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« INLEIDING

Dit leerplan, bestemd voor de Bijkomende Optie Latijn in het 2e Observatie-

jaar, vervangt het "Voorlopig leerplan : Latijn in het Tweede Jaar VSO — Com-
plementaire Optie", opgenomen in de leerplanbrochure Klassieke Talen, Obser-
vatiegraad, blz. 10 (1). De 2-urige leergang werd daar nog duidelijk opgevat
als een afgezwakte versie van de "Fundamentele Optie", een concept waarvan

intussen werd afgestapt. In het huidige concept gaat de 2-urige leergang een
eigen richting uit, waarvan men de synthese kan terugvinden in de VSO-cursus
Latijn/Grieks (twee lestijden). Een nieuw leerplan in de maak (2).

Na een tussentijdse evaluatie van het experiment, blijkt de volgende optie
een zinvolle bestemming voor de 2-urige leergang : een curriculum van vijf
jaar, waarvan het einddoel de taalkunde ís, opgevat als een veelzijdige be-
zinning over de essentiële aspecten van het voornaamste menselijke communi
catiemiddel. De bedoelde veelzijdige bezinning wordt het best gediend door
een benaderingswijze, die de rijke verscheidenheid der talen terdege aan bod
laat komen. Daartoe bieden de Oude Talen een uitermate geschikt uitgangspunt,
daar zij de nodige afstandelijkheid in tijd, ruimte en geaardheid paren aan
de nodige bindingen met het ons omgevend taalpatrimonium. Bijgevolg ís het
nodig, in de aanvangsfase van het curriculum, de onmisbare taalbasis in de
Oude Taal zelf op te bouwen. De eerste bouwstenen daarvan worden in dit
leerplan aangebracht. . N

Aldus bestaat er op dit niveau nog een sterke gelijkenis met de Eerste Optie
Latijn in het 2e Observatiejaar, waar het in wezen eveneens gaat om een start-
cursus in taalverwerving. Op grond van deze overeenkomst blijft een onderlinge
overstap bij het begin van de 2e graad mogelijk. Nochtans is de fundamentele
oriëntatie verschillend : waar de Eerste Optie taalonderricht verstrekt met
het oog op de lectuur der oude teksten, stelt de Bijkomende Optie dit taal-

onderricht in het teken van de toekomstige bezinning over taalkundige gege-
vens. In de loop der verdere curriculumjaren zal dit eigen gelaat zich na-
drukkelijker manifesteren.

De leergang zal dan ook ten volle de rol kunnen vervullen, waarvoor hij be-
stemd is, nl. binnen de rijke waaier der studiemogelijkheden in het type I
nu ook de component 'taalkunde' aan te bieden. Hij zal dan bij uitstek ge-
schikt zijn als aanvulling van studiepakketten, die de hoofdklemtoon leggen
op de studie der oude culturen, de studie der moderne talen of de studie der

wetenschappen.

 

(1) Reeks : Experimentele leerplannen voor de observatie- en oriëntatiegraden,
Brussel (LICAP), 1972 : D/1972/0279/129.

(2) In Nova et Vetera, LXI (1983-1984), nr. 4, blz. 256-262.

II. SITUATIESCHETS

De leerlingen die in het 2e Observatiejaar de 2-urige leergang Bijkomende
Optie Latijn volgen, hebben normalerwijze in het Îe Observatiejaar de
Proefactiviteit Klassieke Studiën gevolgd, en aan het einde daarvan een
gunstig advies voor de Oude Talen gekregen. Men mag er dus van uitgaan dat
de leerlingen aanleg en belangstelling vertonen.

Aangezien het geen zin heeft, gelet op de grote keuzevrijheid inzake leer-
stof binnen de Proefactiviteit, bepaalde zaken als gekend te beschouwen

(tenzij uitspraakregels en andere elementaire inhouden), wordt de leergang
opgevat als een startcursus.

Wat de startvoorwaarden betreft, vormen de leerlingen dus een vrij homogene
groep. Deze homogeniteit wordt evenwel doorkruist door andere factoren, die
verschillen in de hand werken.

1. De samenstelling van het studiepakket

De kans is groot dat er zich verschillen zullen aftekenen, naargelang
deze leergang al of niet gecombineerd wordt met de Eerste Optie Grieks.
Is zulks het geval, dan zal er bij deze groep vlugger vertrouwdheid op-
treden met essentiële begrippen, structuren en. werkwijzen.

2. De beoogde opties in de 2e Graad

In functie van de verdere uitbouw van hun studieprogramma, kunnen leer-
lingen deze 2-urige leergang uitgesproken positief gekozen hebben. Met
name is dat het geval bij :
= leerlingen van wie de belangstelling hoofdzakelijk naar andere vakken

dan de Oude Talen uitgaat, maar die toch de Oude Talen niet geheel
wensen te laten vallen in hun verdere curriculum ; voor hen is een

beperkt aantal uren een geschikte oplossing ;
= leerlingen die deze 2-urige leergang combineren met de Eerste Optie

Grieks, en die de bedoeling hebben deze combinatie verder te zetten in

de 2e Graad ;

= leerlingen die deze 2-urige leergang zouden gekozen hebben omdat de
Eerste Optie Latijn in het 2e Observatiejaar niet werd ingericht, en
die in de 2e Graad wensen over te schakelen naar de Algemene/Complemen-
taire Optie Latijn.

Deze leergang komt rechtstreeks tegemoet aan de verwachtingen van deze
leerlingen, in zoverre hij volwaardig aanvangsonderricht in het Latijn
wil aanbieden, op hetzelfde niveau als de Eerste Optie, maar binnen een
beperkter urenbestek.

Anderzijds is het mogelijk dat leerlingen deze leergang op minder posi-
tieve gronden kiezen. Dit is o.m. het geval wanneer de keuze vooral
bepaald wordt door twijfel of men de Eerste Optie wel aankan. Het moet
nochtans duidelijk zijn dat de 2-urige leergang zeker niet een geschikte
testcursus is, die zou toelaten de keuze met een jaar uit te stellen.
Bij twijfel is het aangewezen reeds in het 2e Observatiejaar de Eerste
Optie te kiezen. Blijkt dit een verkeerde keuze, dan zal de overschake-
ling vanuit de Eerste Optie naar de 2-urige leergang in de 2e Graad
alleszins minder problemen opleveren dan de omgekeerde operatie. Hoe
dan ook, de overgangsmogelijkheden worden in de mate van het mogelijke
gevrijwaard.  



III. DOELSTELLINGEN

3. De motivatie der leerlingen

De beginmotivatie zal normaal geen probleem stellen bij leerlingen, die
deze leergang beschouwen als een definitieve start of als een noodzake-
lijk overgangsstadium. Wel kunnen er in de loop van het jaar motivatie-
problemen ontstaan, als leerlingen inzien dat de keuze niet de juiste ï
was. Ook voor zulke leerlingen behoudt de leergang zijn nut : hij is uit-
gebouwd als een afgerond en verscheiden geheel, zodat de observatie

gegrond en niet eenzijdig geschiedt. Aldus kan hij specifieke en nuttige
gegevens aanbrengen voor het advies bij de overgang naar de 2e Graad. f
Bijgevolg is het zinvol dat ook de leerlingen, die in de loop van het
jaar zouden beslissen hun studie der Oude Talen na het 2e Observatiejaar
stop te zetten, deze leergang met blijvende inzet volgen.

A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN

De hoofddoelstelling van deze leergang in zijn geheel luidt als volgt :

de leerling taalkundig vormen op basis van het Latijn.
 

Deze doelstelling impliceert drie componenten.
1. De leerling moet de taalkennis verwerven, nodig om taalkundige gege-

vens te kunnen bestuderen.
2. De leerling moet taalkundige problemen bestuderen, uitgaande van het

Latijn.
3. De leerling moet de vaardigheden en attitudes ontwikkelen, nodig om

de twee bovengenoemde componenten met succes te kunnen realiseren.

Daar met de tweede component vanzelfsprekend slechts een begin kan ge-
maakt worden, op het ogenblik dat de eerste component daartoe een vol-
doende basis verschaft, ligt het voor de hand dat men, in de loop van
5 studiejaren, een curriculum uitbouwt, waarin aanvankelijk de taalver-

werving domineert, uiteindelijk de taalkunde. Met dit laatste moet zo
vlug mogelijk gestart worden, uiterlijk halverwege het 3e curriculum-
jaar, zodat de leerlingen bij de keuze voor de 3e Graad een getrouw
beeld hebben van wat de leergang in de laatste fase zal bieden.

De hoofddoelstelling voor het 2e Observatiejaar wordt bijgevolg :

de leerlingen de eerste basiskennis bijbrengen, die hen in staat moet

stellen om Latijnse taaluitingen te begrijpen.
 

 

Toelichting

taalkennis af te
doen. In principe

Het is een moeilijke opgave exact de hoeveelheid
bakenen, die nodig is om aan taalkunde te kunnen

volstaan daartoe de hoeveelheid en het peil, die een correct begrip
mogelijk maken van het materiaal, dat men vanuit taalkundig oogpunt
wenst te bestuderen. Men kan stellen dat een "vertrouwdheid" met het
morfologische systeem en met de elementaire syntaxis van het Latijn een
noodzakelijke en voldoende basis voor de taalkunde verschaft. Aangezien
voor de fase der taalverwerving minder dan drie leerjaren voorzien
zijn, zal er dus in het 2e Observatiejaar een behoorlijke hoeveelheid
grammaticale leerstof moeten verwerkt worden. Nochtans, uitgaande van
een juist begrip der hoofddoelstelling, mag de belasting, welke dit
voor de leerlingen meebrengt, niet overschat worden.

Zo dient men vooreerst te bedenken dat het niet noodzakelijk is een

permanent aanwezige kennis te eisen. Als men tekstinzicht en leesvaar-
digheid beoogt, is dit een dwingende eis ; als men naar taalinzicht toe
werkt, is dit veel minder het geval. In dit laatste perspectief maakt
het inderdaad geen wezenlijk verschil uit of de leerlingen het materiaal,
dat ze verder taalkundig zullen bestuderen, uit hun geheugen putten dan
wel uit handboeken ; op lange termijn kan een goede training in opzoe-
kingstechnieken efficiënter zijn dan een nodeloze en overdreven belas-

ting van het geheugen. Wel ontkomt men niet aan de vereiste dat de leer-
ling in staat moet zijn het verzamelde materiaal te begrijpen, op het
ogenblik dat hij het gaat bestuderen ; maar daartoe volstaat een elemen-

taire vertrouwdheid, gesteund door een korte opfrissing vanwege de
leerkracht.  



Daarnaast moet men ook voor ogen houden dat het taalonderricht op de
eerste plaats inzicht in de mechanismen van de Oude Taal nastreeft.
Enerzijds brengt dit met zich dat men niet gebonden is aan de complexe
gedaante, waaronder de taal zich in de oude (literaire) teksten gewoon-
lijk vertoont ; men kan b.v. een accusatief van het lijdend voorwerp

even goed zien functioneren in een zin met twee woorden als in een com-
plexe boodschap van twintig woorden. Anderzijds is het ook zo dat, voor
het taalinzicht, de verscheidenheid der taalverschijnselen en hun samen-
hang belangrijker is dan hun frequentie ; een morfologische uitzondering
b.v. kan taalkundig belangwekkend zijn, ook al komt ze in de teksten
zelden voor.

Een en ander wijst op de wenselijkheid van een aanpak, die grondig af-
wijkt van de methode, die direct afgestemd is op het lezen van authen-
tieke teksten.

BIJZONDERE DOELSTELLINGEN EN LEERSTOFAFBAKENING

1. Definities |

 

Bij de beschrijving der doelstellingen worden volgende begrippen
gebruikt : "(actief) kennen", "herkennen", "weergeven" ; hun beteke-
nis kan als volgt operationeel worden omschreven. ‘

(ACTIEF) KENNEN
- van begrippen : ze kunnen definiëren en/of door middel van een
voorbeeld kunnen illustreren ;

— van regels : ze correct kunnen formuleren en kunnen toelichten in
een willekeurig voorbeeld ;

- van paradigmata : ze uit het hoofd kennen.

HERKENNEN

= van regelmatige vormen : ze correct kunnen identificeren, eventueel
door te verwijzen naar de overeenkomstige vorm van het paradigma ;

= van onregelmatige vormen : ze correct kunnen identificeren, even-
tueel na raadpleging van hulpmiddelen ;

= van structuren : de gelijkenis en/of het verschil met de structuren
in de eigen taal opmerken en formuleren.

WEERGEVEN : kunnen vertalen of parafraseren.

2. Basisdoelstellingen

2.1. VOCABULARIUM
- Van ca. 550 Latijnse basiswoorden de betekenis kunnen weer-

geven en de vereiste morfologische kenmerken kennen (de geni-
tief van het naamwoord, de 3 genera der adjectieven, de le
persoon indicatief praesens van het werkwoord).

- De passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels kennen.
= De woordsoort van ieder lemma kennen.

Toelichting

Bij de keuze der woorden zal men rekening houden met hun fre-
quentie en met de grammaticale categorieën die in dit leer-
plan worden bestudeerd ; deze moeten in de basiswoordenlijst
minstens vertegenwoordigd zijn.

2.2% GRAMMATICA

2.2.1. Uitspraak

De Latijnse woorden correct kunnen uitspreken, d.i. met
inachtname van de oud-Romeinse uitspraak.

2.2.2. Begrippen

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen de elemen-
taire begrippen, waarmee ze voortdurend zullen werken,
actief kennen. Dit geldt met name voor
- de woordvorming : de woordsoorten en hun kenmerken (ver-
buiging en vervoeging, onveranderlijkheid van o.m. het
bijwoord, genus en getal, comparatief en superlatief,
e.d.) ; stam en uitgang ; prefix ;

= de zinsontleding : de naamvallen en hun belangrijkste
functies, met name :

-nominatief : . onderwerp
gezegde na het koppelwerkwoord

=vocatief : aangesproken persoon
-genitief : 'van'-bepaling bij een substantief
-datief : meewerkend voorwerp
—accusatief : . lijdend voorwerp

gebruik na voorzetsels
-ablatief : . handelend voorwerp

bijwoordelijke bepaling (middel, plaats,
tijd)

. tweede lid der vergelijking
+ gebruik na voorzetsels

2.2.3. Morfologie

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen de vermelde

woordvormen kunnen herkennen. Dit principe moet op de
volgende inhouden worden toegepast, rekening houdend met
de vermelde modaliteiten.

- De naamwoorden der fe klasse :

de regelmatige vormen volgens de paradigmata avus, rosa,
donum ; bonus ;

de woorden op -er en vir ;

de genusregel der te klasse.

= De naamwoorden der 2e klasse :
de regelmatige vormen.

= Het bijwoord :

de regelmatig gevormde bijwoorden (op -e en -iter) en
de in het vocabularium opgenomen onregelmatig gevormde
bijwoorden.

= De trappen van vergelijking :
de regelmatige vormen en de in het vocabularium opge-
nomen onregelmatige vormen, in alle naamvallen bij het
adjectief,

= Het voornaamwoord :

de vormen van het relativum qui, het vragende quis, het
onbepaalde aliquis en quidam,het persoonlijke, het
aanwijzende is, hic, iste, Îlle, ipse en idem.  



- Het werkwoord

de indicatief praesens actief en passief, de indicatief
perfectum actief, de infinitief praesens actief en
passief, en de imperatief van de vijf regelmatige ver-
voegingen ;
de indicatief praesens van esse, posse, velle, ferre en ?

ire, met inbegrip van verwante werkwoorden (nolle,
malle) en samenstellingen.

= Men kan het permanente karakter van de kennis (en de ermee
gepaard gaande vaardigheden en attitudes) versterken, door
ofwel regelmatig oefeningen over het geheel van de leerstof
in te lassen, ofwel door actieve kennis als middel aan te

wenden.
= Men kan het inzicht in de leerstof verdiepen, door opgaven

aan te bieden van een grotere complexiteit of opgaven die be-
wust de grammaticale systematisatie van de kennis nastreven.

2.2.4. Syntaxis = Men kan de aanleg, de belangstelling en de motivatie voor de
| taalkunde observeren en stimuleren, door occasioneel een on-

derwerp te behandelen uit de taalkunde, aangepast aan de
leeftijd der leerlingen, zoals b.v. het schrift (gekende

   

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen :
- de elementaire wetmatigheden kennen, volgens dewelke
morfologische elementen tot zinnen gestructureerdë vormen laten terugvinden in handschriften, opschriften, ...),
woreen à M het doorleven van het Latijnse vocabularium in de moderne

= de typisch Latijnse taalstructuren herkennen ; talen

= de betekenis van de aangeleerde vormen, zoals zij in
de concrete context van een zin voorkomen, kunnen weer- 3.2. De overgang naar een meerurige leergang in de 2e Graad
geven.  

Specifiek voor dit leerjaar is de omstandigheid dat deze 2-urige
leergang in bepaalde gevallen, afhankelijk van het programma-
aanbod van elke school, de geëigende aanloop kan vormen tot de
meerurige leergang van dezelfde Oude Taal in de 2e Graad. Een
dergelijke situatie stelt aan de leergang bijkomende eisen, die
via uitbreidingsdoelstellingen zullen moeten opgevangen worden.
Samengevat kan men deze doelstellingen als volgt formuleren :
de leerlingen de eerste basiskennis bijbrengen, die hen in staat
moet stellen om Latijnse teksten te lezen.

Daartoe moeten zij o.m.
— het verband tussen een naamval en zijn belangrijkste

functies (zie 2.2.2.) kennen ;
- de regels der congruentie (substantief en adjectief,
onderwerp en persoonsvorm, onderwerp en gezegde)
kennen ;

= de belangrijkste verschilpunten inzake woordplaatsing
tussen het Latijn en het Nederlands herkennen.

2.3. VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES In vergelijking met het leerplan van de Eerste Optie Latijn (5
lestijden), ontbreken bij de inhouden van dit leerplan, in grote
lijnen : ca. 300 woorden, de be en 5e verbuiging, het telwoord,
het participium, het imperfectum, plusquamperfectum, futurum
simplex en futurum exactum van de indicatief, bepaalde voornaam-
woorden en voornaamwoordelijke adjectieven, en een verdere ana-

lyse der naamvalsfuncties. Afgezien van deze inhouden, werd er
in het 5-urige leerplan veel grondiger op de leerstof ingegaan,

Met het oog op de begeleiding van de studiekeuze voor de 2e
Graad in het algemeen, en met name van de mogelijke doorstro-
ming, zowel naar de 2-urige Complementaire Activiteit als naar

de Algemene of Complementaire Optie Latijn, zal men zorg dragen
voor het vormen en observeren van de volgende essentiële vaar-
digheden en attitudes.

= Vaardigheden : - geheugen het permanente karakter der kennis werd nadrukkelijk nagestreefd,
= abstract denken (het analyseren van woord- de vertrouwdheid met de frequente taalverschijnselen is veel

vormen en zinnen, het synthetiseren van groter, en behoren daar ten slotte ook de leesvaardigheid en de

elementen tot woordvormen en zinnen) cultuur tot de basiscomponenten.
» Attitudes : - doorzettingsvermogen Indien leerlingen de overstap naar de Algemene of Complementaire

Optie Latijn in de 2e Graad overwegen, ligt het voor de hand dat
men voor hen, als uitbreidingsdoelstelling, de inhaaloperatie
zal trachten te versoepelen. Op grond van pedagogische overwe-

gingen is het verkieslijk daarbij de klemtoon te leggen op het

- studiediscipline (met regelmaat, concentratie
en planning)

- acribie bij herkennen, kennen en weergeven

3. Uitbreidingsenverrijkingsdoelstellingen permanente karakter van de kennis, op de leesvaardigheid (door

3.1. Het staat de leerkracht vrij verder te gaan dan de voorgeschre- s inlassing van bijkomende leesteksten), en op de vertrouwdheid
ven basis, wanneer de omstandigheden zulks toelaten. Welke doel- met de meest frequente taalverschijnselen : zodoende vermijdt
stellingen daarvoor het beste in aanmerking komen, zal de leer- men saturatie met morfologische leerstof, en knoopt men direct
kracht moeten uitmaken in functie van de concrete klassituatie aan bij de algemene doelstelling van de beoogde leergang, nl.
(motivatie en curriculum der leerlingen) en van de algemene doel- © teksten te lezen.
stellingen van deze leergang.= .. .. Alleszins is bovengenoemde accentverschuiving meer aangewezen
De volgende aanbevelingen kunnen daarbij van nut zijn. dan de oplossing, die erin zou bestaan het volume der leerin-

houden verder op te drijven. Verkiest men toch deze weg, en kan

11  



IV. METHODOLOGISCHE WENKEN

12

A. PROGRAMMATIE EN PLANNING VAN DE LEERGANG

1. Programmatie I

2

de leerling die aan, dan dienen in eerste instantie die inhou-
den geselecteerd, waarbij de leerling begeleiding nodig heeft
en die hij niet door persoonlijke arbeid kan verwerken.

e
n

Tal van factoren pleiten ervoor om de twee lesuren per week niet op
elkaar te laten volgen, en ook niet op eenzelfde dag te programmeren.

— Hoe men de leerstof ook aanbrengt, men kan er niet omheen, dat
haar abstract en complex karakter een grote concentratie bij de

verwerking vergt. Voor 13-jarige leerlingen betekent dit een grote
inspanning ; daarom is het aangewezen ze over twee goed gespreide
lesuren te verdelen.

= De leerstof leent er zich uitstekend toe om verwerkt te worden in

leereenheden van twee lestijden, waarbij in de regel de eerste
lestijd de kennismaking en de vertrouwdheid, de tweede de vaardig-
heid en de controle op de kennis beoogt. Een tussenperiode, die
toelaat de nieuwe leerstof te verwerken, is dan onmisbaar, c.q. ten

zeerste wenselijk.

= De belasting voor het geheugen zou behoorlijk toenemen, indien het

basisvocabularium over ca. 25 - in plaats van ca. 50 - lesopgaven
zou moeten worden gespreid.

Jaarplanning van de leerstof

Bij de afbakening der leerinhouden werd ervan uitgegaan dat men
(minimaal) kan beschikken over zowat 50 lestijden of 25 leereenheden
van twee lestijden. Binnen dit tijdskader moet de leerstof worden
gespreid en gedoseerd, in functie van de doelstellingen enerzijds,
de didactische doelmatigheid anderzijds. Bij wijze van voorbeeld
volgt nu een model van planning, waarin een bepaalde spreiding der
inhouden wordt voorgesteld, en waarin de tijd wordt aangeduid (in
termen van leereenheden), aan elk onderdeel te besteden.

 

 

 

le Semester

Volgorde Inhoud Leereenheden

1 - Nominatief der naamwoorden der le klas- 1

se
- 3e pers. ind. praes. van esse

- Syntactische regels en begrippen, nodig À
om deze elementen tot zinnen te verwer-
ken î

2 = Accusatief der naamwoorden der fe klas- i à
se

= 3e pers. ind. praes. der vijf regelma-
tige vervoegingen     

Syntaxis : nominatief en accusatief ;
onderw., PV en lijdend voorwerp ;
woordplaatsing

Genetief en datief der naamwoorden der
le klasse
'Van'-bepaling en meewerkend voorwerp

Ablatief der naamwoorden der le klasse
Bijwoordelijke bepaling

Voorzetsels met accusatief en abla-
tief

Herhaling en aanvulling, waarbij bij-
zondere aandacht kan gaan naar : het

geheel der paradigmata ; een eerste

systematisatie der zinsontleding ; de

ambiguïteit der naamvallen en de tech-
niek om die op te lossen ...

~ Ind. praes. en imper. actief van de
vijf regelmatige vervoegingen

Ind. praes. passief van de vijf regel-
matige vervoegingen
Handelend voorwerp

Herhaling en aanvulling, waarbij o.m.

de vocatief kan ter sprake komen als
bijzonderheid, uitzonderingen op de
genusregel der le klasse, pluralia

tantum, e.d., voor zover die niet vol-

doende of niet systematisch door het
vocabularium worden opgevangen.
 

2e Semes ter
 

  
De naamwoorden der 2e klasse

Het bijwoord

De trappen van vergelijking

2e lid van de vergelijking met quam

Herhaling, waarbij de aandacht b.v.
kan gaan naar de systeemkenmerken der
nominale verbuiging (gelijkheid van
dat. en abl. in het mv., van nom. en
acc. in het onzijdig), naar de toene-
mende ambiguïteit bij combinatie der
beide klassen, e.d.

Ind. perf. actief der vijf regelma-
tige vervoegingen

Ind. praes. der onregelmatige werk-
woorden

Herhaling    



 

17 - De voornaamwoorden 3

18 - Algemene herhaling 2

totaal : 25    
Nogmaals zij beklemtoond dat bovenstaand model louter Hitee

wordt aangeboden. De belangrijkste bedoeling ervan is duidelij 4

maken dat de leerstof oordeelkundig over het schooljaar kan wor en

gespreid, met de nodige ruimte voor herhaling. Overigens zijn Ee

beslist alternatieven denkbaar, die vanuit didactisch oogpunt ul

stekend te verdedigen zijn, b.v. in het Ze semester bepaalde per-

mutaties van naamwoordelijke en werkwoordelijke leerstofeenheden, |

nog, een gespreide behandeling van lastige stukken, zoals de voor ee

naamwoorden of de onregelmatige werkwoorden. Wat het aantal geschatte

of

units voor elk leerstofonderdeel betreft, zie verder bij de didacti- EN

sche wenken. !

AANBRENG VAN DE LEERSTOF

In het algemeen geldt de vanzelfsprekende regel dat de ee be de

aanbreng van de leerstof didactisch en pedagogisch verantwoord moet —

zijn, d.i. op een efficiënte wijze het bereiken der doelstellingenna

streeft, en met de specifieke geaardheid van de leerlingengroep reke

ning houdt. Elke methode die aan deze vereisten beantwoordt, is aan-

vaardbaar. Bij de concrete uitbouw houde men rekening met de volgende

aanbevelingen.

1. Didactische wenken

1.1. Vocabularium

1.1.1. De aan te leren nieuwe woorden dienen vooraf met de

leerlingen doorgenomen, waarbij de nodige toelichtingen

en nuttige wenken worden verstrekt (uitspraak, gelijke-

nis met verwante woorden en bekende woorden uit moderne

talen, syntactische en morfologische bijzonderheden,

cultuurhistorische achtergrond, e.d.).

Daar er steeds kans bestaat dat sommige leerlingen na

het 2e Observatiejaar wensen over te schakelen naar de

Algemene of Complementaire Optie, ligt het voor de hand

dat de leraar de keuze van het basisvocabularium afstemt

op dat van het leerplan der Eerste Optie Latijn voor

het 2e Observatiejaar. Daar het in beide gevallen om een

startcursus gaat, ligt deze coördinatie voor de hand,

en bovendien wordt een eventuele inhaaloperatie op die |

manier niet gehinderd.

Het kan nuttig zijn om de woorden eerst in de twee rich-

tingen te laten leren, daar dit de vertrouwdheid met het

woord en zijn betekenisafbakening bevordert ; bij de ‘

repetitie van een groter geheel kan men zich beperken

tot de richting Latijn-Nederlands.

(3) Zie

1.1.4. Naarmate men zich meer concentreert op een passieve kennis
van de morfologie, neemt het belang van een degelijke ken-
nis der morfologische kenmerken in het vocabularium toe
Daarom verdient het aanbeveling dat de leerkrachten zoveel
mogelijk zouden spreken in termen van b.v. het substantief
"dux, ducis", het adjectief "niger, nigra, nigrum", het
werkwoord “amare, amo" e.d., dit om de vertrouwdheid met
de betrokken grammaticale categorie voortdurend te onder-
houden.

   
 

1.1.5. In het aantal van ca. 550 basiswoorden mogen de (minimum
ca. 150) woorden van de Proefactiviteit worden opgenomen,
op voorwaarde dat zij aan de keuzecriteria (zie de toe-
lichting bij de basisdoelstellingen van het vocabularium,
en boven, punt 1.1.2.) beantwoorden. De reële toename
blijft dan beperkt tot ca. 400 woorden, d.i. een progres-
sie van gemiddeld 16 woorden per week of 8 per les.

Grammatica

Uit de

niveau
bij de
tekent

doelstellingen blijkt dat er essentieel naar het kennis-
der passieve kennis (herkennen) wordt toegewerkt, behalve
fundamentele begrippen en de syntactische regels. Dit be-
evenwel niet dat de rol van de actieve kennis miskend

wordt deze kan, vooral in dit startjaar, een belangrijk hulp-
middel zijn om het doel efficiënt te bereiken. Daarnaast mag
haar nut evenmin onderschat worden als bijdrage tot de denktrai-
ning en attitude-ontwikkeling der leerlingen. Anderzijds vergt
het veel tijd om systematisch de actieve kennis van alle leer-
stofonderdelen na te streven, terwijl precies een rationele tijds-
besteding zich opdringt.

Op grond van deze overwegingen zou men het volgende principe kun~
nen vooropstellen : van elk leerstofonderdeel wordt de actieve

kennis vereist tot aan de eerstvolgende repetitie van een groter
geheel ; nadien wordt van dat leerstofonderdeel nog slechts de
passieve kennis gevergd (vgl. de werkwijze bij de vocabularium-
studie, 1.1.3.). Wat de dosering van actieve kennis en rationele
tijdsbesteding betreft, worden in de onderstaande rubrieken de
nodige suggesties verstrekt.

1.2.1. Begrippen en syntaxis

Voor de fundamentele begrippen der morfologie en der zins-

ontleding werd welbewust een actieve kennis voorgeschreven.
Het is zeer belangrijk dat de leerkracht de kennis der
leerlingen op dit terrein nagaat en desgevallend aanvult
Een coördinatie met de andere taalvakken op een zo ruim
mogelijke schaal ware ten zeerste wenselijk. In dit ver-
band gelden ook voor dit leerplan de onderrichtingen die
het leerplan voor de Eerste Optie Latijn (2e Observatie-
jaar) verstrekt ten aanzien van de eenvormigheid in het
gebruik der terminologie en der paradigmata (3).
 

het leerplan in kwestie (LICAP, D/1984/0279/002), blz. 7-9.  



oe de leerkracht deze opgave op de meest efficiënte wijze = Voormaimweord
kan aanvatten, zal van de concrete werksituatie afhangen.
Ofwel kan men vooraf deze begrippen systematisch aanbren-
zen, als een zelfstandig leerstofonderdeel, ofwel kan men

 

Ook hier zal men zo rationeel mogelijk moeten te werk
gaan, wil men de leerstof afwerken binnen het bestek van
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ze geleidelijk aanbrengen of opfrissen, naarmate de studie

der naamvallen vordert.

Morfologie

Naamwoorden der fe klasse

Voor de actieve kennis is het overbodig een apart para-
digma te laten aanleren voor de vormen op -er. Het vol-
staat dat deze woorden met hun morfologische kenmerken
in het vocabularium aangeleerd worden, en als bijzonder
heid worden aangestipt, net als de eventuele uitzonderin-
gen op de genusregels.

Naamwoorden der 2e klasse

Indien men deze materie wil afwerken binnen het bestek
van b.v. 3 leereenheden (zie bovenvermelde jaarplanning),
dan is het duidelijk dat men Zo rationeel mogelijk zal,
moeten te werk gaan. Het lijkt haalbaar om de uiteinde-
lijke doelstelling, nl. het kunnen herkennen van alle
regelmatige vormen der substantieven en adjectieven, te
bereiken op basis van een geringe geheugenbelasting voor
de leerlingen, nl. de actieve kennis van de paradigmata
dux en felix, en van een overkoepelende uitgangenreeks,
waarin de alternatieve uitgangen (e/i voor de ablatief
enkelvoud, um/ium voor de genitief meervoud, a/ia voor
de nominatief enaccusatief onzijdig meervoud) samen
zijn opgenomen. Als basis voor het herkennen kan dit
volstaan, indien men rekening houdt met de volgende
modaliteiten.
. Op basis van de genitief kunnen de vaste naamvallen,
d.i. die zonder alternatieven, gevormd worden.
Voor de alternatieve naamvallen volstaat het te weten
dat ze beide kunnen voorkomen.
Deze vaagheid kan efficiënt worden beperkt door middel
van enkele eenvoudige vuistregels, zoals 'de ablatief
is meestal —e bij de niet-onzijdige substantieven,
meestal -í bij de adjectieven!, 'de comparatief richt
zich naar het substantief". .
In het vocabularium is het genus slechts te memorise-
ren bij de neutra.
Niets belet dat men de leerlingen ook de andere klas-
sieke paradigmata ter beschikking stelt als verder
documentatiemateriaal.

 

Bijwoord en trappen van vergelijking

Voor de actieve kennis kan het volstaan indien de leer-
lingen telkens de regel van de regelmatige vorming ken-
nen. De onregelmatigheden kunnen best naar het vocabu-
larium worden verwezen.

b.v. 3 leereenheden (zie bovenvermelde jaarplanning).
Men moet ervan uitgaan dat de klemtoon bij de behande-
ling van het voornaamwoord in dit leerjaar moet neerko-
men op een kennismaking met de verschijningsvorm ervan.
Het is dus niet de bedoeling dat men ingaat op de com-
plexe materie van het gebruik en de betekenis. Om dit
met een voorbeeld te verduidelijken : men kan de leer-
lingen laten kennismaken met alle vormen van is - ea —
id aan de hand van slechts één betekenis (b.v.persoon-
lijk voornaamwoord van de 3e persoon), zonder nader in
te gaan op de gebruiksmodaliteiten of op de andere be-
tekenissen. In dat perspectief zou men b.v. als volgt
kunnen te werk gaan.

Voornaamwoorden met -qu- als stam

Ook al behoren tot deze groep drie soorten voornaam-
woorden (betrekkelijk, vragend en onbepaald), toch
kan het volstaan, om morfologische ballast te vermij-
den, dat de leerlingen slechts één paradigma leren
beheersen. Didactisch lijkt het relativum daartoe aan-
Bewezen, omwille van zijn eenvormigheid. Indien de
leerlingen dan qui, quis, aliquis en quidam uit het
vocabularium kennen, en indien hun aandacht gevestigd
werd op de mogelijkheid van enkele afwijkende uitgan-
gen, beschikken ze over een voldoende basis om deze
groep voornaamwoorden in alle naamvallen te herkennen,
en de aangeleerde betekenis in een duidelijke context
correct weer te geven.

 

Andere voornaamwoorden

Bij deze groep blijft men grotendeels aangewezen op
een systematische studie van de vermelde vertegen
woordigers (op idem na, dat men kan laten afleiden
van is). De rationalisatie zal zich noodgedwongen be-
perken tot het aanwijzen van de typische kenmerken van
de voornaamwoordelijke verbuiging (genitief enkelvoud
op —ius, datief enkelvoud op -i, nominatief en accusa-
tief onzijdig enkelvoud soms op =d).

 

 

 

Werkwoord

Een rationele inzet van de actieve kennis kan hier als
volgt worden omschreven.

De vermelde tijden en wijzen van de paradigmata amare,
monere, tegere, audire en capere uit het hoofd kenne:
De uitgangenreeksen van de vermelde tijden en wijzen
uit het hoofd kennen.
De vormingsregel van het regelmatige perfectum op
=Wi en -ui kennen en kunnen toepassen.
Aan de handvan de voornoemde drie gegevens de regel-
matige werkwoordsvormen kunnen construeren.
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„ De indicatief praesens van esse, posse, velle, ferre
en ire uit het hoofd kennen, en deze vormen kunnen her-
kennen in de verwante werkwoorden (nolle, malle) en in
de samenstellingen.

   

. Pedagogische wenken

Zoals boven gesteld, dient de werkwijze ook pedagogisch verantwoord
te zijn. Wat dat betreft, moet de leerkracht zich er steeds bewust van
blijven dat de aard van de leerstof hoge eisen stelt aan de concentra-
tie en de voortdurende motivatie van de nog jonge leerlingen, die
daarin gesteund en aangemoedigd moeten worden. In dat verband kunnen

de volgende aanbevelingen nuttig zijn.

Pas Geleidelijke aanpak

De ervaring leert dat een intensief ritme van bij de aanvang een
nodeloos ontmoedigend effect oplevert. Daarom is het verkieslijk om
in de aanvangfase vooral uit te gaan van de vertrouwde gegevens
uit de Pfoefactiviteit Klassieke Studiën, en om de motivatie te
bevorderen, b.v. door zoveel mogelijk verbanden te leggen met
de vertrouwde woordenschat der leerlingen.

Cultuur en teksten

De onderdelen ‘cultuur! en ‘teksten’ werden niet expliciet vermeld
bij de leerinhouden, omdat zij niet rechtstreeks uit de hoofddoel-
stelling voortvloeien. Nochtans mag hun nut als middel om de
doelstellingen te helpen bereiken, niet worden miskend. Beide
zijn ze uitermate geschikt om de abstracte taalleerstof zeer
concreet voor te stellen, en om meteen een element van afwisse-

ling in het lesverloop in te bouwen.

In die zin zal 'cultuur' ongetwijfeld aan bod komen als commen-
tariërende toelichting bij bepaalde woorden en uitspraken. Als
de gelegenheid daartoe zich voordoet, kunnen dergelijke gegevens
rond bepaalde themata bondig worden gesynthetiseerd, desgevallend
gepaard gaande met opzoekingswerk vanwege de leerlingen. Men zal
daarbij bij voorkeur themata behandelen die aanknopen bij de
interessesfeer der leerlingen.
Het gebruik van 'teksten' is een uitstekend middel om de aange-
leerde taalelementen in een coherente context te zien functione-
ren. Bij het aanvangsonderricht is het evenwel een lastige opgave

om alle onderdelen der leerstof systematisch op die manier te
verwerken. Bovendien kan het werken met grote tekstgehelen soms
tijdrovend zijn in verhouding tot het nagestreefde doel. Daarom
zal het inzetten van teksten vooral renderen in het kader van her
halingen bij een groter geheel, waar zij een welgekomen afwisse-
ling en een volwaardige bekroning der oefeningen kunnen vormen.
Wat de thematiek aangaat, geldt dezelfde aanbeveling als bij

‘eultuur'.

Oefeningen

Op deze leeftijd hebben leerlingen nog sterke nood aan inoefe-
ning ter bevestiging en ter verdieping van het inzicht in de
nieuwe leerstof. Daarom moeten de oefeningen in de eerste plaats

rechtstreeks ‘inspelen op het beoogde doel en een aangepaste trai-
ning bieden in de denkoperaties, waarvan men uiteindelijk verwacht
dat de leerlingen ze kunnen uitvoeren. Op grond van deze over-
weging zullen, b.v. voor de morfologie, herkenningsoefeningen het
basisbestanddeel der oefeningen vormen. De rol der oefeningen
blijft echter niet noodzakelijk daartoe beperkt. In functie van
de tussentijdse doelen (b.v. de actieve kennis), de gekozen
werkvorm, het verzamelen van observatiegegevens, de afwisseling

e.a. factoren, kunnen de oefeningen een andere vorm aannemen en/
of het basisniveau inzake complexiteit overstijgen.

Werkvormen

Gezien de leeftijd der leerlingen, ligt het voor de hand dat, bij
een leerstof van vooral grammaticale aard, een speelse en geva-
rieerde aanpak een plaats verdient. Veel hangt natuurlijk af van
de persoonlijkheid van de leerkracht, van de tijd en de creativi-
teit die men hiervoor kan of wil opbrengen. Alleszins staat vast
dat het principe zelf een uitstekende stimulans waarborgt voor
de motivatie der leerlingen, en zodoende ook, op lange termijn,
voor het rendement. Daarom verdient het aanbeveling om bij de
opbouw van de jaarplanning de nodige variatie te voorzien in de
werkvormen, en de nodige aandacht te besteden aan die werkvormen,
welke bijzonder aangewezen zijn voor een jeugdig publiek ; met
name zij hier verwezen naar de audio-visuele hulpmiddelen en
naar de spelvorm, die met hetzelfde resultaat op een prettige
manier bepaalde lesonderdelen kan realiseren (aanbreng nieuw
materiaal, inoefening, overhoring, herhaling ...)(4).

Differentiatie

Van bij dé.aanvang óf mettertijd kunnen ef zieh binnen de klas-
groep bepaalde verschillen gaan manifesteren, voornamelijk op
grond van de volgende factoren (zie hierover reeds de Situatie-
schets, p. 5-6)

- het al of niet combineren met de Eerste Optie Grieks ;

= het duidelijk worden van de studiekeuze in de 2e Graad (een
leerling kan de 2-urige leergang verderzetten, overstappen naar
de Algemene/Complementaire Optie Latijn, of geheel afzien van
de Oude Talen) ;

= het verzwakken of wegvallen van belangstelling en motivatie

Het is mogelijk dat er zich tussen de groepen, die zich op die
manier kunnen aftekenen, verschillen van die omvang voordoen,
dat gedifferentieerd werken een aangewezen, c.q. onvermijdelijk
werkprincipe ‘wordt. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat de
leerkracht welbewust de differentiatie als werkprincipe kiest,
met de bedoeling specifieke observatiegegevens te verzamelen, of
bepaalde attitudes binnen een specifieke groep te bevorderen.
In ieder geval zal de leerkracht dan moeten putten uit een zeer
gevarieerd werkmateriaal, en dit noodgedwongen verwerken tot een
vorm van semi-geprogrammeerde instructie

 

(4) Men raadplege hiervoor o.a. de desbetreffende rubrieken in A. VAN
HOOFF — B. DOLS, Vademecum voor de leraar klassieken, Nijmegen, 1983
(vierde druk). TT —
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2.6.

Wat meer bepaald de groep betreft, die gedifferentieerd behandeld
kan worden in functie van een overstap naar de meerurige leer-
gang in de 2e Graad, laat men zich best leiden door het leerplan
van de Eerste Optie van dezelfde oude taal, en kan men best in
overleg werken met de leerkracht van de 2e Graad.

Observatie

Men mag niet uit het oog verliezen dat de leerlingen zich nog

steeds in de Observatiegraad bevinden, en dat zij aan het einde
van dit leerjaar recht hebben op een gefundeerd advies, ook vanuit
een Bijkomende Optie. Dit advies moet een antwoord kunnen geven
op de volgende vragen

- Beschikt de leerling over de nodige studieaanleg voor de door-
stromingsrichting ?

- Beschikt de leerling over de nodige aanleg en belangstelling
voor taalonderricht in het algemeen ?

- Beschikt de leerling over de nodige aanleg en belangstelling
voor de taal- en cultuurstudie der Oude Talen (zoals die in de
Algeméne of Complementaire Optie aangeboden wordt) ?

Daarom zal de leerkracht, met het oog op dit advies, in de loop
van het schooljaar regelmatig de studiehouding en de prestaties
der leerlingen analyseren. &

 

EVALUATIE

Zowel de inhoud der evaluatie als de vorm ervan en de norm die erbij dient
gehanteerd moeten fundamenteel worden afgestemd op de doelstellingen van de
leergang, zoals die boven werden omschreven. Daarnaast worden de vorm en de

norm der evaluatie ook nog bepaald door het doel der evaluatie, dat dubbel
is : enerzijds de begeleiding van het leerproces (formatieve evaluatie),

anderzijds het oordeel over het al of niet slagen en het advies inzake ver-
dere studie (summatieve evaluatie).

A. FORMATIEVE EVALUATIE

De evaluatie die het leerproces begeleidt moet permanent zijn : de leer-
kracht moet voortdurend nagaan of de leerlingen de doelstellingen van elke
les of leseenheid bereikt hebben. Voor de leerkracht houdt deze informatie
belangrijke aanwijzingen in, zowel over het voorbije didactische proces
(hebben de lln. de doelstellingen voldoende bereikt ? hebben voldoende
lln. de doelstellingen bereikt ?), als over de nieuwe beginsituatie die
zich als gevolg daarvan aftekent (kan een nieuw onderdeel begonnen wor-
den ? dient het voorbije onderdeel hernomen ? moet er gedifferentieerd
worden gewerkt 2). Ook voor de leerlingen speelt deze informatie een be-
langrijke rol : voor de enen betekent ze een bevestiging dat de leerstof
goed verwerkt is en dat ze een goede werkmethode volgen, voor de anderen
houdt ze een waarschuwing in dat er bepaalde dingen moeten rechtgezet

worden, individueel of via remediëringsmogelijkheden.  

De bedoeling van deze begeleidende evaluatie is dus essentieel informatief
en aanmoedigend. Daarom dienen de resultaten ervan niet per definitie het
sanctionerend uitzicht van punten aan te nemen. Belangrijk is vooral dat
de leerling in de gelegenheid gesteld wordt zijn kennis of vaardigheid
te vergelijken met die van de anderen, en dit kan op vele manieren gebeu-
ren, b.v. door collectieve mondelinge overhoring van te memoriseren leer-
stof (vocabularium, paradigmata .….…), door collectieve herhalingsmomenten
(eventueel in spelvorm, cf. supra p.18-19),door het samen uitwerken van
toepassingen, die niet slechts het reproductievermogen, maar ook de vaar-
digheid en het inzicht tot uiting laten komen. Deze activiteiten kunnen
zo georganiseerd en begeleid worden, dat ze de leerkracht in de mogelijk-
heid stellen nuttige vaststellingen te doen over de individuele vorderin-
gen der leerlingen. Wanneer de materiële omstandigheden niet toelaten zich
een duidelijk beeld te vormen over de vorderingen van elke leerling, is
een schriftelijke test aangewezen ; de leerlingen zelf zijn overigens ge-
baat bij een regelmatige formele vaststelling van hun prestaties. De wijze
waarop elke school haar evaluatiesysteem uitbouwt, is daarbij de doorslag-
gevende factor.

B. SUMMATIEVE EVALUATIE

De evaluatie leidend tot een globale beoordeling, moet van die aard zijn
dat zij in eerste instantie toelaat een verantwoorde beslissing te nemen
over slagen of niet-slagen, en over verdergaan of niet-verdergaan in de-
zelfde leergang. Men zal daartoe steunen op de gegevens die de observatie
van het leerproces opleverde aangaande de attitudes en vaardigheden, en
op de analyse der resultaten, behaald inzake de basisleerstof.

Daarnaast is er de opdracht om, zo mogelijk, een gefundeerd advies uit te
brengen over de ruimere studiemogelijkheden van de leerling. Dan is het
nuttig te kunnen steunen op een breder observatiespectrum dan dat van het
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basispakket. Wil men bijgevolg de beide opdrachten, oordeel en advies, ten
volle tot hun recht laten komen, dan zullen de summatieve en/of eindproe-

ven verder moeten gaan dan alleen maar het basispakket. Nochtans moet daar-
bij zo te werk gegaan worden, dat de resultaten op het basispakket duide-
lijk te onderscheiden blijven van de resultaten op het extrapakket. Immers,
alleen de eerste kunnen in aanmerking komen bij de beslissing over al of
niet slagen.

Evaluatie van het basispakket

Bij het bepalen van de vorm en de norm van de evaluatie van het basispak-
ket, zal men zich laten leiden door de desbetreffende doelstellingen. Meer
bepaald zij in dit verband herinnerd aan de precisering van het doel,
waarom de oude taal wordt aangeleerd. Het gaat in deze leergang niet om
een taalverwerving met het oog op het lezen van teksten, die een hoge
graad van parate kennis der frequente taalverschijnselen veronderstelt.
Het gaat integendeel vooral om een taalverwerving met het oog op het in-
zicht in de taalmechanismen, waarvoor een vertrouwdheid met het taalmate-
riaal en met de documentatietechnieken volstaat.
Uit deze precisering vloeit voort dat een prototype van de proef betref-
fende de basisleerstof als volgt kan beschreven worden.

= Bij het vocabularium moet de betekenis der Latijnse woorden correct en
volledig weergegeven worden, en moeten de noodzakelijke morfologische
kenmerken aangevuld worden.

= Bij de grammatica moeten begrippen correct gedefinieerd worden, moeten
woordvormen (geïsoleerd of in context) correct geïdentificeerd worden
(morfologie en morfologische categorieën), moeten de identificaties
correct gemotiveerd worden (syntaxis der zinsontleding, der overeen-
komst .…) 5 bij de identificatie mag grammaticale documentatie als
hulpmiddel gebruikt worden.

Binnen de gegeven context mag een score van 7 op 10 als een redelijke
minimumeis beschouwd worden, op voorwaarde dat de proeven een willekeurige
en representatieve doorsnede van de leerstof vertegenwoordigen (en dus
niet berusten op een bewuste groepering van moeilijke of gemakkelijke
opgaven).

Het al of niet slagen van een leerling zal uitsluitend door de resultaten
van aldus omschreven proeven bepaald worden. Aangezien de betrokken doel-
stellingen geldig zijn voor het geheel van de leerstof, zal een globale
eindproef beslissend zijn of althans doorwegen voor de kwotering. Indien
men de tussentijdse proeven, die bij de methodologische wenken werden ge-
suggereerd, bij de eindwaardering betrekt, dan moet de som van deze resul-
taten minder dan de helft bedragen van het totaal, en dan moeten ook daar
de resultaten inzake het basispakket duidelijk kunnen geïsoleerd worden
van andere resultaten. Concreet komt dit erop neer dat in dat geval een
tussentijdse proef minstens een gedeelte moet bevatten, dat beantwoordt
aan de regels voor de eindproef.

Het globale oordeel over de resultaten op het punt van attitudes en

vaardigheden is een delicatere aangelegenheid, om tal van redenen. Voor-
eerst is het niet gemakkelijk om dienaangaande formele gegevens te ver-
zamelen ; vervolgens kan men moeilijk een minimale drempelwaarde ("on-
misbaar om met succes de studie verder te zetten!) precies afbakenen ;
ten slotte verlieze men niet uit het oog dat het er in wezen niet om te
doen is een tekort te sanctioneren, maar veeleer de potentieel aanwezige
waarden te ontplooien. Men zal zich dus vooral een beeld moeten vormen

over de evolutie, die zich ter zake kan aftekenen, en met name aan een

positieve evolutie veel belang hechten bij de globale beoordeling.

Evaluatie van het uitbreidings- en verrijkingspakket

Aangezien de inhoud van het uitbreidings- en verrijkingspakket in de prak-
tijk kan verschillen naargelang van de omstandigheden, kunnen ter zake geen
algemene richtlijnen of wenken gegeven worden. Wat de mogelijkheden aan-
gaat, die in dit leerplan expliciet werden vermeld, zij slechts het volgen-
de aangestipt.

= Bij de Methodologische Wenken werd de mogelijkheid gesuggereerd om,
over een beperkte periode, actieve kennis te vergen van fundamentele
onderdelen der leerstof. Daarbij fungeerde de actieve kennis duidelijk
als middel om het uiteindelijke doel, de vertrouwdheid met de basisgram-

matica, te bevorderen. Deze tussentijdse doelstellingen kunnen geëvalu-
eerd worden en de resultaten van deze evaluatie kunnen bij de globale
beoordeling betrokken worden, op voorwaarde dat ze in hun juiste pers-
pectief beschouwd worden, nl. als behorende tot het uitbreidings- en
verrijkingspakket. In zoverre dergelijke proeven nuttige aanwijzingen
kunnen verstrekken over belangrijke attitudes en vaardigheden zoals het
beredeneerd geheugen, de motivatie, het doorzettingsvermogen der leer-
lingen, is hun opname ook bij de eindproef te verantwoorden.

= Ook de inhaaloperatie met het doel aan te sluiten bij een Algemene of
Complementaire Optie Latijn in de 2e Graad behoort tot het uitbreidings-
pakket. Overeenkomstig de doelstellingen die men daarvoor selecteert,

zal de evaluatie erop moeten gericht zijn een zo scherp mogelijk beeld
te krijgen van de achterstand die nog moet worden overbrugd. Het is van
belang dat deze informatie overgemaakt wordt aan de leerkracht van de
2e graad, die het verdere verloop der operatie zal moeten leiden,
evenals aan de leerling zelf, aan wie desgevallend aanbevelingen voor
persoonlijke studie kunnen worden gedaan.

  


