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LATIJN

LAGERE GRAAD

ZESDE

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Klanken en tekens

Uitspraak van de klinkers, tweeklanken en medeklinkers.

Verdeling en kwantiteit van de lettergrepen.

2. Vormleer

De bestanddelen van het Latijnse woord : wortel, stam, uitgang,

prefix.

De naamvallen, de geslachten, de getallen.

a) Systematische studie :

De vijf verbuigingen van de zelfstandige naamwoorden met uit-

sluiting van de bijzonderheden.

De bijvoeglijke naamwoorden van de 1° en 2° klas en de trappen

van vergelijking.

De algemene regels betreffende het bijwoord.
De voornaamste telwoorden.

De voornaamwoorden : persoonlijke en wederkerige, bezittelijke,

aanwijzende, vragende, betrekkelijke, de onbepaalde alius, alter,

aliquis, quisque, quidam, nullus, aliquot, nemo, uter, uterque, nihil.

De vervoeging van de zogenaamde regelmatige werkwoorden in

de actieve en passieve vorm.

De deponente werkwoorden.

Het werkwoord esse en zijn samenstellingen.

De hoofdtijden van de meest gebruikte werkwoorden.

b) Occasionele studie :

De voornaamste correlatieven.

De defectieve en de zogenaamde onregelmatige werkwoorden, die
het meest voorkomen als : ferre, velle, fieri, ire en zijn samenstellingen.

3. Syntaxis

Occasionele studie van de elementaire regels, voor zover deze
nodig zijn tot het begrijpen van de teksten, die in de klas worden

gelezen en bestudeerd.
Algemene begrippen over de gewone woordschikking in de La-

tijnse zin.
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B. Oefeningen

Talrijke schriftelijke en mondelinge oefeningen in verband met
de spraakkunst.

Herhalingen en geleide oefeningen.

IL Woordenschat en Zegswijzen

Progressieve studie van de basiswoordenschat in verband met de
oefeningen in de klas en de bestudeerde teksten. Deze woordenschat
moet oordeelkundig worden gekozen, regelmatig aangeleerd en her-
haald. In de volgende klassen wordt hij als gekend beschouwd.

HI. Schrijvers

Een bloemlezing van eenvoudige, aantrekkelijke verhaaltjes, dië
men uit Latijnse schrijvers kan kiezen.

VIJFDE

I Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Vormleer

Systematische studie :

De zogenaamde onregelmatige vormleer (verbuigingen en ver-

voegingen).

Het gebruik van de voornaamwoorden; de onbepaalde voor-
naamwoorden, de correlatieve voornaamwoorden en bijwoorden.

2. Syntaxis

a) Systematische studie :

De Latijnse zin en zijn bestanddelen.
De hoofdbestanddelen : werkwoord, onderwerp, gezegde.

De aanvullende zinsdelen en de naamvallen :

Genitief : verklarende genitief, onderwerps- en voorwerpsgenitief,

genitief van bezit, gerechtelijke handeling, prijs of waarde, hoedanig-

heid, genitief van het geheel (partitieve genitief).

Datief : belanghebbend of meewerkend voorwerp, bezit, voor-

deel, handelende persoon bij gerundivum,strekking of doel (dubbele

datief), datief bij adjectieven.

Accusatief : lijdend voorwerp, dubbele accusatief, accusatief van

het inwendig voorwerp of van inhoud, tijdsruimte, beweging, duur

en uitgebreidheid.

Ablatief : bij de bepalingen van scheiding, oorsprong, oorzaak,

tijd, werktuig en middel, handelend voorwerp, vergelijking, prijs of
waarde, plaats en ruimte, beperking, maat, hoedanigheid, vergezel-

lende omstandigheid.

De onafhankelijke zin : hoofdbegrippen over het gebruik van de
tijden en wijzen.

De afhankelijke zin : elementaire begrippen over het gebruik van
de onderwerps- en voorwerpszin, de infinitief, gerundium, gerun-
divum, participium, losse ablatief en supinum.

b) Occastonele studie :

De overige afhankelijke zinnen : completieve, bijwoordelijke en

betrekkelijke.  



 

B. Oefeningen

Talrijke schriftelijke en mondelinge oefeningen op de regels van
de spraakkunst, vooral van de vormleer en van het gebruik der

naamvallen. Herhalingen en geleide oefeningen.

IL. Woordenschat en Zegswijzen

Herhaling van het vocabularium der zesde.
Progressieve studie van de nieuwe woordenschat en van de

Latijnse uitdrukkingen bij de oefeningen en het lezen van de schrij-
vers.

Ill. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van De Viris Illustribus Urbis Romae. |

Vanaf het tweede semester staat het de leraar vrij enkele uit-
treksels te lezen uit de volgende auteurs:

Prarprus : Fabels;

CICERO;

Cornetius Nepos: De excellentibus Ducibus;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : gebeden, levensschetsen.

VIERDE

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

Syntaxis

a) Aanvullende studie van :
Sommige bijzonderheden in de syntaxis van de naamvallen.

De onafhankelijke zin, de afhankelijke infinitiefzin ; het gebruik

van de infinitief, het gerundium en gerundivum, het participium,

de losse ablatief en het supinum.

b) Systematische studie van :

De afhankelijke zinnen : de completieve, bijwoordelijke en be-
trekkelijke.

c) Occasionele studie van :

Deindirecte rede, de overeenkomst van detijden en het gebruik

van de partikels.

Hoofdzaken uit de stijlleer.

B. Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen, aangepast aan de leer-

stof van de vierde.
Herhalingen en geleide oefeningen.

IL. Woordenschat en Zegswijzen

Het vocabularium van de zesde en vijfde wordt herhaald en
aangevuld met de nieuwe woorden en uitdrukkingen, die nodig zijn
voor het maken van de oefeningen en het lezen van de schrijvers.

III. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van Carsar : De Bello Gallico ; uittreksels
naar keuze.

Vanaf het tweede semester staat het de leraar vrij uittreksels te
lezen uit de volgende schrijvers :

Carsar: De Bello Civili ;
Ovinrus : Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto, Metamorphoses;

CICERO;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : levensschetsen, verhalen, liturgische

teksten.  



HOGERE GRAAD

DERDE

I, Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

Syntaxis

Studie van :
a) De bijzonderheden die niet in de vierde bestudeerd werden

(b.v. de verschillende waarden van cum, ut, quin, quod...) ;

b) De overeenkomst van de tijden ; de indirecte rede ; de Latijnse
zinsbouw ;

c) Destijlleer en het gebruik van de partikels. ë

B. Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen aangepast aan de leerstof.

Herhalingen en geleide oefeningen.

Methodische en progressieve toepassing in de thema-oefeningen
van de specifieke wendingen in de Latijnse zinsbouw en van de
stilistische bijzonderheden.

IL Woordenschat en Zegswijzen

De kennis van de basiswoordenschat uit de vorige klassen wordt

onderhouden en aangevuld met de nieuwe woorden en zegswijzen,
geput uit de oefeningen en de schrijvers.

III. Prosodie en Metriek

Eenvoudige begrippen naar aanleiding van het lezen van een

dichter (b.v. Vergilius).

IV. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Sallustius en Livius.

SarLustIus : uittreksels naar keuze uit De Coniuratione Catilinae

of De Bello Iugurthino;

Lrvrus : uittreksels naar keuze.

 

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende schrij-
vers :

VERGILIUS;

Oviprus: Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto, Metamorphoses..
CIcERO ;

De

Prins DE JoNcere : Brieven;

CHRISTELIJKE Scrrijvers : H. Cyprianus (b.v. De Mortalitate),
Lactantius, H. Ambrosius (bv. De Zee, Bij het kraaien van de
haan) ; Prudentius (b.v. Hymne op de Epiphania), H. Paulinus van
Nola, H. Leo de Grote.

 



TWEEDE

I. Spraakkunst

Herhaling, bij het verbeteren van de huistaken en het lezen van

de schrijvers, van de voornaamste regels der syntaxis, van destilis-

tische bijzonderheden en van de waarde der partikels.

Studie van de historische periode en eerste begrippen over de

oratorische (praktische oefeningen).

II. Prosodie en Metriek
\

Aanvullende begrippen bij de lectuur van Vergilius en Horatius.
Enkele scandeeroefeningen.

HI. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Vergilius en Horatius.

VERGILIUS : uittreksels uit de ZEneis.

Horatius : keuze uit de Oden enz.

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende schrij-
vers :

VERGILius: Bucolica, Georgica ;

Horarius : Brieven en Satiren ;

Livius : de Romeinse geschiedenis;

SALLUSTIUS : De Coniuratione Catilinae, De Bello Iugurthino;

Cicero : Redevoeringen: Pro Archia, Pro Marcello, Pro Ligario,

De Signis, De suppliciis, Pro Lege Manilia, Brieven;

Lucrerius : De Rerum Natura ;

Printrus pe JONGERE : Brieven;

ANDERE LATIJNSE DICHTERS, als Propertius, Tibullus. ;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : Ausonius, H. Paulinus van Nola,

Prudentius, Tertullianus, H. Hiéronymus, H. Augustinus.
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EERSTE

1. Spraakkunst

Zoals in de tweede.
Grondiger studie van de oratorische periode en van de waarde

der partikels.

IL Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Cicero en Tacitus

en van wijsgerige teksten.

Crcero: algemene studie van één redevoering : de Catilinarische,
Pro Milone, Pro Murena, een Philippica.. Volgens de uitgebreidheid

van de rede zal de tekst ofwel in zijn geheel ofwel in grote uittreksels

worden bestudeerd.

Tacrrus : uittreksels uit de Annales of de Historiae of Agricola
of De Moribus Germanorum.

WIJSGERIGE TEKSTEN van : Cicero of Seneca of Plinius de Jongere

of Sint-Augustinus.

Het staat de leraar vrij excerpten te lezen uit de volgende schrij-
vers:

VERGILIUS : Æneïs;

Horarius : Brieven, Satiren ;

Praurus : een toneelstuk ;

Lucretius : De Rerum Natura;

Persius, Lucanus, Martraris, Suetonius, Lrvrus, SALLUS-

TIUS ...3

CHRISTELIJRE Scurijvers : Tertullianus, Minucius Felix, Arno-

bius, H. Hiéronymus, Orosius, Boéthius...
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GRIEKS

LAGERE GRAAD

VIJFDE

1. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Klanken en tekens

Alfabet en uitspraak van de klinkers, medeklinkers en twee-
klanken. Scheiding en kwantiteit van. de lettergrepen. Spiritus en

leestekens. Indeling van de klinkers, medeklinkers en tweeklanken.

2. Vormleer

De bestanddelen van het Griekse woord : wortel, stam, uitgang,

prefix. De naamvallen, de geslachten en de getallen.

Inductieve, systematische studie van :

De verbuiging van het lidwoord, de drie verbuigingen van de

zelfstandige naamwoorden met uitzondering van de bijzonderheden,

de verbuiging van de drie klassen der bijvoeglijke naamwoorden,

de verbuiging van mohĳs en péyss, de vergelijkingstrappen, de
algemeneregels betreffende het bijwoord, de voornaamste telwoorden,

de persoonlijke, wederkerige, bezittelijke, aanwijzende, betrekkelijke,

vragende en de meest gebruikte onbepaalde voornaamwoorden, de

vervoeging (vormen, wijzen en tijden, augment, reduplicatie), de
vervoeging van werkwoorden op -w met niet-contracte en met con-

tracte vocaalstam, van de werkwoorden op een occlusieve en van
zhuielut.

3. Syntaxis

Occasionele studie van de regels die nodig zijn voor het begrijpen
van de teksten die in de klas worden gelezen en bestudeerd.

B. Oefeningen

Talrijke mondelinge en schriftelijke oefeningen in verband met

de studie van de spraakkunst; herhalingen en geleide oefeningen.
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IL Woordenschat

Geleidelijke studie van het vocabularium in functie van de

oefeningen en de teksten die in de klas worden gelezen. De Griekse

woorden die voorkomen in de oefenboeken voor deze klas, moeten

regelmatig geleerd en herhaald worden. Ze worden in de volgende

klassen als gekend beschouwd.

Ill. Schrijvers

Enkele doorlopende teksten, b.v. uit :

Aisopos : Fabels ;

Epitome Historiae Graecae.
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VIERDE

I Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Vormleer

Studie van de correlatieve voornaamwoorden, van de bijzonder-

heden in de vervoeging der werkwoorden op -w; de vervoeging
der werkwoorden op liquidae; de tweede aorist.

Studie van de werkwoorden op -y+, van de athematische aorist,

van de defectieve en onregelmatige werkwoorden.
Systematische studie van de hoofdtijden der meest gebruikte

onregelmatige werkwoorden. De overige worden slechts geleerd

wanneer ze in de tekst van de oefeningen of van de schrijvers voor-
komen. .

2. Syntaxis

Systematische studie van :

a) De zin en zijn bestanddelen : werkwoord, onderwerp, gezegde.

b) De voorwerpen, de bepalingen en de naamvallen.

Accusatief : lijdend voorwerp, inwendig voorwerp, dubbele accu-

satief, graad en maat, beperking, beweging, afstand, duur, losse

accusatief,

Genitief : voorwerpsgenitief, bezit, rechtspleging, objects- en

subjectsgenitief, partitieve, hoedanigheid, leeftijd, prijs, plaats, losse

genitief, overvloed of gebrek, scheiding of verwijdering, verschil,

oorsprong, oorzaak, plaats, tijd, tweede term van vergelijking ; geni-

tief bij bepaalde bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden.

Datief : voorwerpsdatief, voordeel en nadeel, plaats, tijd, oor-

zaak, reden, van de handelende persoon, wijze, vergezellende om-

standigheid ; datief bij bepaalde bijvoeglijke naamwoorden of bij-
woorden ; datief afhankelijk van samengestelde werkwoorden.

c) De hoofdzaken over de onafhankelijke en afhankelijke zin.

d) De waarde van de meest gebruikte partikels.

B. Oefeningen

Talrijke schriftelijke en mondelinge oefeningen als toepassing
op de regels van de vormleer en van de syntaxis der naamvallen.

Enkele oefeningen op de onafhankelijke en afhankelijke zin. Geleide
oefeningen : thema en vertaling.
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IL, Woordenschat en Zegswijzen

Herhaling van de woordenschat der vijfde.

Regelmatige studie van de nieuwe woordenschat, geput uit de

schrijvers en de oefeningen.

Kennismaking met de wendingen, die het genie van de Griekse

taal kenmerken.

Ill. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdschrijver XENOPHOON :

uittreksels naar keuze uit de Anabasis of de Kuroepaideia. Delectuur

ervan vangt aan vanaf het eerste trimester.

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit het Evangelie van

de H. Lukas of uit de Handelingen der Apostelen.
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HOGERE GRAAD

DERDE

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

Systematische studie van de onafhankelijke en afhankelijke zinnen.

Gebruik van 2%, van de infinitief en het participium, van de par-
tikels. Herhaling van de veel gebruikte hoofdtijden der onregelmatige

werkwoorden. '

B. Oefeningen €

Mondelinge en schriftelijke oefeningen als toepassing op de

regels van het gebruik van tijden en wijzen. Geleide oefeningen.

IL Woordenschat en Zegswijzen

Herhaling van de woordenschat van de vijfde en vierde.
Studie van het gebruikelijke vocabularium, ontleend aan de

oefeningen en de schrijvers.

Grondiger studie der wendingen van het Griekse taaleigen.

Ill. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Xenophoon en
Herodotos.

XENOPHOON : uittreksels naar keuze uit Anabasis, Kuroepaideia,

Hellenika, Memorabilia, Oikonomikos.

Heroporos : uittreksels naar keuze,

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende schrij-
vers :

Lusras;

LOEKIANOS ;

CHRISTELIJKE Scurijvers : H. Lukas, H. Joannes Chrusostomos,

H. Basileios.
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TWEEDE

I. Spraakkunst

Herhaling, bij het verbeteren van de huistaken en het lezen
van de schrijvers. Synthetische lessen over bepaalde bijzonderheden
van de syntaxis. Herhaling van de hoofdtijden der meest gebruikte
onregelmatige werkwoorden. De partikels.

IL Prosodie en Metriek

Grondbegrippen, door inductieve methode aan te leren.

Ill. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteur Homeros.

Homeros : uittreksels uit de Ilias en de Odusseia.

Korte studie van de Homerische taal.

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende auteurs :

LYRISCHE DICHTERS ;

PrArooN : Kritoon, Toon, …;

PLOETARCHOS;

AISCHULOS, SOPHOKLES, EURIPIDES:

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS.
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EERSTE

1, Spraakkunst

Occasionele herhaling bij het lezen van de schrijvers.

IL Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs : Demosthenes,

Platoon, en een tragicus.

DEMOSTHENES: een politieke rede naar keuze. Deze rede zal
een globale studie Bevatten en volgens de uitgebreidheid van de
tekst ofwel geheel ofwel in grote excerpten vertaald worden.

PrLATOON : uittreksels naar keuze. _ à

Een TraGicus : inleiding tot het Griekse toneel; globale studie

van een drama en vertaling van uitgebreide uittreksels. De keuze
geschiedt onder de werken van Aischulos of Sophokles of Euripides.

Het staat de leraar vrij uittreksels te kiezen uit de volgende
schrijvers :

ARISTOPHANES;

THOEKUDIDES;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : H. Gregorios van Nazianzos, H. Ba-

sileios, H. Gregorios van Nussa, Brief aan Diogneitos.
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