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Aangezien dit leerplan handelt over de cursus Latijn van 5 les-
tijden in het tweede gemeenschappelijk leerjaar, vervallen daar-
door de overeenkomstige elementen op blz. 10 ("FUNDAMENTELE OPTIE")
van de leerplanbrochure ref. D/1972/0279/129.   
  



I. INLEIDING

Het leerplan voor de Eerste Optie Latijn in het 2de leerjaar van de Obser-
vatiegraad, naar rata van 5 lestijden per week — in het vervolg ook 2 Obs 1
genoemd — wordt opgevat als een : AANVANGSCURSUS.

In tegenstelling met de 2-urige cursus in 1 Obs, die een proefactiviteit |
is, moet de cursus van 5 wekelijkse lestijden in 2 Obs gezien worden als |
een aanvangscursus, waarin de studie van het Latijn start en waarop het
verdere curriculum steunt.

Meer bepaald, vormt de S-urige cursus Latijn een eenheid met de 4- of
6-urige cursus Latijn van het derde leerjaar in de Tweede Graad. In deze
twee jaren moet de basis van taalkennis gelegd worden om de lectuur van
authentieke teksten te kunnen aanvangen uiterlijk bij de aanvang van het
vierde leerjaar in de 4-urige cursus of in de loop van het derde leerjaar
in de 6-urige cursus. Vanaf het vierde leerjaar wordt, naast de lectuur
van Latijnse auteurs, deze taalkennis verdiept en uitgebreid. Als dusdanig
is de 5-urige cursus Latijn in het tweede leerjaar van de Observatiegraad
een doors tromingscursus. OBSERVATIECURSUS.

De 5-urige cursus Latijn in 2 Obs is tevens een observatiecursus. Tijdens
het schooljaar wordt de algemene studiehouding van de leerlingen geobser-
veerd, waaruit een gepaste remediëring kan volgen. Bovendien staat de leer-
ling op het einde van het schooljaar voor een belangrijke keuze waarbij hij
al dan niet voor Latijn kan kiezen. Uit de observatie moet blijken of de
leerling over voldoende aanleg en motivering beschikt voor die studie van
het Latijn in de Tweede Craad.

De observatie richt zich vooral op volgende vragen :

= de leerstof neemt toe, wordt complexer, het tempo verhoogt

leerling dit alles blijvend aan ?
= vertoont de leerling een voldoende aanleg voor een methodische aanpak

bij het lezen van teksten ?
= blijft hij gemotiveerd en geïnteresseerd voor de verschillende componen-

ten van de studie van het Latijn ?
= zijn de vereiste attitudes en vaardigheden in voldoende mate aanwezig

Is er op dit punt evolutie merkbaar ?

: kan de

2

Het leerplan voor de Eerste Optie Latijn in het tweede leerjaar van de
Observatiegraad steunt op het principe van de INTEGRATIE.

Uit de einddoelstellingen van deze leergang (p. 5) blijkt dat de cursus
moet gezien worden als een geheel waarin de componenten taal, lectuur en

cultuur geïntegreerd worden. Het is de taak van de school-/scholengemeen-
schap deze componenten in de praktijk te doseren.

In verband met de dosering van deze componenten is de leerplancommissie
van oordeel dat in 2 Obs fundamenten moeten worden gelegd van de taalvaar-

digheid die nodig is om de tekst te lezen. Dit impliceert bijna vanzelf-
sprekend dat de taalcomponent een belangrijke rol krijgt. De leerplancom-
missie meent verder dat aan het leren lezen van teksten een aanzienlijk
deel van de beschikbare tijd moet worden toegemeten. Cultuur tenslotte komt
best aan bod voor zover ze verbonden blijft met de tekst.

In die optiek stelt het curriculum een afgebakend geheel van basisdoel-
stellingen en leerinhouden voor het 2de leerjaar voorop.

II.

TIL.

Het staat de school-/scholengemeenschap evenwel vrij hiervan af te wijken.
In onderlinge afspraak kan de school-/scholengemeenschap bepaalde onder-
delen van de grammatica met de daaraan gekoppelde basisdoelstellingen ver-
vangen door grammaticale onderdelen uit het derde leerjaar en/of door
lectuur en/of door cultuur. Elke klemtoonverschuiving zal haar weerslag

hebben op de toetsing.

De school-/scholengemeenschap zal in dit verband een plan met verantwoor-

ding opstellen en ter beschikking houden van de inspectie. Bij het opstel-
len van dit plan zal de school-/scholengemeenschap er rekening mee houden
dat ook in 1 Or de componenten taal, lectuur en cultuur voldoende geïnte-

greerd worden.

Scholen zonder doorstroming Latijn moeten ervoor zorgen dat leerlingen in

een andere school-/scholengemeenschap maximale aansluitingskansen krijgen.

BEGINSITUATIE

De Eerste Optie Latijn in het 2de leerjaar van de Observatiegraad is bestemd
voor leerlingen die na een jaar observatie in de Proefactiviteit Klassieke

Studiën belangstelling en aanleg hebben getoond om een grondige studie van
het Latijn äan te vatten. Dit houdt het volgende in

- de leerlingen die de Eerste Optie Latijn kiezen doen een eerste maar nog
voorlopige keuze van studierichting ;

— nagenoeg alle leerlingen die deze Eerste Optie kiezen, hebben in het eerste

jaar de Proefactiviteit Klassieke Studiën gevolgd en gunstig advies gekre-
gen van de klasseraad. Dit betekent echter niet dat de samenstelling van

deze groep leerlingen qua niveau helemaal homogeen is. Er kunnen zich nog

verschillen voordoen.

In dit verband is het goed eraan te herinneren dat de wet geen clausulering

toelaat op het einde van de Proefactiviteit en dat bij de aanvang van de

cursus in 2 Obs geen specifieke voorkennis van het Latijn is vereist.

DOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN
 

A. EINDDOELSTELLINGEN van de Eerste Optie Latijn

Het leerplan van de Eerste Optie Latijn in het tweede leerjaar van de

observatiegraad beoogt in de eerste plaats de vorming van jonge mensen en

is geïnspireerd door de doelstellingen van het katholiek onderwijs van het

type I (1) en door de einddoelstellingen van de studierichting Klassieke

Talen (2).

 

(1) Doelstellingen van het katholiek onderwijs van het type I, Licap
D/1981/0279/001.

(2) Algemene doelstellingen van de klassieke talen, in Nova et Vetera,
LVI° jg. - 1978-1979 - Nr 3, p. 191-193.  



 

De lessen Latijn in het tweede leerjaar van de observatiegraad hebben tot

doel :

- de leerlingen basiskennis van de Latijnse taal bij te brengen ;
- de leerlingen te leren lezen : Latijnse teksten te leren begrijpen naar

vorm en inhoud ;
~ de leerlingen inzicht bij te brengen in en hun belangstelling op te wek-

ken voor essentiéle aspecten van de antieke cultuur ;
- bij de leerlingen de vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die nodig

zijn om de voorafgaande doelstellingen te kunnen realiseren.

Deze einddoelstellingen worden geoperationaliseerd in basis- en verrij-
kingsdoelstellingen.

+ BASISDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN

INLEIDING

Bij het opstellen van de basisdoelstellingen en leerinhouden heeft de leer-
plancommissie zich door volgende principes laten leiden :

1. Rationalisatie

Uitgaand van hist eerste einddoel van de studie Klassieke Talen : "Een
tekst, analoog aan de bestudeerde teksten, in de respectieve oude taal
kunnen begrijpen naar vorm en inhoud, d.w.z. zelf die tekst kunnen ont-
leden, interpreteren en commentariëren door kritisch gebruik ‘te maken
van de geschikte informatiebronnen"(1) en uitgaand van het standpunt
dat uiterlijk bij de aanvang van het vierde leerjaar in de Tweede Graad
authentieke teksten moeten gelezen worden, lijkt een rationele aanpak
noodzakelijk. Hiermee wordt bedoeld dat de taalkennis beperkt wordt tot
het minimum dat nodig is om een tekst te verstaan. Deze visie ligt aan
de basis van het opstellen van minimumdoelstellingen en van de afbake-
ning van de minimumleerstof
= op het vlak van de doelstellingen volstaan die kennis en vaardigheden

die de leerlingen toelaten een Latijns woord of Latijnse zinswending
in een coherente tekst correct te identificeren en te interpreteren ;

= de afbakening van de leerstof steunt, waar mogelijk, op resultaten
van het frequentieonderzoek i.v.m. vocabularium, morfologie, syntaxis.

2. Systematisatie

Het is pedagogisch verantwoord dat de leerling zijn kennis in een ge-
structureerd geheel kan inpassen.
Dit heeft er de leerplancommissie toe aangezet b.v. de studie van de
indicatief futurum exactum te verkiezen boven de studie van een tijd
van de conjunctief ; zo is ook de basisstudie van de syntaxis van de
naamvallen in het 2de leerjaar gebracht.

3. Uniformiteit

De commissie wil gelijkvormigheid bevorderen en bereiken m.b.t. de gram-
maticale terminologie. Om de steeds toenemende terminologische wild-
groei te beperken is in het leerplan een bindende grammaticale termi-
nologie voorgesteld.

 

(1) Algemene doelstellingen van de klassieke talen, in Nova et Vetera,

LVI° jg. - 1978-1979 - Nr 3, p. 191-193.

TAAL

1. Uitspraak

Basisdoelstelling . ,

— het Latijnse woord correct kunnen uitspreken, d.i. volgens de oud-

Romeinse uitspraak en met de juiste beklemtoning.

2. Woordenschat
a. Basisdoelstellingen

.

- van circa 900 Latijnse basiswoorden de Nederlandse vertaling kun-

nen geven met de vereiste morfologische kenmerken : het genus en

de genitief van het substantief, de drie genera van het adjectief,

de eerste persoon van het werkwoord ; |

- de grondbetekenis van de belangrijkste pre- en suffixen kunnen

weergeven en terugvinden in samenstellingen ; . ‚

- de passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels, adjectieven

en werkwoorden kunnen aanvullen ;

- de woordenlijst oordeelkundig kunnen gebruiken.

b. Leerstofinhoud
- circa 900 basiswoorden
- prefixen en suffixen

c. Toelichtingen en wenken |

- Frequentieonderzoekingen tonen aan dat circa 1800 woorden als

basiswoorden volstaan. Hierin zijn samenstellingen en afleidingen

begrepen. De studie hiervan is gespreid over 2 jaar. Het aantal

woorden in 2 Obs is vastgelegd op circa 900.

= Het basisvocabularium wordt bij voorkeur zo gekozen dat het reke-

ning houdt met de frequentie van gebruik én betekenis bij de proza-

schrijvers. In dit verband kan een basiswoordenlijst die steunt op

onderzoekingen van LASLA, opgevraagd worden (1).

= Om het basisvocabularium beter te laten functioneren en renderen

steunt het bij voorkeur op de kennis van woordvorming door aflei-

ding en samenstelling. .

- Om de studie van de syntaxis van de naamvallen te vereenvoudigen

verdient het aanbeveling de passende naamval bij voorzetsel, ad-

jectief en werkwoord te laten memoriseren. .

~ Het is verantwoord in het basisvocabularium onderschikkende voeg-

woorden op te nemen. Zij laten toe bepaalde samengestelde zinnen

te lezen (anticiperen).

3. Begrippen

a. Basisdoelstelling.
.

De elementaire begrippen ten minste met voorbeelden kunnen verduide-

lijken, of opgegeven voorbeelden onder het juiste begrip kunnen

ordenen.

b. Leerstofinhoud
morfologie

- de kenmerken van het woord : woordsoort , | .

- de bestanddelen van een woord : prefix, stam, bindklinker, uitgang,

suffix
eee

(1) Bij de voorzitter van de leerplancommissie, de heer F. Claus,

tel. (091)77 62 07.  



= buiging/flexie : verbuiging, klasse, verbuigingsmodel/paradigma, - = de naamvallen en hun functies
vervoeging, vervoegingsmodel/paradigma . nominatief

« lidwoord
nominatief van het onderwerp

zelfstandig naamwoord/substantief : geslacht/genus : mannelijk, 1 nominatief van het gezegde
. vocatief
naamval van de aangesproken persoon

accusatief
accusatief van het lijdend voorwerp
accusatief na voorzetsels

„ genitief :
genitief van bezit
onderwerpsgenitief/subjectsgenitief en voorwerpsgenitief/

vrouwelijk, onzijdig
getal : enkelvoud, meervoud
vocaal- en consonantstammen/klinker- en medek linkerstammen
naamvallen : nominatief, vocatief, accusatief, genitief, datief, 4

ablatief
vorming van de substantieven : afleidingen, samenstellingen

« bijvoeglijk naamwoord/adjectief : bijvoeglijke naamwoorden met één,
twee, drie uitgangen
vergelijkingstrappen : stellende trap/positief, vergrotende trap/ epicceeEe ws ties
comparatief, overtreffende trap/superlatief SARie partitieve genitie

. datief :
telwoorden : hoofd- en rangtelwoorden

. zelfstandig en bijvoeglijk voornaamwoord : voornaamwoordelijke ver-
buiging : ill-ius, ill-i, ill-ud
persoonlijk voornaamwoord
wederkerig/reflexief persoonlijk voornaamwoord
bezittelijk voornaamwoord
aanwijzend voornaamwoord
verwijzend voornaamwoord
betrekkelijk/relatief voornaamwoord, pseudo-relatief/schijnrelatief,
antecedent
vragend voornaamwoord
onbepaald voornaamwoord

« bijwoord
werkwoord/verbum : bestanddelen van het werkwoord :
werkwoordstam, tijdstam, kenletter
themavocaal/bindklinker
persoonsuitgangen

enkelvoudige en samengestelde werkwoorden
vorming van de werkwoorden :

vormen : bedrijvende/actieve, lijdende/passieve
wijzen : indicatief, imperatief, infinitief, participium

praesens, participium perfectum

datief van het meewerkend voorwerp
datief van voordeel
datief van nadeel
datief van bezit

. ablatief :
ablatief na voorzetsels
ablatief van scheiding
ablatief van (bijwoordelijke bepaling) van middel, oorzaak,

wijze, tijdstip
ablatief van handelend voorwerp
ablatief van tweede lid van de vergelijking

= syntaxis van het werkwoord :
zelfstandige werkwoorden
koppelwerkwoorden
hulpwerkwoorden
overgankelijke/transitieve werkwoorden
onovergankelijke/intransitieve werkwoorden

persoonsvorm
onpersoonlijk passief

= syntaxis van de zin :
de betrekkelijke/bijvoeglijke/relatieve bijzin

tijden : onvoltooide tijden : praesens, imperfectum, €. Toelichting
futurum simplex Inzake de grammaticale terminologie stelt men sinds ruime tijd een

voltooide tijden : perfectum, plusquamperfectum pedagogisch onverantwoorde wildgroei vast.
futurum exactum Daarom is standaardisatie binnen de groep Klassieke Talen absoluut

soorten werkwoorden : noodzakelijk en wordt de grammaticale terminologie als bindende leer-

regelmatige werkwoorden stof uitgeschreven. Deze terminologie volgt de "Codex van de Griekse

onregelmatige werkwoorden en Latijnse Terminologie" (1) waarnaar ook verwezen wordt voor hier
defectieve werkwoorden niet vermelde begrippen. De Latijnse benamingen kunnen de Nederlandse

onpersoonlijke werkwoorden termen vervangen.
„ voorzetsel
. partikel SS

(1) Codex van de Spraakkundige Terminologie, Proeve wn Codrdinatie. Uit-

syntaxis gegeven door Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1949, p. 30-39.

- overeenkomst/congruentie :
gezegde
bijstelling
bepaling van gesteldheid
bijgesteld adjectief  



4. Morfologie

a.
- | - alle vormen van regelmatige niet-gememoriseerde werkwoorden,

Basisdoelstellingen indien hiertoe voldoende gegevens voorhanden zijn, kunnen herken-
zelfstandig en bijvoeglijk naam- nen
woord f = de specifieke betekenis van de indicatief imperfectum en indicatief

perfectum, en van de indicatief futurum simplex en indicatief futu-
— de vormen van de paradigmata van de naamwoorden kunnen weergeven rum exactum kunnen weergeven, en hun gebruik kunnen rechtvaardigen
- alle vormen van gememoriseerde naamwoorden kunnen herkennen : é

het paradigma, de klasse, de verbuiging kunnen aangeven, de juiste b. Leerstofinhoud
naamval, genus, getal kunnen determineren . , ,

= alle vormen van regelmatige niet gememoriseerde naamwoorden, indien zelfstandig en bijvoeglijk naam-
hiertoe voldoende gegevens voorhanden zijn, kunnen herkennen woord

= gesubstantiveerde adjectieven als substantieven kunnen herkennen - de paradigmata rosa, avus, donum

bonus
comparatief en superlatief verbuiging van substantieven op -(e)r
- de comparatieven en superlatieven kunnen herkennen genusregels .
- de betekenis van een comparatief en superlatief in de context gesubstantiveerd adjectief
kunnen weergeven - de paradigmata dux, corpus, mare

felix, fortis, acer

voorndamwoorden de belangrijkste genusregels
- de paradigmata fructus, dies

- bij alle voornaamwoorden : verbuiging van domus
alle vormen, zowel bijvoeglijke als zelfstandige, van de aange- genus regels
leerde voornaamwoorden kunnen herkennen D
de betekenis van alle voornaamwoorden kunnen weergeven comparatief en superlatief

= bij de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden : . oo. . a
het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp kunnen : - -ior / ~issimus, -errimus, -illimus
verantwoorden = comparatief en superlatief van bonus, malus, parvus, magnus, multi

het verschil in gebruik en betekenis tussen reflexief en niet-

reflexief voornaamwoord kunnen verduidelijken in een context voornaamwoorden
= bij de aanwijzende voornaamwoorden : - ego, tu, nos, vos

de persoonlijke, bezittelijke en verwijzende betekenis van "is" se

kunnen herkennen - meus, tuus, noster, vester
de verwijzende en aanwijzende betekenis van "hic", "ille" en suus
"iste!" kunnen herkennen = aS

= bij de betrekkelijke voornaamwoorden : ipse, idem

de vorm (geslacht, getal, naamval) van het relativum kunnen ver- hic, ille, iste
klaren in zijn relatie tot het antecedent en zijn functie in de zin = qui
het pseudo-relativum kunnen herkennen en in zijn betekenis kunnen quicumque
weergeven quisquis

= bij de onbepaalde voornaamwoorden : - quis ?

het gebruik van (ali)quis en quidam kunnen verantwoorden - (ali)quis, quidam,
quisquam

telwoord (unus-) quisque

- de vormen van unus, duo, tres, milia kunnen herkennen nemo, nihil
nullus, ullus, nonnulli

bijwoord ! alius, solus, totus
uterque

= de vormen van het bijwoord kunnen herkennen ] alter

werkwoord telwoord

- de vormen van de paradigmata van de werkwoorden kunnen weergeven - uno, duo, tres
- alle vormen van gememoriseerde werkwoorden kunnen herkennen : - milia

het paradigma (de vervoeging) kunnen aangeven  



bijwoord

= de regelmatige vorming op -e en -iter
- de trappen van vergelijking

werkwoord

van de paradigmata van de 5 regelmatige vervoegingen :
amare - monere - tegere - audire - capere

van de werkwoorden
esse - posse - ire - velle - nolle - malle - fieri - ferre

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

= infinitief praesens : actieve en passieve vormen
- imperatief praesens : actieve vormen
- participium praesens

— participium perfectum

Toelichting
1

i.v.m. het naamwoord

De studie van het naamwoord behoort volledig tot het programma van

2 Obs. \

i.v.m. het werkwoord

De studie van de conjunctief is uitgesteld. De studie van het partici-
pium praesens en perfectum ís beperkt tot de vorming, de betekenis en
het bijvoeglijk gebruik.
De motivering hiervoor is dubbel :
- de studie van de conjunctief en van het participium coniunctum brengt

de leerlingen onvermijdelijk bij de studie van de bijzin die pas in

1 Or systematisch aan bod komt ;
- omwille van de systematisatie wordt voorrang verleend aan de studie

van de indicatief in zijn geheel boven de studie van enkele tijden
van de conjunctief.

bepaling van gesteldheid
bijgesteld adjectief

= de naamvallen en hun functies :

nominatief : nominatief van het onderwerp
nominatief van het gezegde

vocatief : naamval van de aangesproken persoon
accusatief : accusatief van het lijdend voorwerp

accusatief na voorzetsels
genitief : genitief van bezit

onderwerps- en voorwerpsgenitief
deelsgenitief

datief : datief van meewerkend voorwerp

datief van voordeel, van nadeel
datief van bezit

ablatief : ablatief na voorzetsels
ablatief van scheiding
ablatief van (bijwoordelijke bepaling van) middel,
oorzaak, wijze, tijdstip
ablatief van handelend voorwerp
ablatief van tweede lid van de vergelijking

Toelichting

— De syntaxis van de naamvallen sluit in 2 Obs direct aan bij de studie
van de morfologie van de woordsoorten
Dit laat toe
de leerlingen sneller in contact te brengen met de eigenheid van de
flecterende taal
de leerlingen op bredere basis te observeren

= De opgesomde naamvalsfuncties werden weerhouden op grond van twee
criteria :
de frequentie van de naamvalsfuncties
de inhoud van het programma (dit verklaart b.v. het uitblijven van de
accusatief als onderwerp van de infinitiefzin en van de losse abla-
tief)

= Aanvulling en herhaling van de syntaxis van de naamvallen behoren tot
de basisstof van | Or.

5. Syntaxis
: 5 6. W d

a. Basisdoelstellingen Woordvolgorde

bij congruentie a. Basisdoelstellingen

— Kunnen vaststellen dat het Lati
schillen qua woordplaatsing

- De zinnen kunnen reconstrueren volgens de principes van de grammati-
cale samenhang in het Nederlands

n en het Nederlands fundamenteel ver-

 

de vorm van het adjectief, de bijstelling, de bepaling van gesteldheid,
het gezegde kunnen verklaren in relatie met het woord waarbij het hoort

bijnaamvallen
. : > - 5

- de functie van de naamval in een al dan niet bestudeerde tekst kunnen b. Toelichting

ij tekeni eergeven 5 5 sos : £BepalenenZijnee rdkien kunnen leggen De observatie van die activiteiten biedt nuttige gegevens over het
© syn $ vermogen van die leerlingen om deze fundamentele eigenheid van een

bi Leerstofinkoud * flecterende taal te vatten.
. Le

— congruentie
gezegde

bijstelling  



LECTUUR

a. Basisdoelstellingen
. |

Zowel bestudeerde Latijnse teksten als Latijnse teksten, die analoog

zijn aan de bestudeerde, kunnen begrijpen naar vorm en inhoud.

In operationele termen betekent dit o.m. .

- de passende betekenis van een woord kunnen selecteren binnen een

context, . |

- de verschillen tussen het Nederlandse en Latijnse taaleigen kunnen

opmerken en weergeven, | .

- de verbanden tussen zinsdelen en tussen zinnen kunnen aanduiden,

- de Latijnse tekst zo adequaat mogelijk in de moedertaal kunnen om

zetten (met respect voor de Nederlandse woordschikking en het

taaleigen),

- de inhoud van de tekst kunnen weergeven door navertellen, samen~

vatten en parafraseren, |

- in de tekst toepassingen van grammatica kunnen herkennen en

verklaren,
.

- een Latijnse tekst in een bepaald tempo kunnen begrijpen,

- erop attent zijn dat een tekst culturele informatie kan bieden.

pb. Leerstofinhoud
.

Het staat de leraar vrij een keuze te maken tussen authentieke en

herschreven teksten. Hierbij de volgende aanbevelingen : a

— Qua taal moeten de teksten goed Latijn zijn en haalbaar voor de

leerlingen.

— Qua vorm en inhoud zijn doorlopende teksten van het verhalende

type te verkiezen, die waardevolle elementen uit het antieke

cultuurgoed bevatten, gevarieerd en aantrekkelijk zijn.

“ begrovisnte taalvaardigheid en taalverwerving moeten gepaard gaan

met een groeiende vaardigheid bij het begrijpen van teksten.

Tekst is doel en middel.

Thatotoeeeariiven van teksten is het uiteindelijke hoofddoel van

de studie van het Latijn. Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat het

verband tussen taalvaardigheid en leesvaardigheid van bij het begin

duidelijk naar voren treedt.

Beraast Naer om het grammaticaal inzicht te bevorderen en te

verdiepen door de mechanismen te zien functioneren in een bredere

context. De tekst dient bovendien om de leesvaardigheid bij te bren-

gen, te vergroten en te observeren. Ook kan de tekst een uitstekend

uitgangspunt zijn om cultuur aan te brengen.

 

 

CULTUUR

a. Basisdoelstellingen ,

Inzicht hebben in (cognitief) en belangstelling opbrengen voor

(affectief) essentiële aspecten van de antieke cultuur.

b. Leerstofinhoud . _

Cultuuraspecten die belangrijk zijn als bron van de westerse bescha

ving en/of als achtergrond bij later te lezen auteurs.

e. Toelichting
Het is geenszins de bedoeling het onderdeel Cultuur te beschouwen
als een afzonderlijke cursus. Een autonome benadering zou veel tijd
in beslag nemen en druist in tegen de integratie als uitgangspunt
van dit leerplan.
De eerste optie Latijn vormt één geheel waarin de componenten gram-
matica, teksten en cultuur organisch met elkaar verbonden zijn. Het

leerstofonderdeel Cultuur blijft het best verbonden met een Latijnse

tekst waarin waardevolle elementen uit het antieke cultuurpatrimo-
nium vervat zijn, die de leerkracht verder kan (laten) uitdiepen.

VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES

Wat het vormen en observeren van vaardigheden en attitudes betreft zal
men steeds rekening houden met wat in dit verband in de einddoelstellin-
gen van de studierichting Klassieke Talen geformuleerd wordt.
Alhoewel het erg moeilijk blijft binnen de studiehouding elke component
te isoleren en zijn belang te preciseren, is het duidelijk dat in 2 Obs
— naast motivatie en belangstelling - een aantal specifieke vaardigheden
en attitudes onmisbaar zijn voor verdere studie van het Latijn.
Bijgevolg verschaffen deze vaardigheden en attitudes belangrijke aanwij-
zingen ter oriëntering op het einde van het schooljaar.
Essentiële componenten in de studiehouding van 2 Obs zijn ongetwijfeld:
vaardigheden :
— geheugen bij woordenschat, grammatica en cultuur
= vermogen tot abstract denken met in het bijzonder

de bekwaamheid tot analyse van woordvormen
de bekwaamheid tot interpretatie
de bekwaamheid tot het leggen van relaties bij de zinsontleding
de bekwaamheid tot synthese bij grammaticale structuren en tekst-
begrip

attitudes :
—= acribie bij het herkennen en weergeven
= studiediscipline : regelmaat, planning, concentratie
- doorzettingsvermogen
- vermogen tot zelfstandig werken

VERRIJKINGSDOELEN

INLEIDING

Vòòr alles dient erop gewezen dat de basisdoelen van primordiaal belang
zijn : het zijn de minimumdoelstellingen die de klasgroep binnen de be-
schikbare tijd van het lopende schooljaar moet bereiken.
Het staat de leraar evenwel vrij met leerlingen die de basisdoelstellingen

bereikt hebben, hetzij met de hele klasgroep, hetzij individueel, dieper
of verder te gaan dan het gestelde minimum. Deze mogelijkheid mag de
leraar er echter niet toe aanzetten vooruit te lopen op de leerstof van
1 Or vooraleer de klasgroep de basisdoelstellingen heeft bereikt.
Bij de keuze van verrijkingsdoelen moet de leraar steeds de vier einddoel-
stellingen van 2 Obs voor ogen houden. Binnen dit raam kan hij vrij klem-
tonen leggen.  



SUGGESTIES

1. Bij taalkennis

Verrijking wordt hier op de eerste plaats gezien als verdieping van

taalinzicht
— bijkomende functies van een naamval laten ontdekken i

- relaties tussen het woordmateriaal van een moderne taal en het Latijn

laten vaststellen .

- conclusies laten formuleren i.v.m. geanticipeerde vormen.

2. Bij lectuur :

- cursorisch lezen van teksten naast het minimumpakket
= complexere opgaven i.v.m. tekstbegrip

3. Bij cultuur :
= besproken themata verder laten uitdiepen
— nieuwe themata zelfstandig laten uitwerken

4. Bij vaardigheden en attitudes :

- het opleggen van oefeningen die hogere eisen stellen aan het inzicht

en de studiehouding van de leerling, b.v. oefeningen van actieve

beheersing _ x

IV. METHODOLOGISCHE WENKEN
 

In dit hoofdstuk volgen enkele aanbevelingen. Het zijn geen verplichtingen

maar wel suggesties en bedenkingen die logisch uit de geformuleerde doelstel-

lingen volgen.

Ts Bij de gebruikte methode

Principieel voldoet elke methode die de basisdoelstellingen bereikt. De

bestaande methodes moeten dus getoetst worden aan het gestelde doel. Omdat

in 2 Obs een sterk rationele werkwijze zich opdringt, zal de voorkeur uit-

gaan naar een methode die rechtstreeks en efficiënt de doelstellingen be-

reikt. Het ligt voor de hand dat hierover binnen de school-/scholengemeen-

schap een consensus wordt bereikt.

Bij interne differentiatie

De noodzaak om intern gedifferentieerd te werken in 2 Obs hangt af van de

samenstelling van de klassegroep. Grote verschillen qua niveau vangt men

bij voorkeur op door een toepassing van het basis — herhalings - verrij-

kingsmodel.

Algemene didactische aanwijzingen

a. Variatie

- Er bestaat op dit ogenblik een grote verscheidenheid van didactische

werkvormen (Socratische methode of onderwijsleergesprek, groepswerk,

individuele werkvormen, doceren, ...).

d

= Het verdient aanbeveling deze verscheidenheid maximaal te benutten ;

afwisseling ter zake zal er ongetwijfeld toe bijdragen de belangstel
ling van de leerlingen gaande te houden. Bovendien speelt dit in op
de verschillende leerstijlen van de leerlingen en kan aldus bijdragen
tot het beter bereiken van de cognitieve en affectieve doelstellingen.

= Nochtans mag de afwisseling geen doel op zichzelf worden : op deze
leeftijd hebben de leerlingen nog grote nood aan een duidelijk hou-
vast.

= Bij de keuze van de werkvormen zal men bij voorkeur rekening houden
met volgende criteria :
de geaardheid en samenstelling van de klasgroep
de bedoeling van de les(-senreeks)
de efficiëntie bij het bereiken van de doelstellingen
de aard van het/de leerstofonderdeel/-delen
de duurzaamheid van het bereikte resultaat
de mogelijkheid om observatiegegevens te krijgen

= Deze criteria zullen ook bepalen of men de leerstof inductief of
deductief aanbrengt. In dit verband is inductie vaak verkieslijker

dan deductie. Dit betekent echter niet dat men de inductieve weg

consequent moet volgen.

Actieve beheersing

De leerlingen moeten de nieuw verworven kennis zo duurzaam mogelijk
bezitten. De middelen om dit resultaat te bereiken kunnen van uiteenlo-
pende aard zijn. Men kan kiezen voor het fixeren van de kennis door
herhalende herkenningsoefeningen, of voor een actievere vorm waarbij
de leerlingen de Latijnse vormen zelfstandig produceren. Actieve be-
heersing is dus een middel, maar geen doel.

ing

 

ing moet de nodige aandacht krijgen op grond van formatieve
evaluatie, Daarom zal men regelmatig het tempo aanpassen, herhaling
inbouwen en nagaan of de leerling(en) met deze bijkomende hulp opnieuw
(kunnen) aansluiten. Tijdens de remediëring is differentiatie wense-
lijk ; zo kan elke leerling zijn leemten bijwerken. Goede leerlingen
kunnen ingeschakeld worden bij de remediëring van zwakke leerlingen.
Bovendien kan men gebruik maken van inhaallessen zoals voorzien in het

document "Lessenroosters en hun pedagogische toepassing - Secundair
onderwijs van het type I - in de inrichtingen voor katholiek onderwijs"
van het lopende jaar.

Anticipatie

Het gebruik van anticipatie komt het tempo van het leerproces ten goede.
De vertrouwdheid met geanticipeerde vormen vergemakkelijkt de latere
systematisatie van grammaticale gegevens. Bovendien is het een geschikt
middel om het opmerkingsvermogen en de weetgierigheid te observeren.

4. Specifieke didactische aanwijzingen

a. Taal

= Woordenlijst. De leraar zal nieuwe woorden verantwoord toelichten en
wijzen op de principes van de woordvorming. Hij zal de leerlingen de
woordenlijst oordeelkundig leren gebruiken.  



—

= Morfologie. De leraar zal de aangeleerde vormen regelmatig systema-
tiseren, d.i. in de opbouw van de morfologie inpassen.

= Syntaxis. De studie van de syntaxis der naamvallen laat men zoveel

mogelijk samengaan met de studie van de morfologie. Ook hier dringt
zich na verloop van tijd een systematisatie op.

b. Lectuur

= De leraar zal een bewuste keuze maken voor een bepaalde methode van
lezen (een meer analytische, een meer dynamische, .…..) en zal ze
trachten op de leerlingen over te brengen. Als de leraar vaststelt

dat de gebruikte methode geen resultaat oplevert, kan hij individueel
andere methodes aanwenden.

e. Cultuur

- De leraar kan de leerlingen aanzetten tot opsporingswerk i.v.m. cul-
turele gegevens. Hij zorgt er voor dat zijn opdrachten goed geformu-
leerd en afgebakend zijn. Zij worden best onder zijn begeleiding
uitgevoerd.

V. EVALUATIE
 

Slagen / Niet slagen

Slagen/niet slagen voor het vak hangt af van het al dan niet bereiken van
de basisdoelstellingen.
Binnen een permanente evaluatie zijn summatieve toetsen het middel om na

te gaan of de basisdoelstellingen bereikt zijn.
Deze toetsen moeten valied zijn, d.w.z. rechtstreeks inspelen op de basis-
doelstellingen ; wat niet in de basisdoelstellingen is opgenomen wordt ook
niet geëvalueerd. Dit betekent concreet dat men de toets afstemt op het

niveau dat operationeel in de basisdoelstellingen is geformuleerd.
Deze toetsen moeten representatief zijn, d.w.z. het geheel van de leerstof
bestrijken. Dit betekent niet dat alle basisdoelstellingen tegelijk in één
wel bepaalde toets aan bod moeten komen. Het geheel van die doelstellingen
zal in de loop van het jaar gespreid worden over alle summatieve toetsen.
Deze toetsen moeten herkenbaar zijn, d.w.z. dat de aard van vraagstelling
aansluit bij de vertrouwde manier van werken in de les.
Bij het opstellen van de toets zal men rekening houden met de volgende
factoren : de beschikbare tijd, de hulpmiddelen die de leerling krijgt, de
moeilijkheidsgraad.
Tevens verdient het aanbeveling zich te laten leiden door een taxonomie.

Omdat in het latere curriculum Latijn steeds weer zal worden teruggegrepen
naar deze basisleerstof en deze basisdoelstellingen van 2 Obs, ligt het
voor de hand dat er aan de kennis hoge eisen moeten worden gesteld. Wat
de cesuur betreft is het vanzelfsprekend dat b.v. voor de kennis van de
betekenis van de woorden en voor het identificeren van woordvormen, een
blijvende gemiddelde score van minimum 7 op 10 vooropgesteld moet worden.

Advies

Bij de evaluatie moeten ook die gegevens aan bod komen die de basis vormen
voor het advies in het eindrapport op het einde van dit schooljaar moet

—
—

 

de leraar oordelen of de leerling in de 2de graad een eerste of tweedeoptie Latijn kan volgen. Bij deze slotbeoordeling zou hij een antwoord
moeten kunnen geven op de volgende vragen :

- zal de leerling de toenemende en complexere leerstof blijvend aankunnen?- zal de leerling het hogere tempo blijvend aankunnen ? |— bezit de leerling voldoende aanleg voor een methodische aanpak bij het
lezen van teksten ?

- blijkt de leerling nog voldoende gemotiveerd te zijn ?
— Zijn de vereiste attitudes en vaardigheden in voldoende mate aanwezig ;

is er op dit punt evolutie merkbaar en/of mogelijk ?

Een gefundeerd antwoord hierop zal een belangrijke bijdrage betekenen
voor de oriëntering van de leerling. Daarom moet de klasseraad over vol-
gende gegevens beschikken :

~ Een nauwkeurige analyse van de toetsresultaten betreffende de basisleer-stof. Een taxonomie kan hierbij helpen.
— Een nauwkeurige analyse van de toetsresultaten betreffende leerstofin-

houden die verder reiken dan de basisdoelstellingen. Deze analyse kan
waardevolle informatie verstrekken over de wijze waarop de leerling
bepaalde problemen opvangt en over de mate waarin hij die aankan. Ver-
rijkingsdoelen kunnen inderdaad getoetst worden, weliswaar losstaand vande vraag naar het al of niet slagen, maar wel met het oog op de obser-
vatie en de motivatie van de leerlingen. Vanzelfsprekend heeft het geenZin vragen in verband met verrijkingsdoelen, die slechts door individueleleerlingen in meer of mindere mate zijn bereikt, door de gehele klas-
groep te laten oplossen. Dit zou ongetwijfeld demotivatie in de hand
werken.
Observatiegegevens over vaardigheden en attitudes. Hierbij dient beklem-toond dat het gaat om een wervings- en groeiproces van eigenschappen die
door de studie moeten bevorderd worden.

 


