentiatie in methode
Voor nieuwe grammatica kan een leercyclus aangeboden worden waarbij leerlingen volgens
hun leerstijl zelf kiezen waar ze in de cyclus instappen. Op het einde van het parcours heeft
iedereen de hele cyclus afgelegd en dezelfde doelen bereikt.
Bij opdrachten voor de lectuur die de interesse in de tekst moeten aanwakkeren, kunnen
leerlingen een opdracht kiezen die aansluit bij hun leerstijl.

5. Differentiatie in belangstelling
Bij bespreking van een tekst kan men leerlingen een thema volgens hun interesse laten
kiezen, bv. stilistische bespreking, psychologie van de personage, voortleven in latere kunst
… Hierbij is het dan wel belangrijk dat achteraf leerlingen hun bevinden aan elkaar kunnen
doorgeven.
Creatieve verwerkingsopdrachten (cultuurreflectie) zijn per definitie taken waarbij leerlingen op
een gedifferentieerde wijze aan de slag gaan. Eventueel kan dat ook met groepswerk
gecombineerd worden.
Ook voor SETOC (specifieke eindtermen onderzoekscompetenties) kan de keuze van de
opdracht mee bepaald worden door de interesse van de leerling.

Alternatieve vragen bij zinnen
Deze vragen zijn bedoeld als controle na lectuur.

1. Opdracht i.p.v. het vroegere ‘verklaar de naamval’
a) Geef de vorm van elk(e) onderstreept(e) woord(groep).
b) Geef de (syntactische) functie ervan. Geef bij bijwoordelijke bepalingen zonder vz. ook de rol.
c) Bepaal waarbij het woord / de woordgroep hoort.

Deze vraag is toepasbaar op eender welke tekst.
'Geef de (syntactische) functie' is een alternatieve formulering voor 'Verklaar de naamval'.

In de volgende vraag wordt syntaxis 'opengetrokken': niet enkel syntaxis van de naamvallen komt daarin aan bod, maar ook bv.
bijzinnen, het gezegde van hoofd- of bijzin worden erin bevraagd. Daarin wordt m.a.w. niet vanuit naamvallen, maar vanuit
functies gedacht.
2. Geef de functie van elk onderstreept zinsdeel(stuk). Geef bij bijwoordelijke bepalingen ook de rol als het geen vz.-groep
is.

Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu
vulgata, quam arva et stagna et in modum solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus, magistris et machinatoribus Severo et
Celere, quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem temptare et viribus principis illudere.
(Tacitus, Annales XV 42.1)
Overigens heeft Nero de ruïnes van het vaderland gebruikt om een paleis te laten bouwen waarin niet zozeer de juwelen en het goud
verbazing wekten, omdat die al gewoon geworden waren en door spilzucht algemeen verbreid. Nee, eerder het bouwland en de vijvers en de
bossen enerzijds als reservaten en anderzijds de open terreinen en vergezichten. Ontwerpers en uitvoerders waren Severus en Celer die het
talent en de durf hadden om ook dat wat de natuur onmogelijk gemaakt had door techniek te tarten en de middelen van de keizer kwistig te
gebruiken.

(vertaling Ben Bijnsdorp, 2004)
Antwoorden:
Nero: onderwerp bij usus est
usus est: gezegde (van de eerste hoofdzin)
patriae ruinis: voorwerp bij usus est
in qua: bijwoordelijke bepaling bij miraculo essent
aperta: bijvoeglijke bepaling bij spatia
quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem temptare et viribus principis illudere: bijvoeglijke bepaling bij
Severo et Celere

3. Geef het volledige gevraagde zinsdeel/zinsdeelstuk.
Bv. (op basis van het tekstfragment uit de vorige vraag):
- geef het onderwerp bij usus est.
- geef het lijdend voorwerp van exstruxit.

Antwoorden:
onderwerp bij usus est
=> Nero
lijdend voorwerp van exstruxit
=> domum, in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu vulgata, quam arva et stagna et in modum
solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus

De twee vorige vragen zijn elkaars spiegelbeeld.

4. Zinsdelen en zinsdeelstukken
a) Verdeel de hoofdzin in zinsdelen en geef de functie van elk zinsdeel.
b) Ga in de hele zin (ook in eventuele bijzinnen) op zoek naar de zinsdeelstukken bij een kern. Trek daarbij telkens een pijl
naar de kern.

Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis
virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse videatis.
(Cicero, Eerste Catilinarische rede § 32)
Ik beloof u dit, heren senatoren, dat er zo'n grote nauwgezetheid zal zijn bij ons consuls, zo'n groot gezag bij u, zo'n grote dapperheid bij de
Romeinse ridders, zo'n grote eensgezindheid bij alle goede mensen, dat u zult zien dat door het vertrek van Catilina alles onthuld, aan het
licht gebracht, onderdrukt, bestraft is.
(vertaling uit de docentenhandleiding bij Quo usque tandem ..., Hermaion, 1998)
opm.: voor 'hoc' hoef je deze vraag niet te beantwoorden; het is een voorlopig zinsdeel.

a) Polliceor / hoc / vobis, / patres conscripti, / tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus
Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse
videatis.

Polliceor: gezegde
vobis: meewerkend voorwerp (bij Polliceor)
patres conscripti: aanspreking
tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis
consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse videatis: lijdend voorwerp (bij Polliceor)

b)
Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem,

tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, illustrata,

oppressa, vindicata esse videatis.

5. Dominantenketting
Een dominantenketting geeft de afhankelijkheid aan totdat je uitkomt bij het gezegde van de hoofdzin.
Curius, / ubi intellegit quantum periculum consuli impendeat, / propere / per Fulviam / Ciceroni / dolum qui parabatur, /
enuntiat.
(Wanneer Curius begrijpt welk groot gevaar de consul bedreigt, verklapt hij haastig via Fulvia aan Cicero de valstrik die werd
voorbereid.)
a. Geef de dominantenketting van qui:
Qui bij parabatur - Qui parabatur bij dolum - dolum qui parabatur bij enuntiat
b. Geef de dominantenketting van quantum:
Quantum bij periculum – quantum periculum bij impedeat - quantum … impendeat bij intellegit - ubi … impendeat bij enuntiat

6. Markeeropdracht
Markeer de zinskern (= gezegde + noodzakelijke zinsdelen) in één kleur (geel); markeer de zinskern van bijzinnen van de eerste
graad in een andere kleur (blauw) en kernen van de bijzinnen van de tweede graad in nog een andere kleur (grijs).
Curius, / ubi intellegit quantum periculum consuli impendeat, / propere / per Fulviam / Ciceroni / dolum qui parabatur, / enuntiat.

quantum periculum consuli impendeat
qui parabatur
(Wanneer Curius begrijpt welk groot gevaar de consul bedreigt, verklapt hij haastig via Fulvia aan Cicero de valstrik die werd
voor. bereid)
7. Duid voorzetselgroepen aan in de volgende zin. (zelfde als de vorige)
Antwoorden: in nobis consulibus - in vobis - in equitibus Romanis – in omnibus bonis
Op deze vraag kan eindeloos gevarieerd worden met alle vormen van zinsdelen en zinsdeelstukken die leerlingen moeten kunnen herkennen.

Vraag 8: zie volgende pagina.

8. Maak een schematische voorstelling van de (syntactische structuur van de) volgende zin met behoud van de
woordvolgorde.
Deze opdracht is vooral geschikt bij complex samengestelde zinnen. Kijk voor richtlijnen ook in het document ‘visualisatie’.
Hieronder een voorbeeld uit 'De bello Gallico'. De grafische voorstelling is verschillend naargelang de gebruikte leesmethode.
Caesar ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus, ubi suos urgeri, signisque in unum locum collatis, duodecimae legionis
confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit, quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo
amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut vulneratis aut occisis, in his primipilo Publio Sextio Baculo, fortissimo viro,
multis gravibusque vulneribus confecto, ut iam se sustinere non posset, reliquos esse tardiores et nonnullos a novissimis desertores proelio
excedere ac tela vitare, hostes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere et ab utroque latere instare et rem esse in angusto
vidit, neque ullum esse subsidium quod submitti posset, scuto ab novissimis uni militi detracto, quod ipse eo sine scuto venerat, in primam
aciem processit, centurionibusque nominatim appellatis, reliquos cohortatus milites, signa inferre et manipulos laxare iussit, quo facilius
gladiis uti possent.

(uit Caesar, De bello Gallico II.25)

Na het aanvuren van het tiende legioen was Caesar vertrokken naar de rechtervleugel. Daar zag hij dat zijn mensen in het nauw werden
gebracht en dat de soldaten van het twaalfde legioen hun veldtekens op één punt bijeen hadden gezet en dicht opeen stonden, waardoor ze
elkaar in de weg zaten bij het vechten. Van het vierde cohort waren alle centurio's gesneuveld en was een vaandeldrager gedood met verlies
van het veldteken. Van de andere cohorten waren bijna alle centurio's gewond of gedood, onder wie de oppercenturio Publius Sextius
Baculus, een bijzonder dapper man, die door vele zware verwondingen zo gebroken was dat hij niet meer op zijn benen kon staan. De rest
begon al minder snel te reageren, zag Caesar, en sommige mensen in de achterste gelederen dachten dat ze in de steek gelaten werden. Ze
wilden weggaan uit het gevecht en buiten schot raken. De vijand bleef intussen onophoudelijk aan de voorzijde opkomen vanaf het lagere
terrein en aan beide zijkanten druk uitoefenen. De situatie was kritiek, en er was geen reserve die nog ter versterking gestuurd kon worden.
Caesar pakte van een soldaat in de achterste gelederen het schild af (zelf was hij namelijk zonder schild gekomen) en ging naar voren tot in
de eerste slaglinie. Daar sprak hij alle centurio's aan bij hun naam en riep hij de andere soldaten op om de veldtekens weer voorwaarts te
dragen en de gevechtsformaties losser te maken, waardoor men gemakkelijker met het zwaard kon werken.

(vertaling Vincent Hunink, 1997)

Caesar ...

ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus
ubi ...
suos urgeri
... vidit

vidit

signisque in unum locum collatis
duodecimae legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento
quartae cohortis omnibus centurionibus occisis
signiferoque interfecto,
signo amisso,
reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut
vulneratis aut occisis,
in his primipilo Publio Sextio Baculo, fortissimo viro,
multis gravibusque vulneribus confecto
ut iam ...
se sustinere
... non posset

reliquos esse tardiores
et nonnullos a novissimis desertores proelio excedere
ac tela vitare,
hostes neque ...
a fronte ex inferiore loco subeuntes
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neque ullum esse subsidium
quod submitti posset
scuto ab novissimis uni militi detracto
quod ipse eo sine scuto venerat
... in primam aciem processit
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centurionibusque nominatim appellatis
reliquos cohortatus milites
signa inferre et manipulos laxare
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... possent.
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