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VISIE 
 

Het vak Grieks heeft twee belangrijke componenten: de studie van een taal, het Grieks, enerzijds, en 
via deze taal het bestuderen van een samenleving en cultuur, de Griekse, anderzijds. Deze twee com-
ponenten zijn echter geen doel op zich, maar dienen een hoger doel. 
• Zo is het bij de studie van de Griekse taal niet de bedoeling dat de leerlingen opgeleid 

worden tot specialisten in de Griekse taalkunde, laat staan dat ze zouden leren om deze 
oude taal op actieve wijze te hanteren. Via de taalstudie verwerven ze echter wel inzicht in 
abstracte taalstructuren en leren ze op een probleemoplossende manier met taal omgaan. 
Daardoor verscherpen ze hun algemene taalvaardigheid. De eigenheid van de Griekse taal 
(flecterend, eigen zinsbouw, eigen woordorde ...) ontwikkelt bovendien het analytische en 
synthetiserende vermogen van de leerlingen. Een deel van de hier verworven vaardigheden 
en attitudes kunnen ze vervolgens niet alleen inzetten bij de studie van moderne vreemde 
talen, maar dit zal ook hun taalbeheersing van het Nederlands verhogen. 

• Zo zal ook de studie van de Griekse cultuur en het voortleven daarvan in latere periodes niet 
bestaan uit de steriele reconstructie van een samenleving of ingegeven zijn door een 
misplaatste nostalgie naar een ver verleden. De antieke cultuur wordt steeds gezien vanuit 
de confrontatie met de eigen tijd, als het ware als een casestudy om problemen en 
spanningsvelden uit de hedendaagse samenleving vanuit een ruimer perspectief te bekijken. 
De leerlingen zullen door hun analyse van de antieke cultuur en identiteit, en de daaraan 
gekoppelde reflectie over de eigen cultuur en identiteit, een ruime opvoeding krijgen tot 
bewuste en kritische burgers die de uitdagingen van onze snel evoluerende samenleving 
aankunnen. 

De basisoptie Grieks staat open voor alle jongeren, wat ook hun sociale of culturele achtergrond is. 
De enige vereiste is een brede interesse en nieuwsgierigheid om een oude cultuur te leren kennen 
door middel van de studie van de authentieke teksten die die cultuur heeft voortgebracht. 
De studie van Grieks draagt bij tot de ontwikkeling van historisch bewustzijn: het besef dat mensen in 
de klassieke oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden vaak heel ver-
schillend waren, maakt de klassieke oudheid voor de leerlingen zowel vertrouwd als vreemd. De con-
frontatie met wat anders is, verruimt de horizon van de leerlingen en hierdoor leren ze hun eigen, van-
zelfsprekend geachte opvattingen en gevoelens in vraag te stellen. 
De studie van Grieks geeft de leerlingen meer inzicht in de wortels van de Europese beschaving, 
waardoor zij niet alleen de westerse cultuur beter begrijpen, maar die ook kunnen vergelijken met niet-
westerse culturen. 
Door de specifieke lectuur- en werkmethode die in het vak Grieks wordt gehanteerd, waarbij er een 
voorname plaats is voor probleemoplossend en onderzoekend leren en waarbij de analytische, syn-
thetiserende en structurerende vaardigheden van de leerlingen voortdurend worden aangescherpt, 
biedt deze optie een goede voorbereiding op alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. 
De studie van de klassieke talen werd inmiddels grotendeels bevrijd van haar oubollig en saai imago, 
waarbij het enige doel soms leek om lange lijsten woordenschat en grammaticale fenomenen te 
memoriseren met het oog op de vorming van toekomstige filologen. De didactische klemtoon ligt 
vandaag op afwisseling van werkvormen en op het stimuleren van zelfstandig werken en leren. 
Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan culturele items, gekoppeld aan de huidige tijd en aan de 
leefwereld van de leerlingen. Bij de taalstudie werken de leraren aan het plezier van de lectuur van 
authentieke teksten en trachten ze een dode taal ‘levendig’ te maken. 
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BEGINSITUATIE 
 

De leerlingen die in het tweede leerjaar van de eerste graad voor de basisoptie Grieks kiezen, hebben 
reeds één jaar Latijn achter de rug.  
Dat betekent dat ze al enige voorkennis bezitten op het vlak van: 
• grammaticale begrippen en fenomenen; 
• omgang met een flecterende taal; 
• lectuurmethode en vertaaltechnieken. 
De leraar Grieks informeert bij zijn collega Latijn naar deze voorkennis en maakt er zo veel mogelijk 
gebruik van. Waar mogelijk verwijst hij dan ook naar overeenkomsten en verschillen tussen de twee 
taalsystemen. De reeds verworven kennis wordt in Grieks verder uitgediept en verankerd. 
De meeste leerlingen kiezen voor Grieks vanuit een brede interesse voor taal en cultuur en zijn 
daarom vaak bijzonder gemotiveerd. 
Toch dient er, o.a. bij het werken aan tekstbegrip, rekening mee te worden gehouden dat de 
taalvaardigheid Nederlands van een aantal leerlingen, en in het bijzonder de leerlingen met een 
anderstalige achtergrond, zeer zwak is: beperkte woordkennis, moeilijkheid om iets correct en vlot te 
verwoorden ... 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
 

Aan de onderstaande algemene doelstellingen wordt gedurende het volledige curriculum Grieks op 
systematische wijze gewerkt. 

1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN OP TAALKUNDIG EN CULTUREEL VLAK 
1 De leerlingen kunnen de inhoud van behandelde en niet-behandelde teksten, geschreven in 

authentiek Grieks, met steeds groter wordende zelfstandigheid en met gebruik van de 
nodige hulpmiddelen begrijpen, weergeven, interpreteren en bespreken. 

2 De leerlingen kunnen met steeds groter wordende zelfstandigheid een lectuurmethode en 
een grammaticaal referentiekader gebruiken met het oog op tekstbegrip. 

3 De leerlingen verwerven, door de confrontatie met de eigenheid van het Grieks, inzicht in de 
structuur en het functioneren van andere talen. 

4 De leerlingen verwerven inzicht in de Griekse kunst, cultuur, taal- en letterkunde, geschie-
denis en samenleving en het voortleven van aspecten daarvan in latere samenlevingen. 

5 De leerlingen verwerven, door de confrontatie van de Griekse met de eigen en andere sa-
menlevingen, inzicht in actuele spanningsvelden en uitdagingen. 

6 De leerlingen zien in dat opvattingen, waarden en normen tijd-, plaats- en contextgebonden 
zijn. 

7 De leerlingen kunnen de volgende vaardigheden met steeds grotere zelfstandigheid inzet-
ten: analyseren, structureren, synthetiseren, kritisch beoordelen, argumenteren, zichzelf 
evalueren. 

2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN OP HET VLAK VAN VAKATTITUDES 
1 De leerlingen tonen interesse voor de antieke cultuur en het voortleven ervan. 
2 De leerlingen zijn bereid doorzettingsvermogen, grondigheid en nauwkeurigheid in te zetten 

bij hun studie van de Griekse taal en de antieke cultuur. 
3 De leerlingen zijn bereid samen te werken en samen, met respect voor elkaars mening, naar 

oplossingen te zoeken voor de in de les aangebrachte probleemstellingen. 
4 De leerlingen zijn bereid met een open geest een tekst of andere kunstuiting op zijn artis-

tieke waarde te beoordelen. 
5 De leerlingen staan open voor de eigenheid van andere samenlevingen in het algemeen en 

de antieke samenleving in het bijzonder. 
6 De leerlingen zijn bereid de kijk op hun eigen leefwereld kritisch te beoordelen door de 

confrontatie met de antieke wereld. 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN 
1 VOCABULARIUM 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 1  van de frequente woorden die ze bij de lectuur hebben ontmoet, een 
aantal elementen geven. 

1 Van de woorden uit het basisvocabularium (zie 
bijlage): 

• de woordsoort; 
• de grondbetekenis(sen); 
• bij werkwoorden: eventueel de vaste naamval; 
• bij substantieven: de nom., de gen. en het lidwoord; 
• bij adjectieven: de nom. m., v. en o. en eventueel de 

vaste naamval; 
• bij voornaamwoorden: de nom. m., v. en o.; 
• bij telwoorden: waar aanwezig de nom. m., v. en o.; 
• bij voorzetsels: de bijbehorende naamval(len). 

 2  van nieuwe frequente woorden via stamverwantschap met reeds 
gekende frequente woorden de betekenis afleiden. 

2 Stamverwantschap tussen Griekse woorden. 

 3  bij Griekse woorden die ze bij de lectuur ontmoeten en die voortleven 
in gangbare afleidingen en samenstellingen in bekende moderne 
talen, de verwantschap herkennen. 

3 Verwantschap tussen Grieks en moderne talen. 
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2 GRAMMATICA 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 TERMINOLOGIE 

 4  de essentiële grammaticale begrippen begrijpen en benoemen. 4 De begrippen bij doelstellingen 5 tot en met 11. 

 FONOLOGIE 

 5  Grieks lezen en schrijven. 5 Het Griekse schriftsysteem: 
• alfabet; 
• spiritussen; 
• iota subscriptum. 

 6  Grieks correct uitspreken. 6 Uitspraak van Grieks met aandacht voor de 
spiritus en het woordaccent. 

 MORFOLOGIE 

 7  woordsoorten herkennen. 7 Woordsoorten: 
• lidwoord, substantief, adjectief, bijwoord, telwoord, 

voornaamwoord, werkwoord, voorzetsel, voegwoord, 
partikel. 

 8  morfologische fenomenen herkennen, benoemen en vertalen. 8 Morfologische fenomenen: 
• het lidwoord 
• de substantieven van: 

− de α-verbuiging: 
- type οἰκί α  
- type θάλαττα  
- type μάχη  

−  de ο-verbuiging: 
- type ἄνθρωπος  
- type ἔργον  
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

• de adjectieven van: 
− de ο/α-verbuiging: 

- type ἄξιος  
- type ἀγαθό ς  

• de aanwijzende voornaamwoorden αὐτό ς  en ὅδε ; 
• het betrekkelijk voornaamwoord ὅς ; 
• de thematische werkwoorden in: 

− infinitief presens actief, mediaal en passief; 
− indicatief presens actief, mediaal en passief; 
− indicatief imperfectum actief, mediaal en 

passief; 
• het onregelmatig werkwoord εἰμί  in: 

− indicatief presens; 
− indicatief imperfectum; 
− infinitief presens; 

• het begrip augment. 

 SYNTAXIS 

 9  functies van de naamvallen herkennen en benoemen. 9 Naamvallen en hun functies: 
• nominatief: 

− onderwerp; 
− naamwoordelijk deel van het gezegde; 

• vocatief: 
− aangesproken persoon; 

• genitief: 
− bijvoeglijke van-bepaling; 
− na een voorzetsel; 

 
 



A-stroom – 1e graad – Basisoptie Grieks-Latijn 8 
AV Grieks (2e leerjaar: 2 lestijden/week) 

  

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

• datief: 
− meewerkend voorwerp; 
− na een voorzetsel; 
− bijwoordelijke bepaling van middel;  

• accusatief: 
− lijdend voorwerp; 
− na een voorzetsel. 

 10  congruentie herkennen. 10 Kennis van en inzicht in congruentie: 
• van onderwerp en persoonsvorm; 
• van lidwoord en substantief; 
• van adjectief en substantief; 
• van betrekkelijk voornaamwoord en zijn antecedent. 

 11  betrekkelijke bijzin herkennen, benoemen en vertalen. 11 Kennis van en inzicht in de betrekkelijke bijzin. 
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3 LECTUUR 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 12  onder begeleiding de in de vakgroep afgesproken lectuurmethode 
toepassen. 

12 Lectuurmethode: 
• een zin lineair en in woordgroepen lezen; 
• bijkomende afspraken in de vakgroep. 

 13  vormen in een tekst begrijpen door ze te determineren. 13 De stereotiepe weergave van naamvallen en 
werkwoordsvormen 

 14  aanduiden naar wie of waarnaar een voornaamwoord of bijwoord 
verwijst. 

14 Contextueel begrip van: 
• persoonlijke voornaamwoorden; 
• bezittelijke voornaamwoorden; 
• aanwijzende voornaamwoorden; 
• betrekkelijk voornaamwoord; 
• bijwoorden. 

 15  onder begeleiding de essentiële vertaaltechnieken toepassen. 15 Vertaaltechnieken 

 16  van een eenvoudige behandelde zin, die aansluit bij het culturele 
thema, met eigen woorden de inhoud/betekenis weergeven. 

16 Te lezen: 
• minstens 28 zinnen in het Grieks, min of meer 

evenwichtig gespreid over minstens 4 culturele 
thema's; 

• zinnen bij voorkeur gebaseerd op authentiek Grieks, 
in de meeste gevallen vereenvoudigd. 
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4 CULTUUR 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 17  van de behandelde thema’s relevante gegevens zoals 
gebeurtenissen en personen situeren in tijd en ruimte. 

17 Minstens 4 te behandelen culturele thema’s te 
kiezen uit: 

• democratie, filosofie, godsdienst, Griekse kunst, 
mythologische verhalen, sportwedstrijden, theater. 

 18  behandelde zinnen situeren in het geheel van een thema en, waar 
van toepassing, in tijd en ruimte. 

18 Verband(en) tussen de behandelde zinnen en de 
cultuurhistorische context 

 19  het culturele thema, waar mogelijk, actualiseren en vergelijken met 
hedendaagse situaties. 

19 Verband(en) tussen het culturele thema en de 
actualiteit 
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
1 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
1.1 WERK- EN GROEPERINGSVORMEN 
Het is evident dat de leraar de leerlingen motiveert en inspireert. Regelmaat en structuur in de lessen 
zijn uiteraard onontbeerlijk, maar monotonie werkt uiterst demotiverend. Het is daarom van belang dat 
de leraar geregeld afwisselt in de gehanteerde didactische werkvormen, zowel bij de 
lectuur/bespreking van teksten, bij het aanbrengen/inoefenen van grammatica als bij de uitwerking 
van culturele items. Verschillende werk- en groeperingsvormen kunnen zijn: 
• klasdiscussie; 
• opzoekwerk (in naslagwerken én met gebruikmaking van ICT); 
• leerlingen elkaar lectuur- of grammaticale items laten uitleggen; 
• leerlingen na lectuur inhoudsvragen laten opstellen; 
• spreekbeurten (individueel of in groep); 
• uitstappen vooraf door de leerlingen mee laten voorbereiden; 
• tijdens uitstappen leerlingen zelf deeltjes laten gidsen; 
• teksten laten uitbeelden (in de vorm van toneel of d.m.v. tekeningen e.d.); 
• aanleggen van een muurkrant i.v.m. de oudheid; 
• begeleid zelfgestuurd leren (individueel of in groep). 
In het leerproces moeten zelfstandigheid, creativiteit en het inzicht in/toepassen van kennis – veeleer 
dan reproductie – gestimuleerd worden. 

1.2 VAKOVERSCHRIJDEND LEREN 
Wat en waarom? 

Vakoverschrijdende eindtermen1

De VOET geven scholen de opdracht om jongeren te vormen tot de actieve burgers van morgen!  

 (VOET) zijn minimumdoelen die, in tegenstelling tot de vakgebonden 
eindtermen, niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar door meerdere vakken en/of vakover-
schrijdende onderwijsprojecten worden nagestreefd. 

Zij moeten jongeren in staat stellen om die sleutelcompetenties te verwerven die een zinvolle bijdrage 
leveren aan het uitbouwen van een persoonlijk leven en aan de opbouw van de samenleving. 
Het ordeningskader van de VOET bestaat uit een samenhangend geheel dat deels globaal en deels 
per graad geformuleerd wordt. 
Globaal: 
• een gemeenschappelijke stam met 27 sleutelvaardigheden 

Deze gemeenschappelijke stam is een opsomming van vrij algemeen geformuleerde eind-
termen, los van elke context. Ze zijn toepasbaar in alle opvoedings- en onderwijsactiviteiten 
van de school. Ze kunnen, afhankelijk van de keuze van de school, in samenhang met alle 
andere vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen worden toegepast; 

• zeven maatschappelijk relevante toepassingsgebieden of contexten: 
− lichamelijke gezondheid en veiligheid, 
− mentale gezondheid, 
− sociorelationele ontwikkeling, 
− omgeving en duurzame ontwikkeling, 
− politiek-juridische samenleving, 

 
 

                                                      
1  In de eerste graad B-stroom spreekt men over vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD). 

Aangezien zowel VOET als VOOD na te streven zijn, beperken we ons in de tekst tot de term 
VOET, waarbij we zowel naar het begrip vakoverschrijdende eindtermen als vakoverschrijdende 
ontwikkelingsdoelen verwijzen. 
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− socio-economische samenleving, 
− socioculturele samenleving. 

Per graad: 
• leren leren, 
• ICT in de eerste graad, 
• technisch-technologische vorming in de tweede en derde graad ASO. 

Een zaak van het hele team 

De VOET vormen een belangrijk onderdeel van de basisvorming van de leerlingen in het secundair 
onderwijs. Om een brede en harmonische basisvorming te waarborgen moeten de eindtermen van de 
gemeenschappelijke stam, contexten, leren leren, ICT en technisch-technologische vorming in hun 
samenhang behandeld worden. Het is de taak van het team om - vanuit een visie en een planning - 
vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen te combineren tot zinvolle gehelen voor de leerlin-
gen. 
Door de globale formulering krijgen scholen meer autonomie bij het werken aan de vakoverschrij-
dende eindtermen, waardoor de school meer mogelijkheden krijgt om het eigen pedagogisch project 
vorm te geven.  
Het team zal keuzes en afspraken moeten maken over de VOET. 
De globale formulering over de graden heen betekent niet dat alle eindtermen in alle graden moeten 
aan bod komen, dit zou een onbedoelde verzwaring van de inspanningsverplichting tot gevolg heb-
ben. Bij het maken van de keuzes wordt verwacht dat elke graad in elke school een redelijke inspan-
ning doet ten opzichte van het geheel van de VOET, rekening houdend met wat in de andere graden 
aan bod komt. 
Doordat de VOET niet louter graadgebonden zijn, krijgt de school/scholengemeenschap de mogelijk-
heid om een leerlijn over de graden heen uit te werken. 

HET OPEN LEERCENTRUM EN DE ICT-INTEGRATIE 
Het gebruik van het open leercentrum (OLC) en de ICT-integratie past in de totale visie van de school 
op leren en op het werken aan de leervaardigheden van de leerlingen. De inzet en het gebruik van 
ICT en van het OLC zijn geen doel op zich maar een middel om het onderwijsleerproces te 
ondersteunen. 
Door de snelle evolutie van de informatietechnologie volgen nieuwe ontwikkelingen in de 
maatschappij elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten worden voortdurend verruimd. Er komt 
een enorme hoeveelheid informatie op ons af. De school zal de leerlingen moeten leren hier zinvol en 
veilig mee om te gaan. 
Zelfstandig kunnen werken, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen 
beschikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, zijn 
essentieel. Voor het onderwijs betekent dit een ingrijpende verschuiving: minder aandacht voor de 
passieve kennisoverdracht en meer aandacht voor de actieve kennisconstructie binnen de unieke 
ontwikkeling van elke leerling. Die benadering nodigt leraren en leerlingen uit om voortdurend met 
elkaar in dialoog te treden, omdat je de ander nodig hebt om te kunnen leren. Het traditionele beeld 
van onderwijs zal steeds meer verdwijnen en veranderen in een dynamische leeromgeving waar 
leerlingen in eigen tempo en in wisselende groepen onderwijs zullen volgen. Dergelijke leerprocessen 
worden bevorderd door gebruik te maken van het OLC en van ICT-integratie als onderdeel van deze 
rijke gedifferentieerde leeromgeving. 

Het open leercentrum als krachtige leeromgeving 

Een open leercentrum (OLC) is een ruimte waar leerlingen, individueel of in groep, zelfstandig, op hun 
eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren, werken en oefenen. 
Om een krachtige leeromgeving te zijn, is een open leercentrum 
• uitgerust met voldoende didactische hulpmiddelen,  
• ter beschikking van leerlingen op lesmomenten en daarbuiten,  
• uitgerust in functie van leeractiviteiten met pedagogische ondersteuning. 
In ideale omstandigheden zou de ganse school een open leercentrum kunnen zijn. In werkelijkheid 
kan in een school echter niet op elke plaats en op elk moment een dergelijke leeromgeving 
gewaarborgd worden. Daarom kiezen scholen ervoor om een aparte ruimte als OLC in te richten om 
zo de leemtes in te vullen.  
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Voor de meeste leeractiviteiten volstaat een klaslokaal of informaticalokaal. Wanneer is het echter 
nuttig om over een OLC te beschikken?  
• Bij een gedifferentieerde aanpak waarbij verschillende leerlingen bezig zijn met verschillende 

leeractiviteiten, kan het klaslokaal op vlak van zowel ruimte als middelen niet meer als enige 
leeromgeving voldoen. Dit is zeker het geval bij begeleid zelfstandig leren, 
vakoverschrijdend leren, projectmatig werken ... Vermits leerlingen bij deze leeractiviteiten 
een zekere vrijheid krijgen in het plannen, organiseren en realiseren van het leren, is de 
beschikbaarheid van extra ruimte en middelen soms noodzakelijk.  

• Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de eigenlijke lestijden. Voor sommige 
opdrachten moeten zij beschikken over aangepaste leermiddelen buiten de eigenlijke 
lestijden. Niet iedereen heeft daar thuis de mogelijkheden voor. In functie van gelijke 
onderwijskansen, lijkt het zinvol dat een school ook momenten buiten de lessen voorziet 
waarop leerlingen van een OLC gebruik kunnen maken.  

Om hieraan te voldoen, beschikt een OLC minimaal over volgende materiële mogelijkheden: 
• ruim lokaal met een uitnodigende inrichting die een flexibele opstelling toelaat (bijv. eilandjes 

om in groep te werken); 
• ICT: computers met internetverbinding, printmogelijkheid, oortjes, microfoons … 
• digitaal leerplatform waar alle leerlingen toegang toe hebben; 
• materiaal waarvan de vakgroepen beslissen dat het moet aanwezig zijn om de leerlingen 

zelfstandig te laten werken/leren (software, papieren dragers …) en dat bewaard wordt in 
een openkastsysteem; 

• kranten en tijdschriften (digitaal of op papier). 
In het ideale geval is er nog een bijkomende ruimte beschikbaar (liefst ook met ICT-mogelijkheden) 
die zowel kan gebruikt worden als ‘stille’ ruimte of juist omgekeerd om bijvoorbeeld leerlingen 
presentaties te laten oefenen (de grote ruimte is in dat geval de stille ruimte) of voor groepswerk 
(discussiemogelijkheid). 
Op organisatorisch vlak is het van belang dat met het volgende rekening wordt gehouden: 
• het OLC wordt bij voorkeur gebruikt voor werkvormen en activiteiten die niet in het vaklokaal 

kunnen gerealiseerd worden; 
• het is belangrijk dat bij een leeractiviteit begeleiding voorzien wordt. Deze begeleiding kan 

zowel gebeuren door de actieve aanwezigheid van een leraar als ook ‘van op afstand’ door 
middel van gerichte opdrachten, stappenplannen, studietips …; 

• het OLC is toegankelijk buiten de lesuren (bijv. tijdens de middagpauze, een bepaalde 
periode voor en/of na de lesuren). 

Voor het welslagen is het aan te bevelen dat een OLC-beheerder aangesteld wordt. Deze beheerder 
zorgt o.a. voor inchecken, bewaren van orde, beheer van het materiaal en praktische organisatie en 
wordt bijgestaan door een ICT-coördinator voor de technische aspecten. 
Door het specifieke karakter van het OLC is deze ruimte bij uitstek geschikt voor de realisatie van de 
ICT-integratie binnen de vakken maar deze integratie mag zich niet enkel tot het OLC beperken. 

ICT-integratie als middel voor kwaliteitsverbetering 

Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter 
ondersteuning van het leren. 
ICT-integratie kan op volgende manieren gebeuren: 
• Zelfstandig oefenen in een leeromgeving 

Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze 
voldoende mogelijkheden krijgen om te oefenen bijvoorbeeld d.m.v. specifieke pakketten. De 
meerwaarde van deze vorm van ICT-integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, 
differentiatie op het vlak van tempo en niveau, geïndividualiseerde feedback, mogelijkheden 
tot zelfevaluatie. 

• Zelfstandig leren in een leeromgeving 
Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de 
leerkracht optreedt als coach van het leerproces (bijvoorbeeld in het open leercentrum). Een 
elektronische leeromgeving (ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning. 
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• Creatief vormgeven  
Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De 
leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en 
tekenprogramma’s bieden.  

• Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie 
Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een 
ELO en het internet.  
Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in 
het kader van hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.  
De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een 
aangepaste vorm. 

• Voorstellen van informatie aan anderen 
Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-
ondersteuning met tekst, beeld en/of geluid onder de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, 
een website, een folder … 

• Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren  
Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of 
verstrekken aan derden. Dit kan via e-mail, internetfora, ELO, chat, blog … 

• Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen 
De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem verantwoorde keuzes te maken 
uit een scala van programma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom 
is het belangrijk dat zij ontdekken dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht 
uit te voeren. Door te reflecteren over de gebruikte middelen en door de bekomen resultaten 
te vergelijken, maken de leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen en voor- en 
nadelen van de aangewende middelen (programma’s, applicaties …). Op basis hiervan 
kunnen ze hun keuzes bijsturen. 
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2 SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
Voor de transcriptie van de Griekse namen en begrippen spreekt de vakgroep een transcriptiesysteem 
af dat consequent wordt toegepast. 
Mogelijkheden: 
• alles Grieks (bijv. Ploetarchos); 
• alles Latijn (Grote Van Dale als referentie) (bijv. Plutarchus); 
• mengvorm: Grieks als basis, maar de vakgroep bepaalt de uitzonderingen (bijv. Plato i.p.v. 

Platoon). 

2.1 VOCABULARIUM 
LPD 1 

De leerlingen moeten de betekenis van de woorden paraat kennen van het Grieks naar het 
Nederlands.  
De leraar laat de nieuwe frequente woorden bij voorkeur na de lectuur van de Griekse zinnen 
memoriseren. Eventueel kan hij ervoor kiezen nieuwe frequente woorden onmiddellijk voor de lectuur 
te laten instuderen. 
Het is nuttig bij het overlopen van de te memoriseren woorden ook de woordsoort te laten benoemen. 
Eventueel kan een overzichtslijst van de in de eerste graad ontmoete frequente woorden (alfabetisch 
of per woordsoort) gebruikt worden. 

LPD 2 en 3 

Om de leerlingen te helpen bij het memoriseren van frequente woorden wijst de leraar zo veel 
mogelijk op stamverwantschap: verwantschap met een reeds gekend Grieks woord of met een woord 
uit de moderne talen. De leraar vestigt niet alleen de aandacht op wetenschappelijke termen, maar 
ook op dagdagelijkse Nederlandse woorden die van het Grieks afgeleid zijn, zoals biologie, 
democratie, zoo, auto, telefoon, methode, diarree, synthese, sympathie ... 

2.2 GRAMMATICA 
2.2.1 Algemeen 

Het aanleren van de grammatica moet functioneel zijn, d.w.z. dat de grammatica in functie staat van 
de lectuur en geen doel op zich is. Kennis van de grammatica is enkel noodzakelijk om een Griekse 
zin te kunnen begrijpen. Het grammaticale systeem wordt geleidelijk opgebouwd en beperkt zich tot 
die grammaticale fenomenen die frequent genoeg zijn om bij te dragen tot het tekstbegrip. 
Fenomenen die irrelevant zijn voor het tekstbegrip behoren niet tot de leerstof. 
Leerlingen moeten de vaardigheid opbouwen om tot begrip te komen door hypothesen op te bouwen 
die ze grammaticaal en inhoudelijk toetsen. 
De grammaticale leerstof wordt inductief aangebracht aan de hand van voorbeelden uit behandelde 
zinnen. De grammaticales vereist een nauwkeurig geplande inductie: een fenomeen dient niet 
noodzakelijk geïnduceerd te worden wanneer het voor de eerste keer ontmoet wordt. Het meest 
geschikte ogenblik om tot de inductie van een bepaald fenomeen over te gaan, wordt door de leraar 
bepaald. De grammaticale inductie gaat uit van een nauwkeurige observatie van het te behandelen 
verschijnsel. Op basis van deze observatie leidt men via vergelijking de grammaticale regel(s) af: 

bijv. Pas nadat de leerlingen in behandelde zinnen verscheidene vormen van de indicatief 
imperfectum hebben ontmoet, wordt deze nieuwe tijd behandeld. De leraar vraagt aan de 
leerlingen welke delen ze in deze werkwoordelijke vormen herkennen. Op die manier 
ontdekken de leerlingen zelf het augment en de specifieke uitgangen. 

Op het vlak van morfologie moeten de leerlingen de grammaticale vormen enkel kunnen herkennen 
(niet zelf kunnen vormen). 
Actieve grammaticale training wordt beperkt tot het sporadisch inoefenen van de verbuigingen en de 
vervoegingen van de paradigmata. 
De volgorde van de naamvallen wordt vrij gekozen door de vakgroep, maar moet van het tweede tot 
het zesde leerjaar consequent aangehouden worden en uiteraard overeenstemmen met de volgorde 
die voor Latijn wordt gekozen. De afgesproken volgorde kan slechts gewijzigd worden na consensus 
in de vakgroep. 
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De leerinhouden van de syntaxis van de zin zijn in de eerste graad beperkt tot het onderscheiden van 
enkelvoudige en samengestelde zinnen, hoofd- en bijzinnen, en het leren herkennen en vertalen van 
de betrekkelijke bijzin.  
De grammaticale leerstof wordt vanaf het begin overzichtelijk gestructureerd. Leerlingen moeten 
kunnen beschikken over een duidelijk overzicht van de leerstof grammatica dat hen al dan niet in 
delen wordt gegeven. De leraar van de eerste graad overlegt in de vakgroep met zijn collega’s van de 
volgende graden over de structuur van een schrift of een deel van de leerlingenmap voor grammatica.  

2.2.2 TERMINOLOGIE 
LPD 4 

De leraar kan steunen op de kennis van begrippen die de leerlingen in het eerste leerjaar van de 
eerste graad via Latijn hebben verworven. 
Inzake terminologie pleegt de vakgroep overleg en komt ze tot een consensus met de collega’s Latijn 
en moderne talen. 

2.2.3 FONOLOGIE 
LPD 5 

In plaats van de leerlingen in één keer het Griekse alfabet te laten memoriseren, is het veel 
bemoedigender en tegelijk ook spannender om hen zelf op ontdekking te laten gaan doorheen het 
Griekse schriftsysteem, waarbij er wordt vertrokken van enkele herkenbare letters. 
Met het Griekse alfabet en de uitspraak van de letters bij de hand slagen leerlingen er heel snel in om 
zelf eenvoudige Griekse woorden bij verwante Nederlandse woorden te plaatsen, zoals duo, delta of 
type. Zodra die herkenbare letters (delta, upsilon, omikron …) aangeleerd en ingeoefend zijn, kan er 
op verdere ontdekking gegaan worden. Op eenzelfde manier maken leerlingen kennis met al wat 
moeilijkere letters als bèta, gamma en nu. Wanneer ook die letters ingeoefend zijn, komen de laatste 
loodjes zoals ksi, phi en chi. 
Om de hoofdletters in te oefenen kan de leraar na elk onderdeel omzettingsoefeningen geven, van 
kleine letters naar hoofdletters en andersom. Hier is het leuk om bijv. namen uit de Griekse mythologie 
of geografie te gebruiken. 
Op deze manier moeten de leerlingen nooit te veel leerstof in één keer verwerken en is er ook 
voldoende tijd om het alfabet op een leuke manier in te oefenen, zonder daarbij te vervallen in saaie 
lees- en schrijfopdrachten. Bovendien kunnen ze ook al wat woordenschat verwerven en tevens al 
kennismaken met enkele belangrijke namen uit de Griekse cultuur. 
Het kan handig zijn om de leerlingen enkele blaadjes te geven waarop hulplijntjes getrokken staan, 
zodat bij het schrijven van de Griekse letters duidelijk wordt welke letters de grootte hebben van een 
klinker en welke onder en boven het lijntje moeten worden geschreven (vgl. eerste leerjaar 
basisonderwijs). 
Op de website www.koxkollum.nl/grieks/frameset.htm (interessant voor leraren met een beamer in de 
klas) worden de letters voorgeschreven (handig om aan de leerlingen te tonen). 

LPD 6 

De leraar besteedt zelf voldoende aandacht aan de uitspraak van het Grieks (in het bijzonder het 
woordaccent). Als de leerlingen vanaf het begin de juiste uitspraak horen, zullen ze die overnemen. 

2.2.4 Oefeningen 

LPD 7 TOT 11 

De leraar zorgt ervoor dat de tijd die wordt besteed aan oefeningen zo goed mogelijk wordt gebruikt. 
Griekse zinnen van het bord of uit een leerboek laten overschrijven in het kader van 
grammaticaoefeningen is immers tijdrovend. Voor het inoefenen van de leerstof hanteert de leraar zo 
veel mogelijk het vocabularium dat aansluit bij de behandelde zinnen. 
Grammaticale oefeningen dienen in de eerste plaats om de kennis van de geïnduceerde fenomenen 
vast te leggen en operationeel te maken. Tot de basisoefeningen behoren de determineeroefeningen 
in verband met verbuigingen en vervoegingen en de oefeningen op naamvallen en functies. 
Aangezien oefeningen moeten bijdragen tot het beter begrijpen van zinnen, is het belangrijk dat de 
klemtoon niet alleen op het determineren ligt, maar ook op het vertalen van de vorm. Men 
determineert immers om correct te kunnen vertalen!  
Naast de traditionele grammaticale oefeningen is het essentieel oefeningen te laten maken die direct 
aansluiten bij de lectuurmethode en de vertaaltechnieken, zoals het herkennen van woordgroepen, 



A-stroom – 1e graad – Basisoptie Grieks-Latijn 17 
AV Grieks (2e leerjaar: 2 lestijden/week) 

  

het aanduiden van voegwoorden en de stereotiepe vertaling van bepaalde woordgroepen, zinsdelen 
en -constructies (bijv. de betrekkelijke bijzin). 
Uiteraard zijn diverse didactische werkvormen mogelijk: klassikaal, in groep, per twee, huiswerk ... 

LPD 8 

De mediale werkwoordsvormen moeten niet in al hun facetten uitgelegd worden. Het is enkel de 
bedoeling om het onderdeel te behandelen dat leerlingen herkennen vanuit het Latijn, nl. de mediaal-
deponente werkwoorden. Enkele voorbeelden hiervan zijn ἀποκρί νομαι , μάχομαι  ... 

2.3 LECTUUR 
LPD 12 en 13 

De vakgroep Latijn/Grieks (alle graden, ook als de middenschool autonoom is) legt eenzelfde 
lectuurmethode vast voor Latijn en Grieks. Die wordt in de drie graden als een continuüm gehanteerd. 
Alle leden van de vakgroep gebruiken ze consequent. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen de 
lectuurmethode die hen is aangeleerd in het eerste leerjaar gedurende de hele cyclus aanhouden. De 
lectuurmethode kan slechts gewijzigd worden na consensus in de vakgroep. Bij de bepaling van de 
lectuurmethode wordt rekening gehouden met de volgende elementen. 
• Een Griekse zin wordt lineair gelezen, d.w.z. dat de volgorde van de woorden in de zin 

behouden blijft. 
• De leraar schenkt aandacht aan de woordgroepen: 

− voorzetselgroep; 
− substantief + congruerend lidwoord/adjectief/voornaamwoord; 
− substantief + genitief; 
− gelijkwaardige zinsdelen verbonden door een voegwoord; 
− vaste naamval bij werkwoorden en adjectieven. 

• De leraar neemt bij voorkeur de zin woordgroep per woordgroep door, terwijl hij zowel 
noodzakelijke aandachtsvragen stelt als eventuele aanvullende informatie biedt. Op lange 
termijn zou het evenwel verkeerd zijn om stelselmatig iedere zin in woordgroepen aan te 
bieden. Na verloop van tijd moeten de leerlingen in staat zijn zelf woordgroepen te 
herkennen. Daarom dient er ook ruimte te worden gemaakt voor oefeningen die direct 
aansluiten bij de lectuurmethode, zoals het herkennen van woordgroepen en het aanduiden 
van voegwoorden. 

• De leraar stelt tijdens de lectuur inhoudelijke en grammaticale vragen die het tekstbegrip 
ondersteunen. Hij brengt alleen aan wat nodig is voor het herkennen van taalverschijnselen 
en overstelpt de leerlingen dus niet met irrelevante grammaticale en filologische gegevens 
die de lectuur nodeloos vertragen. 

LPD 14 

Op termijn is het noodzakelijk dat de leerlingen inzicht verwerven in de wijze waarop opeenvolgende 
zinnen logisch samenhangen en een tekst gestructureerd is. Om dat inzicht te bevorderen maakt de 
leraar vanaf het begin de leerlingen attent op de rol van verwijzende woorden en stelt daarbij de 
nodige concretiseringsvragen. 

LPD 15 

Vele Griekse wendingen kunnen niet woordelijk in het Nederlands overgezet worden. De leraar wijst 
de leerling erop dat hij zich dus steeds moet afvragen of hij wel correct en vlot Nederlands spreekt of 
schrijft. Hij moet de attitude verwerven om zorgvuldig de betekenis te zoeken die het best in de 
context past. 
De leraar besteedt in de eerste graad met de leerlingen aandacht aan o.a. de volgende 
vertaaltechnieken: 
• de nuance weergeven van het feit dat in het Grieks het persoonlijk voornaamwoord als 

onderwerp niet wordt uitgedrukt, tenzij met klemtoon; 
• het gebruik van het lidwoord bij een aanwijzend en bezittelijk voornaamwoord en bij een 

eigennaam; het wegblijven van het lidwoord bij het naamwoordelijk deel van het gezegde; de 
mogelijkheden in vertaling bij aanwezigheid van een lidwoord; de mogelijkheden in vertaling 
bij afwezigheid van een lidwoord; 
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• de weergave van een woordgroep waarin een lidwoord en zijn substantief door een bepaling 
gescheiden zijn; 

• adjectieven die zelfstandig gebruikt zijn, weergeven met een substantief; 
• de stereotiepe vertaling van de naamvallen en tijden weergeven; 
• de contextuele betekenis van de voornaamwoorden weergeven; 
• de stereotiepe vertaling van het betrekkelijk voornaamwoord in de verschillende naamvallen 

weergeven; 
• bij een opsomming gebruikt het Nederlands als verbinding komma’s, maar voor het laatste 

lid van de opsomming staat er een nevenschikkend voegwoord; 
• partikels wijzen in het Grieks op een bepaalde nuance, maar worden in het Nederlands niet 

altijd weergegeven; 
• de combinatie van een substantief met twee of meer adjectieven weergeven met komma’s in 

plaats van voegwoorden; 
• het onderwerp naar de bijzin verplaatsen wanneer hoofd- en bijzin een vooropgesteld 

gemeenschappelijk onderwerp hebben. 

LPD 16 

Thema’s worden bij voorkeur geïllustreerd met een of meer Griekse teksten in vertaling. Bij de keuze 
en de behandeling van de teksten in vertaling houdt de leraar rekening met de interesse van de 
leerlingen, hun assimilatievermogen en de moeilijkheidsgraad van de Nederlandse tekst.  
Het is uiteraard mogelijk meer dan vier thema’s te behandelen. 
Bij de lectuur van de teksten in vertaling is het aangewezen te streven naar afwisseling in de 
werkvormen. Voorbeelden: 
• de leerlingen werken samen in groepjes om een tekst te bestuderen; zo moeten ze de 

stappen van de redenering naar elkaar toe verwoorden en verantwoorden; 
• de leerling leest individueel en zelfstandig een tekst, met behulp van vragen; 
• na de lectuur de klas en de tekst in twee verdelen, waarbij de ene helft de inhoudsvragen 

oplost die de andere helft heeft opgesteld; 
• de inhoud van een tekst creatief weergeven (tekening, uitbeelding, muziek, gedicht, 

stripverhaal ...). 
De thema's kunnen zowel met als zonder Griekse zinnen behandeld worden. Hoe sterk de nadruk ook 
ligt op authenticiteit, toch is het onvermijdelijk bepaalde complexe zinswendingen te vereenvoudigen. 
De vereenvoudiging van de tekst mag echter niet zo ver gaan dat de leerlingen de zinnen begrijpen 
door de Griekse woorden door Nederlandse te vervangen, zodat elke vorm van probleemoplossing 
verdwijnt. 
Suggesties voor tekstkeuze: zie bijlage. 

2.4 CULTUUR 
LPD 17 

De vakgroep bepaalt de thema’s en de volgorde ervan. 
Bij de situering en de inleiding van een thema kunnen uiteenlopende en activerende werkvormen 
gebruikt worden. 
De leerlingen hebben in hun map of schrift best een schriftelijke neerslag van de belangrijke relevante 
gegevens zoals jaartallen, gebeurtenissen, personen, plaatsen … 
Bij de behandeling van een cultureel thema kunnen audiovisuele middelen nuttig zijn voor het levendig 
maken van de leerstof. Het gebruik ervan kan niet op zichzelf staan, maar moet steeds gekaderd zijn 
binnen het thema of de tekst. Om de doelgerichtheid te garanderen, worden vragen over de inhoud 
gesteld of wordt een opdrachtje eraan gekoppeld. Men besteedt daarbij aandacht aan het ontwikkelen 
van een kritische ingesteldheid van de leerlingen tegenover beeldmateriaal. Gezien de beperkte lestijd 
verdienen fragmenten de voorkeur boven volledige speelfilms of lange documentaires. 
Ook (jeugd)literatuur kan een zinvolle introductie bieden tot de antieke cultuur. De leraar kan bijv. een 
boekenlijst ter beschikking stellen of een klasbibliotheek inrichten. In de bibliografie worden een aantal 
interessante werken vermeld.  
In de lessen geschiedenis van het tweede leerjaar van de eerste graad worden Griekenland en Rome 
behandeld. Om overlapping te vermijden overlegt de leraar dus met zijn collega geschiedenis. 
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Ook voor cultuur zijn goede afspraken in de vakgroep onmisbaar. De vakgroep zorgt voor een 
verantwoorde spreiding van culturele items en de eventueel daarbij horende extra-murosactiviteiten, 
zowel binnen de graad als over de graden heen. 
Als voorbereiding op de onderzoekscompetentie in de tweede en derde graad kan de leraar – binnen 
de beschikbare tijd – een kleine en goed afgebakende zoekopdracht geven. De leraar kan de 
leerlingen prenten, krantenartikels en/of reportages uit week- en maandbladen met een algemeen of 
specifiek onderwerp i.v.m. Griekenland laten zoeken en aanbrengen op een prikbord in de klas. 
Een internetopdrachtje (webquest) kan als taak gegeven worden bij het zoeken naar informatie of 
documentatie over realia, bijv. Griekse bouw- en beeldhouwkunst, goden, mythologie. De opdracht 
kan afgesloten worden met een presentatie in de vorm van een spreekbeurt van enkele minuten. 

LPD 18 

De leerlingen kunnen een tijdbalk bijhouden in hun map en/of er bevindt zich een tijdbalk in het 
klaslokaal. 
Ook historische en/of geografische kaarten mogen niet ontbreken. 

LPD 19 

Voorbeelden van actualisering:  
• zoeken van merknamen, voornamen, firmanamen ... van Griekse oorsprong; 
• voortleven van de Olympische Spelen; 
• staats- en regeringsvormen; 
• mythologische thema’s in de kunst. 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN2

Als basisuitrusting dient voorzien te worden in: 

 

• een aantal referentiewerken: woordenboeken Grieks-Nederlands, grammatica, verklarend 
woordenboek van de klassieke oudheid, enkele naslagwerken in verband met de Griekse en 
Romeinse cultuur en geschiedenis in het algemeen en aspecten ervan; 

• historisch-geografische kaarten van de antieke wereld (bijv. in het leerboek, in de cursus, op 
elektronische dragers, als wandkaart); 

• mogelijkheid voor aankleding van het lokaal (bijv. prikbord voor posters, wandkaart, foto's, 
knipsels ...); 

• een degelijke geluidsinstallatie: cd-speler en/of computer met luidsprekers (in het vaklokaal 
of ter beschikking in een uitleensysteem); 

• bord; 
• overheadprojector + scherm (in het vaklokaal of ter beschikking in een uitleensysteem); 
• laptop en beamer (in het vaklokaal of ter beschikking in een uitleensysteem); 
• televisietoestel met aangesloten video- of dvd-speler (geïntegreerd in het vaklokaal of 

opgesteld in een toegankelijk multimedialokaal); 
• computerconfiguratie met internetaansluiting (geïntegreerd in het vaklokaal of opgesteld in 

een toegankelijk multimedialokaal). 
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: 
• cd’s, dvd’s, video’s, cd-roms, softwareprogramma’s … over de klassieke oudheid; 
• een etymologisch woordenboek; 
• een mythologisch woordenboek; 
• documentatiemappen rond bepaalde thema’s die in de lessen aan bod komen; 
• (jeugd)boeken of strips waarin de oudheid op een of andere wijze aan bod komt; 
• boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen; 
• werken van de antieke auteurs in vertaling; 
• maquettes van een theater, een tempel ... 

                                                      
2  Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

- Codex 
- ARAB 
- AREI 
- Vlarem. 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: 

- de uitrusting en inrichting van de lokalen; 
- de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 

- duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
- alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; 
- de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; 
- de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist. 
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EVALUATIE 
ORGANISATIE VAN DE EVALUATIE 
De organisatie van de evaluatie van de leerlingen, de gebruikte criteria en de frequentie van de 
examens vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de school. Dit neemt niet weg dat er voor het 
vak Grieks enkele specifieke wenken kunnen worden gegeven. 

DOEL VAN DE EVALUATIE EN PLAATS IN HET ONDERWIJSPROCES 
De evaluatie van een leerling is geen vrijblijvende, op zichzelf staande bezigheid. Ze moet een 
volwaardig onderdeel van het leerproces vormen en zowel de leerling als de leraar in staat stellen dit 
proces bij te sturen waar nodig. 
Het einddoel van de evaluatie als geheel is het testen of de leerplandoelstellingen werden bereikt. De 
verschillende evaluatiemomenten moeten de leerlingen verder helpen op hun weg naar het bereiken 
van deze doelstellingen. De leraar zal dan ook voldoende aandacht besteden aan de (klassikale) 
correctie van toetsen, de leerling voldoende feedback geven over zijn prestaties en zich ervan 
verzekeren dat de leerling deze feedback begrijpt.  
De evaluatiemomenten geven de leraar dieper inzicht in de sterke en zwakke punten van de 
individuele leerling en stellen hem in staat om, in samenspraak met de leerling, tot een aangepaste 
remediëring te komen. Evaluatie is natuurlijk veel meer dan louter toetsing in de traditionele betekenis 
van het woord: bv. evaluatie van individuele of groepstaken, permanente evaluatie in de klas, 
evaluatie tijdens extra-murosactiviteiten, peerevaluatie … Belangrijk is echter dat de leerling steeds 
weet wanneer, hoe en volgens welke criteria hij wordt geëvalueerd. 
Evaluatie speelt ook een belangrijke rol bij het formuleren van nuttige rapportcommentaar en van een 
gefundeerd oriënterend advies. 

EVOLUTIE IN HET EVALUATIEPROCES 
Bij de evaluatie dient rekening te worden gehouden met de eigenheid van de leerlingen per graad. Er 
zal zich bijgevolg een evolutie voordoen in de manier waarop en de frequentie waarmee wordt 
geëvalueerd. 
De verhouding tussen de evaluatie van kennis en van inzicht/vaardigheden zal eveneens mee 
evolueren met de groeiende expertise van de leerling. Bij het toetsen van kennis wordt getest of de 
leerling in staat is de in de les aangereikte informatie te reproduceren. Het woordelijk reproduceren 
van in de les gemaakte vertalingen en/of samenvattingen en besprekingen van teksten wordt ook 
beschouwd als kennis.  
Bij het toetsen van inzicht bewijst de leerling dat hij in staat is de opgedane kennis toe te passen in 
een andere casus of context dan de in de les aangereikte. Hij moet o.a. kunnen vergelijken, 
analyseren en staven met voorbeelden. Onder vaardigheden vallen o.a. schematiseren, synthetiseren 
en argumenteren. Inzicht en vaardigheden spelen een belangrijkere rol dan het louter reproduceren 
van kennis. Het belang ervan voor de evaluatie zal dan ook evenredig groeien met de ervaring en de 
zelfstandigheid van de leerling. In de eerste graad stellen we voor dat de combinatie 
inzicht/vaardigheden minstens voor 60 % zou meespelen bij de evaluatie, in de tweede graad voor 
70 % en in de derde graad voor 80 %. 
Een gelijkaardige evolutie dient zich voor te doen in het gewicht van de toetsen over niet-behandelde 
teksten. In het tweede leerjaar van de eerste graad zal de leerling nog niet in staat zijn zelfstandig een 
Griekse tekst te begrijpen. Toch dient men vanaf het begin aandacht te besteden aan oefeningen die 
het tekstbegrip bevorderen en de leerlingen af en toe zelfstandig te laten werken met zinnen die niet 
vooraf werden behandeld. Vanaf de tweede graad worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de 
aanpak van een Griekse tekst om, mits de nodige ondersteuning, de inhoud van een tekst van 
aangepaste moeilijkheidsgraad te begrijpen en weer te geven. We stellen voor dat de niet-behandelde 
teksten in het eerste leerjaar van de tweede graad minstens 15 % van de evaluatie uitmaken, in het 
tweede leerjaar van de tweede graad minstens 25 % en in de derde graad minstens 35 %. 

FREQUENTIE VAN DE EVALUATIEMOMENTEN 
De evaluatie heeft als doel te testen of de leerplandoelstellingen in voldoende mate werden bereikt en 
het leerproces op te volgen en bij te sturen. Het aantal evaluatiemomenten dient dus voldoende groot 
te zijn om zich een adequaat beeld van elke leerling te kunnen vormen en de leraar in staat te stellen 
tijdig in te grijpen bij eventuele achterstanden. 
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Om remediëring mogelijk te maken en de leerlingen de kans te geven eventuele tekortkomingen weg 
te werken, worden per rapportperiode dus voldoende evaluatiemomenten ingelast. Men volgt hier in 
de eerste plaats de richtlijnen van de school over evaluatie. 
Een te groot aantal toetsen kan echter een nefaste invloed hebben op de motivatie van de leerlingen. 
Het juiste evenwicht verschilt vaak van klasgroep tot klasgroep. De leraar gaat bij het bepalen ervan 
met grote zorg en overleg te werk. In elk geval bevordert het de duidelijkheid en het gevoel van 
structuur bij de leerlingen als er na elk afgerond inhoudelijk geheel een evaluatiemoment wordt 
voorzien. 
De leraar streeft naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij het bestuderen van Griekse teksten of 
tekstfragmenten. Dit aspect dient dus zorgvuldig geëvalueerd te worden. De leerling moet voldoende 
kansen krijgen om zich hierop voor te bereiden. Voor het eerste leerjaar van de tweede graad plant de 
leraar minstens 5 evaluatiemomenten op basis van niet-behandelde zinnen/fragmenten. Vanaf het 
tweede leerjaar van de tweede graad worden dat 10 niet-behandelde teksten of tekstfragmenten. 
Deze evaluatiemomenten dienen niet noodzakelijk een volledig lesuur in beslag te nemen. Men kan 
de leerlingen ook een passage van de nog te lezen tekst zelfstandig laten voorbereiden, een huistaak 
over een niet-behandelde tekst inlassen, een toets over een korter fragment geven ... 

ENKELE RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN TOETSEN 
Het moet bij elke toets voor de leerlingen duidelijk zijn wat van hen wordt verwacht. De leraar verstrekt 
hierover voldoende informatie. De aard van de vraagstelling sluit zo veel mogelijk aan bij wat de 
leerlingen hebben geoefend. 
De leraar ziet erop toe dat de moeilijkheidsgraad van de vragen de capaciteiten van de leerlingen niet 
overstijgt. Te moeilijke of onduidelijk geformuleerde vragen hebben een nefaste invloed op de 
motivatie van de leerlingen. 
Voldoende variatie in de vraagstelling stelt elke leerling in staat te profiteren van zijn sterke punten en 
zijn zwakkere punten te leren kennen. Het helpt de leraar ook om tekortkomingen nauwkeuriger te 
lokaliseren en te remediëren. 
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Teleac, Utrecht, 1990. 
VAN DEN AKKER, Paul en VAN KONINGSBRUGGEN, Irmgard, Het voorbeeld van de klassieken, 
Hermaion, Lunteren, 1998. 
VAN DOLEN, Hein en HUPPERTS, Charles, Blijvende erfenis. Griekse mythen in de Nederlandse 
taal, Damon, Budel, 2007. 

DIDACTISCH MATERIAAL 
Websites 

Cycade. Website voor classici, Marjorie Hoefmans (home.scarlet.be/be047225/cycade) 
Musagora (www.musagora.education.fr) 

JEUGDBOEKEN 
BIESTY, Stephen en ROSS, Stewart, Het oude Griekenland binnenstebuiten, Gottmer, Haarlem, 
2006. 
DEARY, Terry, Die gave Grieken, Kluitman, Alkmaar, 1998. 
DOBSON, Mary, Gore Grieken, Könemann, Keulen, 1999. 
DROS, Imme, De huiveringwekkende mythe van Perseus, Querido, Amsterdam, 1996. 
DROS, Imme, De macht van de liefde. De mythen van Pygmalion, Narkissos, Tereus, Orfeus en 
Helena, Querido, Amsterdam, 1999. 
DROS, Imme, De reizen van de slimme man, Querido, Amsterdam, 2000. 
DROS, Imme, Griekse mythen, Querido, Amsterdam, 2007. 
DROS, Imme, Held van de twaalf taken. De mythe van Herakles, Querido, Amsterdam, 2001. 
DROS, Imme, Held van het labyrint. De mythen van Theseus en Ariadne, Daidalos en Ikaros, en 
Faidra, Querido, Amsterdam, 2002. 
DROS, Imme, Ilios & Odysseus, Querido, Amsterdam, 2001. 
DROS, Imme, Reis naar de liefde. De mythe van het Gulden Vlies, Querido, Amsterdam, 1999. 
FRANCK, Ed, Medea, Altiora Averbode, 1999. 
HOROWITZ, Anthony, De honden van Aktaioon, Facet, Antwerpen, 2001. 
LOVERANCE en WOOD, De oude Grieken, De Lantaarn, Amsterdam, 1996. 
POWELL, Anton, De Griekse wereld, Deltas, Aartselaar, 1989. 
VAN LAERE, Geert, Held gezocht! De avonturen van Pelates van Cyrene, Davidsfonds, Leuven, 
2009. 
VERLEYEN, Karel en LEYS, Frank, De paarden van Heraion. Griekse verhalen, Davidsfonds, Leuven, 
2000. 
VERLEYEN, Karel & LEYS, Frank, De zilveren dolk, Davidsfonds, Leuven, 2002. 
Zo was het in het oude Griekenland, De Hoeve, Alphen aan den Rijn, 1993. 

STRIPVERHALEN 
MARTIN, Jacques, Alex, Casterman, Brussel (bd.casterman.com) 
MARTIN, Jacques, De reizen van Alex, Casterman, Brussel (bd.casterman.com) 
POWEL, A., De Griekse tijd. De krant van gisteren, Gottmer, Haarlem, 1997. 
WILLIAMS, Marcia, De Trojaanse oorlog & De reizen van Odysseus, Gottmer, Haarlem, 1996. 
WILLIAMS, Marcia, Griekse mythen. Stripverhalen uit de oudheid, Gottmer, Haarlem, 1992. 

HISTORISCHE ROMANS 
ESSEX, Karen, Cleopatra, Luitingh-Sijthoff, Amsterdam, 2002. 
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FOX, Robin Lane, Alexander de Grote, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000. 
HUGHES, Bettany, De schone Helena, Mouria, Amsterdam, 2006. 
JONG, Erica, Sappho’s sprong, Sirene, Amsterdam, 2003. 
MANFREDI, Valerio Massimo (www.valeriomassimomanfredi.it) 

TEKSTUITGAVEN 
Collecties 

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, K.G. Saur Verlag, München 
(www.saur.de) 
Cambridge Greek and Latin classics, Cambridge University Press (www.cambridge.org) 
Collection des Universités de France (Budé), Les Belles Lettres, Parijs (www.lesbelleslettres.com) 
Sammlung Tusculum, WBG Literarium, Darmstadt (www.wbg-wissenverbindet.de) 
Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis (Oxford classical texts), Oxford University Press 
(www.oup.com) 
The Loeb classical library, Harvard University Press, Cambridge (www.hup.harvard.edu/loeb) 

Bloemlezingen 
HUPPERTS, C.A.M., JANS, E. en AVEDISSIAN, T., Pallas 3, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2000. 
 

Websites 

Bibliotheca Augustana, Fachhochschule Augsburg (www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html) 
Perseus digital library, Tufts University (www.perseus.tufts.edu) 
The Internet classics archive, Massachusetts Institute of Technology (classics.mit.edu) 

VERTALINGEN 
Overzicht 

DE RYNCK, Patrick en WELKENHUYSEN, Andries, De oudheid in het Nederlands. Repertorium en 
bibliografische gids, Ambo, Baarn, 1992 (www.dbnl.org/tekst/rync001oudh01_01) 

Collecties 

Ambo/Anthos, Amsterdam (www.amboanthos.nl) 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam (www.uitgeverijathenaeum.nl) 
Damon, Budel (www.damon.nl) 
Historische Uitgeverij, Groningen (www.historischeuitgeverij.nl) 

Bloemlezingen 

DE RYNCK, Patrick en PIETERS, Mark, Komt een Griek bij de dokter. Humor in de oudheid, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007. 
DE RYNCK, Patrick en PIETERS, Mark, Van alfa tot omega. Een klassiek ABC. Bekende en 
verrassende passages uit de Griekse en Romeinse literatuur, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2001 
LATEUR, Patrick, Muze, zeg me ... Bloemlezing Griekse literatuur, Davidsfonds/Clauwaert, Leuven, 
1993 
Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 1997 

GRIEKSE LETTERTYPES 
Antioch classical languages utility (www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm) 
Classical Greek fonts and utilities (www.ucl.ac.uk/GrandLat/greekfonts) 
Euclides Grec politònic (www.ub.es/filologiagrega/electra/euclides) 
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Gentium, a typeface for the nations 
(scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=Gentium) 
Sibylla, a tool for typing ancient Greek in Windows 
(recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/enplap17.htm) 

TIJDSCHRIFTEN 
Didactica Classica Gandensia, Universiteit Gent (www.latijnengrieks.ugent.be) 
Hermeneus, Nederlands Klassiek Verbond (www.nkv.nl) 
Kleio, Garant Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn (www.garant.be) 
Lampas, Uitgeverij Verloren, Hilversum (www.verloren.nl) 
Prora, Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (www.vlot-vzw.be/prora) 

VERENIGINGEN 
Arpinocomité - Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks (users.telenet.be/olympiadelatijngrieks) 
Griekenlandcentrum, Universiteit Gent (www.latijnengrieks.ugent.be/GC/griekenlandcentrum) 
Nederlands Klassiek Verbond Vlaanderen (users.telenet.be/nkv) 
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (www.vlot-vzw.be) 

GRIEKENLAND 
BURN, Andrew Robert en Mary, The living past of Greece, The Herbert Press, Londen, 1993. 
HARDIN, Terri, Een portret van Griekenland, De Hoeve, Alphen aan den Rijn, 1994. 
MAVROMATAKI, Maria, Greece between legend and history, D. Haitalis, Athene, 2005. 
TSCHUMI, Bernard, The new Acropolis museum, Rizzoli, 2009. 

Websites 

Acropolis Museum (www.theacropolismuseum.gr) 
Greece archaeological sites (www.greeka.com/greece-archaeological-sites.htm) 
Greece museums guide (www.greece-museums.com) 
Greek landscapes (www.greeklandscapes.com) 
Greek National Tourism Organisation (www.gnto.gr) 
Odysseus. Hellenic Ministry of Culture and Tourism (odysseus.culture.gr) 
Olympia Greece (www.olympia-greece.org) 
Sacred sites in Greece (www.sacred-destinations.com/greece/sacred-sites.htm) 

ONDERZOEKSCOMPETENTIE 
LAUREYS, Bart, Stapstenen. Onderzoek stap voor stap, De Boeck, Antwerpen, 2008. 

CULTUREEL-HISTORISCHE THEMA’S 
ALLERLEI 
FAGAN, Brian M., De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid. Raadsels uit het verleden 
ontsluierd, THOTH, Bussum en Lannoo, Tielt, 2003. 
FAGAN, Brian M., De zeventig beroemdste uitvindingen van de oudheid, THOTH, Bussum en Lannoo, 
Tielt, 2004. 
MEIJER, Fik, Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2008. 
MEIJER, Fik, De oudheid is nog niet voorbij, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007. 
MEIJER, Fik, De oudheid van opzij. Oudhistorische notities, Ambo/Anthos, Amsterdam, 1997. 
MEIJER, Fik, Oud nieuws. Alledaagse verhalen over de klassieke oudheid, Ambo/Anthos, 
Amsterdam, 2001. 
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MEIJER, Fik, Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld, Athenaeum 
– Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008. 
SALLES, Catherine, Straatmadeliefjes en schandknapen. De zelfkant van de oudheid, Ambo/Anthos, 
Amsterdam, 2000. 
VAN ROYEN, René en VAN DER VEGT, Sunnyva, Grieken komen van Venus, Romeinen van Mars. 
Liefde en agressie in de klassieke oudheid, Bert Bakker, Amsterdam, 2006. 

ALEXANDER DE GROTE 
De Alexanderroman. Avonturen van Alexander de Grote, vertaald door Patrick De Rynck, Athenaeum 
– Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004. 
KETS DE VRIES, Manfred F.R. en ENGELLAU, Elisabet, Het leiderschap van Alexander de Grote, 
Academic Service, Den Haag, 2003. 
LANE FOX, Robin, Alexander de Grote, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000. 
LENDERING, Jona, Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2004. 
WIRTH, Gerhard, Alexander de Grote. Een biografie, Roularta, Roeselare, 2005. 
WORTHINGTON, Ian, Alexander de Grote. De biografie, Bert Bakker, Amsterdam, 2004. 

ALEXANDRIË 
BAUMANN, Uwe, Cleopatra. Een biografie, Roularta, Roeselare, 2007. 
FLAMARION, Edith, Cleopatra, Fibula/Unieboek, Houten, 1994. 
FOREMAN, Laura, Het paleis van Cleopatra. Speurtocht naar een legende, Tirion, Baarn, 2000. 
POLLARD, J., Alexandrië. De geboorte van het moderne denken, Mouria, Amsterdam, 2007. 
STROOTMAN, Rolf, Gekroonde goden. Hellenistische vorsten van Alexander tot Kleopatra, Salomé – 
Amsterdam University Press, 2005. 

ATHENE 
BEARD, Mary, Het Parthenon, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2004. 
DEGRASSI, Nevio, De Acropolis in Athene, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989. 

Websites 

De Acropolis (mediatheek.thinkquest.nl/~lla062/gebouwen/acropolis.html) 
Tolomeus. Art around you - Akropolis (www.arounder.eu/atene/acropoli.html) 

ATLANTIS 
ANDREWS, Shirley, Atlantis en haar beschaving, Ankh-Hermes, Deventer, 1999. 
COLLINS, Andrew, Toegang tot Atlantis. Op zoek naar het verdwenen werelddeel, The House of 
Books, Vianen, 2002 
COX, Simon en FOSTER, Mark, De geheimen van Atlantis, De Boekerij, Amsterdam, 2007. 
MICHEL, Peter, Atlantis. Een verzonken continent, Ankh-Hermes, Deventer, 2002. 

DAGELIJKS LEVEN 
CONNOLLY, Peter en DODGE, Hazel, Stad in de oudheid. Leven in Athene en Rome, Könemann, 
Keulen, 1999. 
GUHL, E. en KONER, W., The Greeks. Their life and customs, Senate, Londen, 1994. 
MATYSZAK, Philip, Het oude Athene voor vijf drachme per dag, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2009 

DEMOCRATIE 
NAEREBOUT, Frits, Griekse democratie. Democratische politiek in het klassieke Athene, Salomé – 
Amsterdam University Press, 2005. 
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DOOD 
PIETERS, Mark en DE RYNCK, Patrick, Over de Styx. Grieken, Romeinen en de onderwereld, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 

KOLONISATIE 
CONNER JOHNSTON, Darcie en DERSIN, Denise, De Egeïsche wereld, Time-Life Books, 
Amsterdam, 2000. 
DE MIRO, Ernesto, De tempels van Agrigento, Sicilië, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989 
JOHANNOWSKY, Werner, Paestum, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989. 

LIEFDE 
SOULI, Sofia A., Het liefdesleven van de oude Grieken, Michalis Toubis, Athene, 1997 

MINOS 
CASELLI, Giovanni, Op zoek naar Knossos. Speurtocht door het labyrint van de Minotaurus, Ars 
Scribendi, Etten-Leur, 2000. 
MILANI, Celestina, De paleizen van Kreta, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989. 
ROSSI, Renzo, Cnossus. Het labyrint van de Minotaurus, Knack, 2008. 

OORLOG 
JANSEN, Ton en SINGOR, Henk, Oorlog en vrede. Themaboek klassieke culturele vorming, 
Hermaion, Lunteren, 1999. 
LENDERING, Jona, Oorlogsmist. Veldslagen en propaganda in de oudheid, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2006. 
SINGOR, Henk, Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland, Salomé – 
Amsterdam University Press, 2006. 
SINGOR, Henk, Homerische helden. Oorlogvoering in het vroege Griekenland, Salomé – Amsterdam 
University Press, 2005 

PERZISCHE OORLOGEN 
De Perzen: meedogenloze veroveraars, Time-Life Books, Amsterdam, 1996 
HOLLAND, Tom, Perzisch vuur. De eerste supermacht en de strijd om het Westen, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008. 
SOLDI, Sebastiano, Persepolis. De geheime stad, Knack, 2008. 

REIZEN 
PERROTTET, Tony, De weg naar Olympus, Byblos, Amsterdam, 2004. 

SPARTA 
STIBBE, Conrad M., Brieven over Sparta. Kernpunten uit de politieke en culturele geschiedenis van 
het antieke Sparta, Van Gruting, Westervoort, 2008. 

SPORTWEDSTRIJDEN 
FINLEY, Moses I. en PLEKET, Henry W., Olympische Spelen in de oudheid, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2004. 
HUPPERTS, Charles, Olympische Spelen. Sport en opvoeding in de Griekse oudheid, Damon, Budel, 
2009. 
MARANTI, Anna, Olympia & Olympic Games, Michalis Toubis, Athene, 2000. 
VAN ROYEN, René en VAN DER VEGT, Sunnyva, Asterix en Athene. Op naar olympisch goud, Bert 
Bakker, Amsterdam, 2004. 

Websites 

Ancient Olympics, Katholieke Universiteit Leuven (ancientolympics.arts.kuleuven.be) 
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STADSTATEN 
HANSEN, Mogens Herman en NAEREBOUT, Frits, Stad en staat. De antiek-Griekse poleis en andere 
stadstaatculturen, Salomé – Amsterdam University Press, 2006. 
KAGAN, Donald, De Peloponnesische Oorlog. Epos van de moordende strijd tussen Athene en 
Sparta 431-404 voor Chr., Balans, Amsterdam, 2004. 

TROJE 
AMBROSIO, Franco en INZAGHI, Marisa (red.), The treasure of Troy. Heinrich Schliemann’s 
excavations, Pushkin Museum, Moskou en Leonardo Arte, Milaan, 1996. 
DE DONDER, Vic, Had Heinrich Schliemann toch gelijk? De opgravingen van Manfred Korfmann in 
Troje, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1990. 
GIDEON, Ernst, Troje lag in Engeland. Odysseus landde in Zeeland, Ankh-Hermes, Deventer, 1991. 
MOOREHEAD, Caroline, De verloren schatten van Troje, Fibula/Unieboek, Houten, 1996. 
ROSARIA LUBERTO, Maria, Troje. Mythe en legende, Knack, 2008. 
WOOD, Michael, In de sporen van de Trojaanse oorlog, Just Publishers, Hilversum, 2009. 
WOOD, Michael, Op zoek naar de Trojaanse oorlog, Rheynboek, Woerden, 1997. 

VROUWEN 
FISSER, Caroline, Sterke vrouwen uit de oudheid. Themaboek klassieke culturele vorming, Hermaion, 
Lunteren, 2000. 
SCHMITT PANTEL, Pauline (red.), Geschiedenis van de vrouw: oudheid, Agon, Amsterdam, 1998. 

LITERAIRE GENRES 
EPIEK 
ALBERTZ, Hans, ARTZ, Reinoutje, VAN DEN BERGH, Annet, DE JONG, Irene en ROELOFS, 
Marieke, Lief en leed bij mensen en goden. Passages uit de Ilias van Homerus, Hermaion, Lunteren, 
2008. 
APOLLONIUS van Rhodos, De tocht van de Argonauten. Jason, Medea en het Gulden Vlies, vertaald 
door Wolther Kassies, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2000. 
DE JONG, Irene J.F., In betovering gevangen. Aspecten van Homerus’ vertelkunst, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1992. 
GERBRANDY, Piet, DERKSEN, Marcel, GOOSSENS, Marius, VAN GURP, Peter en DE WILDE, Job, 
Hektors noodlot. De ondergang van de held van Troje in de Ilias van Homeros, Hermaion, Lunteren, 
1993. 
GERBRANDY, Piet, DERKSEN, Marcel, GOOSSENS, Marius, VAN GURP, Peter en DE WILDE, Job, 
Odysseus. De terugkeer van de held in de Odysseia van Homeros, Hermaion, Lunteren, 1995. 
GERBRANDY, Piet, DERKSEN, Marcel, VAN GURP, Peter en DE WILDE, Job, De wrok van 
Achilleus. Heldendom in de Ilias van Homeros, Hermaion, Lunteren, 1998. 
GOEKOOP, Cees, Homerus, een raadsel. Een zoektocht door het homerische landschap, Conserve, 
Schoorl, 2003. 
HESIODUS, De geboorte van de goden / Werken en dagen / De wedstrijd tussen Homeros en 
Hesiodos, vertaald door Wolther Kassies, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2002 
HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, Op weg naar 
huis. Odysseus over zijn belevenissen onderweg, Hermaion, Lunteren, 2002. 
HOMERUS, Homerische hymnen, vertaald door H. Verbruggen, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 1995. 
HOMERUS, Ilias & Odyssee, vertaald door M.A. Schwartz, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2008. 
HOMERUS, Ilias. De wrok van Achilles, vertaald door H.J. de Roy van Zuydewijn, De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 2005. 



A-stroom – 1e graad – Basisoptie Grieks-Latijn 33 
AV Grieks (2e leerjaar: 2 lestijden/week) 

  

HOMERUS, Odyssee. De terugkeer van Odysseus, vertaald door H.J. de Roy van Zuydewijn, De 
Arbeiderspers, Amsterdam, 2005. 
HOMERUS, Odysseia. De reizen van Odysseus, vertaald door Imme Dros, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2006. 
HUPPERTS, C.A.M. en JANS, E., Homerus. Wraak en verdriet, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2008. 
LATACZ, Joachim, Homeros. De eerste dichter van het Avondland, SUN, Nijmegen, 1991. 
VAN DOLEN, Hein L., Odysseus, Hermaion, Lunteren, 2006. 
VEENMAN, S., VERHEIJ, H.W. en KONING, H., Van Odyssee naar Odysseus, Eisma Edumedia, 
Leeuwarden, 2007. 

FABEL 
AESOPUS, Fabels van Aesopus, vertaald door Johan van Nieuwenhuizen, Het Spectrum, Utrecht, 
2000. 

FILOSOFIE 
ALBERTZ, Hans, ARTZ, Reinoutje, HUPKENS, Maria, JONKERS, Gijs en KUIPER, Wolter, Lastig 
maar loyaal. Sokrates door de ogen van zijn stadgenoten, Hermaion, Lunteren, 2007. 
BARNES, Jonathan, Kopstukken filosofie: Aristoteles, Lemniscaat, Rotterdam, 2000. 
DE CRESCENZO, Luciano, De geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de 
neoplatonici, Prometheus, Amsterdam, 2005. 
DEMOCRITUS, Stofjes in het zonlicht, vertaald door Rein Ferwerda, Damon, Budel, 2007. 
DE STRYCKER, Emile, Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie, De Nederlandsche 
Boekhandel / Uitgeverij Pelckmans, Kapellen en Ambo, Baarn, 1987. 
DIJKHUIS, Hans, De machtige filosoof. Een andere geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte, Boom, 
Amsterdam, 2007. 
EMPEDOCLES, Aarde, lucht, water en vuur, vertaald door Rein Ferwerda, Damon, Budel, 2006 
EPICURUS, Over de natuur en het geluk, vertaald door Keimpe Algra, Historische Uitgeverij, 
Groningen, 1998. 
Gedichten. Epigrammen van en over Plato uit de Anthologia Graeca, vertaald door Patrick Lateur, 
Uitgeverij P, Leuven, 2006. 
GOTTLIEB, Anthony, De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de 
renaissance, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2006. 
HARE, R.M., Kopstukken filosofie: Plato, Lemniscaat, Rotterdam, 2000. 
HELD, Klaus, Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids door de antieke wereld, Sirene, Amsterdam, 
2000. 
HERACLITUS, Aldus sprak Heraclitus, vertaald door Jaap Mansfeld, Historische Uitgeverij, 
Groningen, 2006. 
HUPPERTS, C.A.M. en JANS, E., Plato. Socrates, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2007. 
JANS, E., Plato. Een weg naar het geluk, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 1997. 
LATEUR, Patrick, Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen, Damon, 
Budel, 2009. 
PLATO, De ideale staat (Politeia), vertaald door Gerard Koolschijn, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2005. 
PLATO, Feest, Euthyfron, Sokrates’ verdediging, Kriton, Faidon, vertaald door Gerard Koolschijn, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008. 
PLATO, Plato, schrijver, vertaald door Gerard Koolschijn, Ooievaar, Amsterdam, 2009. 
RUSSELL, Bertrand, Geschiedenis van de westerse filosofie, Kosmos – Z&K Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen, 2008. 
STONE, I.F., Het proces Socrates, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2000. 
TAYLOR, C.C.W., Kopstukken filosofie: Socrates, Lemniscaat, Rotterdam, 2001. 
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TE VELDE, Rudi, Eros en de filosofie. Plato’s Symposium: analyse en interpretatie, Damon, Budel, 
2006. 
XENOPHON, Symposium / Sokrates’ verdediging, vertaald door Michiel Op de Coul, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2000. 

Websites 

Ancient philosophy, Boston University (www.bu.edu/wcp/MainAnci.htm) 
Antieke wijsbegeerte: van Thales tot Augustinus, Universiteit Gent (www.flwi.ugent.be/cie/1ba) 
History of ancient philosophy, University of Washington (faculty.washington.edu/smcohen/320) 
Internet encyclopedia of philosophy, The University of Tennessee at Martin (www.iep.utm.edu) 
Stanford encyclopedia of philosophy, Stanford University (plato.stanford.edu) 

HISTORIOGRAFIE 
HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, Aan de 
macht? Herodotos over machthebbers en onderdanen, Hermaion, Lunteren, 2000. 
HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, Geen 
ontkomen aan! Herodotos over heersers en hun hoogmoed, Hermaion, Lunteren, 2001. 
HUPPERTS, C.A.M., JANS, E. en RIJKSBARON, A., Herodotos. Literator en historicus, Eisma 
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BIJLAGE: BASISVOCABULARIUM 
 

Dit basisvocabularium is gebaseerd op het Lexique de base grec van Erik Goerlandt (Laboratoire 
d’Analyse Statistique des Langues Anciennes, Université de Liège, 1973). Dit lexicon is samengesteld 
op basis van 12 passages (160 paragrafen) uit boek 1 en 11 passages (137 paragrafen) uit boek 4 
van de Anabasis van Xenophon. Tot het basisvocabularium behoren alle woorden die in dit corpus 
van teksten minstens 3 keer voorkomen. 
 

ἀγαθό ς  

ἀγγέ λλω  

ἄγγελος  

ἀγορά  

ἄγω  

ἀγών  

ἀδελφό ς  

ἀδικέ ω  

ἄδικος  

ἀεί  

ἁθροί ζω  

αἱρέ ω  

αἰσθά νομαι  

αἰτέ ω  

ἀκού ω  

ἀκρό πολις  

ἄκρος  

ἁλί σκομαι  

ἀλλά  

ἀλλή λων  

ἄλλος  

ἅμα ( bijw.) 

ἅμαξα  

ἀμαχεί  

ἀμφί  

ἀμφό τερος  

ἄν  

ἀνά  

ἀναβαί νω  

ἀνά γκη  

ἀναπαύ ω  

ἀναστρέ φω  

ἄνευ  

ἀνή ρ  

ἄνθρωπος  

ἀνί στημι  

ἀντί  

ἀντί ος  

ἀντιστασιώτης  

ἄνω ( bijw.) 

ἄξιος  

ἀξιό ω  

ἀπαγγέ λλω  

ἅπας  

ἄπειμι (εἶ μι)  

ἀπέ ρχομαι  

ἀπέ χω  

ἀπό  

ἀποδί δωμι  

ἀποθνῄ σκω  

ἀποκρί νομαι  

ἀποκτεί νω  

ἀπολεί πω  

ἀπό λλυμι  

ἀποπέ μπω  

ἀποχωρέ ω  

ἀρετή  

ἅρμα  

ἁρπά ζω  

ἀρχαῖ ος  

ἀρχή  

ἄρχομαι  

ἄρχω  

ἄρχων  

ἀσθενέ ω  

ἀσπ ί ς  

ἀσφαλή ς  

ἅτε  

αὖ  

αὐλί ζομαι  

αὐτό θι  

αὐτό ματος  

αὐτό ς  

αὐτοῦ  

ἀφαιρέ ω  

ἀφί ημι  

ἀφικνέ ομαι  

ἀφί στημι  

βάλλω  

βαρβαρικός  

βάρβαρος  

βασίλειος  

βασιλεύς  

βιάζομαι  

βοάω  

βουλεύω  

βουλιμιάω  

βούλομαι  

βοῦς  

γάρ  

γε 

γέρρον  

γῆ  

γίγνομαι  

γιγνώσκω  

γνώμη 

γυμνός  

γυνή  

δαρεικός  

δέ  

δεῖ  

δείδω  

δείκνυμι  

δεινός  

δέκα  

δένδρον  

δεξιός  

δέομαι  

δέρμα  

δέχομαι  

δή  

δῆλος  

διά  

διαβαίνω  

διαδίδωμι  

διαρπάζω  

δίδωμι  

διέρχομαι  

δίκαιος  

δισχίλιοι  

διώκω  

δοκεῖ  

δοκέω  

δόρυ  

δρεπανηφόρος  

δρόμος  

δύναμαι  

δύναμις  

δύο  

δῶρον 

ἐά ν  

ἑαυτοῦ  

ἑαυτῶν  

ἐά ω  

ἐγγύ ς  

ἐγώ  

ἔγωγε  

ἐθελοντή ς  

ἐθέ λω, θέ λω  

ἔθνος  

εἰ  

εἰκά ζω  

εἴκοσι(ν)  

εἰμί  

εἶμι  

εἰς, ἐ ς  

εἷς  

εἶτα  

ἐκ, ἐ ξ  

ἕκαστος  

ἑκατό ν  

ἐκβαί νω  

ἔκβασις  

ἐκεῖ  

ἐκεῖ νος  

ἐκλεί πω  

ἐλαύ νω  

ἐλπ ί ς  

ἐμβαί νω  

ἐμβά λλω  

ἐμό ς  

ἔμπροσθεν  

ἐν  

ἐναντί ος  

ἔνειμι  

ἕνεκα  

ἔνθα  

ἐνταῦ θα  

ἐντεῦ θεν  

ἐντυγχά νω  
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ἑξακό σιοι  

ἐξελαύ νω  

ἔξεστι  

ἐξικνέ ομαι  

ἔξω ( voorz.) 

ἐπαινέ ω  

ἐπεί  

ἐπειδά ν  

ἐπειδή  

ἔπειμι (εἶ μι)  

ἔπειτα  

ἐπ ί  

ἐπ ιβουλεύ ω  

ἐπ ιδεί κνυμι  

ἐπ ιμελέ ομαι  

ἐπ ιπ ί πτω  

ἐπ ί σταμαι  

ἐπ ιστολή  

ἐπ ιτή δειος  

ἐπ ιτί θημι  

ἕπομαι  

ἑπτά  

ἔργον  

ἔρημος  

ἑρμηνεύ ς  

ἔρχομαι  

ἐρωτά ω  

ἐσθί ω  

ἕτερος  

ἔτι  

εὐδαί μων  

εὔζωνος  

εὐθύ ς  

εὑρί σκω  

εὖρος  

εὔχομαι  

εὐώνυμος  

ἐφί στημι  

ἐχθρό ς  

ἔχω  

ζάω  

ἤ  

ᾗ  

ἡγεμών  

ἡγέ ομαι  

ἤδη  

ἥδομαι  

ἡδύ ς  

ἥκω  

ἡμεῖ ς  

ἡμέ ρα  

ἥμισυς  

ἡνί κα  

θάλαττα  

θαυμάζω  

θεάομαι  

θεός  

θέω  

θηρίον  

θόρυβος  

θώραξ 

ἱερό ν  

ἵημι  

ἱκανό ς  

ἵνα  

ἱππεύ ς  

ἵππος  

ἵστημι  

ἰσχυρό ς  

καθήκω  

κάθημαι  

καθίστημι  

καθοράω  

καί  

καὶ γά ρ  

καὶ γὰ ρ οὖ ν  

καιρός  

καίω  

κακός  

καλέω  

καλός  

κατά  

καταβαίνω  

κατακαίνω  

καταλαμβάνω  

καταλείπω  

καταλύω  

κατέχω  

κάτω  

κεῖμαι  

κελεύω  

κέρας  

κεφαλή  

κινδυνεύω  

κλέπτω  

κοιμάω  

κράτος  

κραυγή  

κρέας  

κρήνη  

κριθή  

κρίνω  

κυλινδέω  

κωλύω  

κώμαρχος  

κώμη 

λαμβάνω  

λανθάνω  

λέγω  

λείπω  

λίθος  

λοιπός  

λόφος  

λοχαγός  

λόχος  

μάλα  

μαστός  

μάχη  

μάχομαι  

μέγας  

μέλλω  

μέν  ... δέ  

μέν  ... δέ  ... δέ  

μὲν δή  ... δέ  

μὲν οὖ ν  

μέντοι  

μένω  

μέσος  

μετά  

μεταπέμπομαι  

μή  

μηδείς  

μηκέτι  

μήν (subst.) 

μήτηρ  

μικρός  

μισθός  

μυριάς  

μύριοι  

νεανίσκος  

νέος  

νικάω  

νομίζω  

νῦν  

νύξ  

ξένος  

ξύλον  

ὁ  

ὁ δέ  

ὁ μέ ν  ... ὁ δέ  

ὅδε  

ὁδό ς  

ὅθεν  

οἶδα  

οἰκέ ω  

οἰκί α  

οἶνος  

οἴομαι, οἶ μαι  

οἷος  

οἴχομαι  

ὀλί γος  

ὅλος  

ὁμαλό ς  

ὁμολογέ ω  

ὅμως  

ὄναρ  

ὄνομα  

ὄνος  

ὅπῃ  

ὄπ ισθεν ( bijw.) 

ὀπ ισθοφύ λαξ  

ὁπλί της  

ὅπλον  

ὁπό σοι  

ὁπό τε  

ὅπου  

ὅπως ( bijw.) 

ὅπως ( voegw.) 

ὁρά ω  

ὄρθιος  

ὁρμά ω  

ὅρος  

ὅς ( betr. vnw.) 

ὅσοι  

ὅσος  

ὅσπερ  

ὅστις  

ὅτε  

ὅτι  

οὐ  

οὗ (vnw.) 

οὗ (bijw.) 

οὐδαμοῦ  

οὐδέ  

οὐδεί ς  

οὖν  

οὔπω  

οὔτε  ... οὔτε  

οὗτος  

οὕτω(ς)  

ὀφθαλμό ς  

ὄχθη  

ὄχλος  

παιανίζω  

παῖς  
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παίω  

πάλιν  

παντάπασι(ν)  

πάνυ  

παρά  

παραγγέλλω  

παραγίγνομαι  

παράδεισος  

παραδίδωμι  

παρακαλέω  

παρακελεύω  

παρασάγγης  

παρασκευάζω  

πάρειμι (εἰ μί )  

πάρειμι (εἶ μι)  

παρελαύνω  

παρέρχομαι  

παρέχω  

πᾶς  

πάσχω  

πατήρ  

παύω  

πεδίον  

πείθομαι  

πείθω  

πειράω  

πελταστής  

πέμπω  

πεντακόσιοι  

πέντε  

πέραν ( bijw.) 

περί  

περίειμι (εἶ μι)  

πέτρα  

πηγή  

πίπτω  

πιστεύω  

πλέθρον  

πλῆθος  

πλήν ( bijw.) 

πλήν ( voorz.) 

πλήρης  

πλησίος  

πλοῖον  

ποιέω  

πολεμέω  

πολέμιος  

πόλεμος  

πολιορκέω  

πόλις  

πολλάκις  

πολύς  

πορεύω  

ποταμός  

ποτέ  

πού  

πούς  

πρᾶγμα  

πρᾶξις  

πρέσβυς  

πρίν  

πρό  

προβάλλω  

πρόειμι (εἶ μι)  

πρόθυμος  

προίημι  

προκαταλαμβάνω  

πρός  

πρόσειμι  (εἶμι)  

προσέρχομαι  

πρόσθεν  

προσκυνέω  

προσποιέομαι  

πρόσω ( bijw.) 

πρότερος  

πρῶτον 

πρῶτος  

πύλη  

πῦρ  

πυρός  

πώποτε 

ῥέ ω  

ῥί πτω  

σάλπ ιγξ  

σατράπης  

σημαίνω  

σκέπτομαι  

σκευοφόρος  

σκηνή  

σκηνόω  

σπένδω  

σπεύδω  

σπονδή  

στάδιον  

σταθμός  

στενός  

στολή  

στράτευμα  

στρατεύω  

στρατηγός  

στρατιά  

στρατιώτης  

στρατοπεδεύω  

στρατόπεδον  

στρεπτός  

σύ  

συγγίγνομαι  

συγκαλέω  

συλλέγω  

σύμπας  

συμπορεύομαι  

σύν  

συνάγω  

συνεργός  

συντάττω  

συντίθημι  

συσκευάζω  

σφαγιάζω  

σφεῖς  

σῶμα 

τάξις  

τάττω  

ταύτῃ  

ταχύς  

τε 

τεῖχος  

τέκνον  

τελευταῖος  

τελευτάω  

τέτταρες  

τίθημι  

τιμάω  

τις 

τίς  

τιτρώσκω  

τοιγαροῦν  

τοιοῦτος  

τοξεύω  

τοξότης  

τοσοῦτος  

τότε  

τρεῖς  

τρέφω  

τρέχω  

τριάκοντα  

τριακόσιοι  

τριήρης  

τρίτος  

τρόπος  

τυγχάνω  

ὕδωρ  

ὑμεῖ ς  

ὑπέ ρ  

ὑπερβά λλω  

ὑπ ισχνέ ομαι  

ὑπό  

ὑποζύ γιον  

ὑπολεί πω  

ὑπομέ νω  

ὑποπτεύ ω  

ὑστεραῖ ος  

ὕστερος  

ὑφί στημι  

φαίνω  

φάλαγξ  

φανερός  

φέρω  

φεύγω  

φημί  

φθάνω  

φθέγγομαι  

φιλέω  

φιλία  

φίλος  

φοβέω  

φόβος  

φυγάς  

φυλακή  

φύλαξ  

φυλάττομαι  

φυλάττω  

χαλεπός  

χείρ  

χίλιοι  

χιλός  

χιών 

χράομαι  

χρῆμα  

χρόνος  

χρυσοῦς  

χώρα 

χωρίον  

ψέλιον  

ὦ 

ὥρα 

ὡς (voegw.) 

ὧς  

ὥσπερ 

ὥστε 

ὠφελέ ω
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BIJLAGE: TEKSTSUGGESTIES 
 

Het betreft hier suggesties van tekstfragmenten waaruit men, mits vereenvoudiging, zinnetjes en korte 
fragmenten kan puren voor de lectuur. 
 

Democratie 
 

Aristophanes Vrouwenparlement 111-284 de redevoering van Praxagora 

Herodotus Historiae 5, 97  

Plutarchus Pericles 12, 1-7 en 
13, 1-3 

Pericles en de gebouwen op de 
Akropolis 

 

Filosofie 
 

 

Godsdienst 
 

Epicurus 

bij: Diogenes 
Laërtius 

Brief aan Menoikeus 

Leven van de 
filosofen 

 

10, 123  

10, 132 

 

de juiste houding t.o.v. de goden 

het noodlot en het toeval 

Hesiodus Theogonie 507-616 mythe van Prometheus 

Lucianus Gesprekken van 
doden 

2 ontkrachting van de mythe van 
Charon 

Lucianus Gesprekken van 
goden 

17 Hermes en Apollo over goddelijk 
overspel 

 

Griekse kunst 
 

Aristophanes Kapitaal 659 e.v.  

Pausanias Rondreis door 
Griekenland 

1, 12, 4-8 en 
23, 7 en 24, 
1 

1, 24, 5 

1, 26, 6 

de toegang tot de Akropolis 
 
 

het Parthenon 

het Erechtheum 

Plutarchus Pericles 12, 1-7 en 
13, 1-3 

Pericles en de gebouwen op de 
Akropolis 

 

Mythologische verhalen 
 

Apollodorus Bibliotheca 1, 7, 1-2 verhaal van Deucalion en Pyrrha 

Lucianus Gesprekken van 
doden 

2.Charon-
Menippus 

ontkrachting van de mythe van 
Charon 

Plato Meno 10, 2-85 de slaaf en het vierkant 

Plato Crito 44b e.v.  



A-stroom – 1e graad – Basisoptie Grieks-Latijn 41 
AV Grieks (2e leerjaar: 2 lestijden/week) 

 

Apollodorus Bibliotheca 1, 9, 23 verhaal van Jason en Medea 

Apollodorus Bibliotheca 3, 5, 7-9 verhaal van Oedipus 

Apollodorus Bibliotheca 3, 6, 1-8 en 
7, 1 

verhaal van Eteocles en Polynices 

Hesiodus Werken en dagen 42-105 verhaal van Pandora 

Hesiodus Theogonie 507-616 de mythe van Prometheus 

Homerus Odyssea 9, 182-472 Odysseus en Polyphemus 

Homerus Odyssea 10, 261-399 Odysseus en Circe 

Xenophon Memorabilia 2, 1, 21 e.v. Hercules op de tweesprong 

 

Sportwedstrijden 
 

Apollodorus Epitome 2, 3-10 Pelops en Hippodamea 

Pausanias Rondreis door 
Griekenland 

5, 16, 2-4 de Heraia-wedstrijden voor 
vrouwen 

Plato Verdedigingsrede 
van Socrates 

36d-e  

Sophocles Electra 681-760 een paardenrace met dodelijke 
afloop 

 

Theater 
 

Aristophanes Vrouwenparlement 111-284 de redevoering van Praxagora 

Demosthenes 3e Olynthische rede 10-11  

Plato Wetten 9, 935d e.v.  

Sophocles Antigone 398-470 de confrontatie tussen Antigone 
en Creon 

 

 


