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BEEREFT : Wijziging van het Leerplan Oude Talen — 1961,

In afwachting van de volledige herziening van het leerplan
oude talen in de loop van het schooljaar 1970-1971, hebben de Raad
en het Bureau van het N.V.K.M.0. beslist, dat de directies vanaf
september 1970 mogen rekening houden met de volgende wijziging van het
Leerplan Oude Talen-1961, waarvoor trouwens vanaf heden de ministe-
riële goedkeuring wordt aangevraagd door het N.V.K.M.O.

Met beleefde groeten en bijzondere hoogachting.

L. GRIMMONPREZ, P. CARLIER,
Secretaris-generaal. Voorzitter.
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(Toepasselijk vanaf het schooljaar 1970-1971)

1. De studie van de spraakkunst is niet het doel van het onderwijs
der oude talen. Al de grondgegevens betreffende vormleer en
syntaxis worden in de lagere graad bestudeerd ; uitzonderingen

worden occasioneel verklaard.

2. Bij deze initiatie is het wenselijk :

a. dat men, in de mate van het mogelijke, vooruitgaat van het een-

voudigste naar de meer ingewikkelde gegevens ;

b. dat de waargenomen taalverschijnselen geregeld en zo vroeg

mogelijk verwerkt worden tot grammaticale synthesen, die dan
ook ingeoefend worden ;

c. dat de éénmaal ingestudeerde en ingeoefende grammatische

synthesen naderhand geregeld en herhaaldelijk opnieuw worden

doorgenomen.

5, De basisstudie geschiedt aan de hand van teksten die de leerling

geleidelijk en ad captum in nauwer contact brengen met de Latijnse,

respectievelijk Griekse beschaving.

4. Iedere methode die de aangegeven doelstellingen helpt bereiken is
aanvaardbaar. De termen "thema" en "vertaling" die voorkomen in

het leerplan-1961, mogen in de ruimste zin worden geïnterpreteerd
als oefening overeenkomstig de gevolgde methode.

5. Het gevolg van dit alles is

a. dat een ruime verscheidenheid van methodes en handboeken moge-
lijk is ;

b. dat het niet nodig is dat al de handboeken dezelfde orde in de
behandeling van de leerstof volgen.
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Toepasselijk vanaf het schooljaar 1970-71

De studie van de spraakkunst is niet het doel van het onder-
wijs der oude talen. Al de grondgegevens betreffende vorm-
leer en syntaxis worden in de lagere graad bestudeerd; uit-
zonderingen worden occasioneel verklaard.

Bij deze initiatie is het wenselijk

a. dat men, in de mate van het mogelijke, vooruitgaat van
het eenvoudigste naar de meer ingewikkelde gegevens;

b. dat de waargenomen taalverschijnselen geregeld en zo
vroeg mogelijk verwerkt worden tot grammaticale synthesen,
die dan ook worden ingeoefend;

c. dat de éénmaal ingestudeerde en ingeoefende grammatische
synthesen naderhand geregeld en herhaaldelijk opnieuw
worden doorgenomens —~—~ TT

 

De basisstudie geschiedt aan de hand van teksten die de
leerling geleidelijksen ad captum in nauwer contact brengen
met de Latijnse, respectievelijk Griekse beschaving.

Iedere methode die de aangegeven doelstellingen helpt be-
reiken is aanvaardbaar. De termen "thema!" en “vertaling!
die voorkomen in het leerplan 1961, mogen in de ruimste
zin worden geïnterpreteerd als oefening overeenkomstig de
de gevolgde methode.

Het gevolg van dit alles is

a. dat een ruime verscheidenheid van methodes en handboeken
mogelijk is;

b. dat het niet nodig is dat al de handboeken dezelfde orde
in de behandeling van de leerstof volgen.   


