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I. INLEIDING

1. Het leerplan Latijn voor de tweede graad met 4 of 6 lestijden volgt op
de eerste optie Latijn in het 2de leerjaar van de Iste graad met 5
wekelijkse lestijden of op de bijkomende optie Latijn in het 2de leer-
jaar van de Iste graad met 2 wekelijkse lestijden.
In de tweede graad wordt de basisgrammatica afgewerkt en vangt men aan
met de lectuur van Latijnse auteurs.
Meer bepaald vormt de grammaticale leerstof van het 3de leerjaar een
eenheid met 5- of 2-urige leergang in het 2de leerjaar. In dit leer-
jaar wordt de basis van de taalkennis afgerond die nodig is om uiterlijk
in het 4de leerjaar van de 4-urige leergang of in de loop van het 3de
leerjaar van de 6-urige leergang, Latijnse auteurs te lezen. In het
4de leerjaar wordt deze taalkennis bij het lezen van auteurs verdiept
en verruimd.

2. Het onderscheid tussen de 6-urige en 4-urige leergang Latijn in de
tweede graad kan als volgt worden omschreven :
— de 6-urige leergang biedt de leerlingen een ruimer beeld van en een

grondiger inzicht in de Latijnse taal, literatuur en cultuur;
— de leergang biedt meer ruimte voor taalreflectie, meer ruimte voor

lectuur van parallelteksten en voor thematische behandeling, meer
ruimte voor bespreking van inhoudelijke ‘en stilistische aspecten;

= op methodologisch vlak biedt de leergang van 6 uur meer ruimte voor
variatie in werkvormen.

3. Het leerplan Latijn voor de 2de graad met 4 of 6 lestijden stelt zoals
in de eerste graad, 2de leerjaar, het principe van de integratie voorop,
d.w.z. dat elke leergang moet gezien worden als een geheel waarin de

componenten taal, lectuur en cultuur geïntegreerd worden.
In het 3de leerjaar behoudt de taalcomponent een belangrijke plaats;
ook moet aan het leren lezen van teksten een aanzienlijk deel van de
beschikbare tijd worden toegemeten. Cultuur komt best aan bod in aan-

sluiting op de tekst.
In het 4de leerjaar winnen de componenten lectuur en cultuur aan belang;
toch blijft de taalcomponent in functie van de lectuur belangrijk.

4. Het leerplan van het 3de leerjaar (met 4 of 6 lestijden) treedt in

werking op 1 september 1986, het leerplan van het 4de leerjaar op 1
september 1987. Voor het schooljaar 1986-1987 blijft voor het 4de leer-

jaar het Experimentele Leerplan van kracht. (1)

II. BEGINSITUATIE

= De leergangen & of 6 uur Latijn in de tweede graad zijn bestemd voor
leerlingen die in het tweede leerjaar de eerste optie Latijn met 5 les-
tijden of de bijkomende optie Latijn met 2 lestijden hebben gevolgd.
Theoretisch kunnen ook leerlingen zonder voorkennis of met enkel 2 uur

proefactiviteit Klassieke Talen achter de rug in deze leergangen terecht

(1) D/1973/0279/011 (Licap).

tn

komen. De leerlingen kunnen uit verschillende school-/scholengemeen-
schappen afkomstig zijn : door de vrijheid die in het leerplan van de
eerste graad, 2de leerjaar is ingebouwd (1), kan de voorgeschiedenis
(kennis, methode ...) van de leerlingen heel wat verschillen.

= In de tweede graad komen de leerlingen terecht in de 6-urige leergang of

in de b-urige leergang (fundamenteel of complementair), met of zonder
Grieks.

III. DOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN
 

A. EINDDOELSTELLINGEN

Het leerplan Latijn voor de tweede graad beoogt in de eerste plaats

de vorming van jonge mensen en is geïnspireerd door de doelstellingen
van het katholiek onderwijs van het type I (2) en door de einddoel-
stellingen van de Klassieke Talen (3).

B. BASISDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN

 

TAAL
   

DERDE JAAR

1. Principes

- De basisgrammatica is voor de 4-urige en de 6-urige leergang de-
zelfde.

= De studie van de basisgrammatica moet op het einde van het 3de
leerjaar afgewerkt zijn.

= Daarom blijven hier de principes van het leerplan van de eerste
optie Latijn met 5 wekelijkse lestijden gelden.

Het hoofdprincipe is dat van de RATIONALISATIE : de taalkennis
wordt beperkt tot het minimum dat nodig is om de uitdaging van een
authentieke tekst aan te gaan. Deze visie houdt in dat leerstof-

inhouden die de conventioneel erkende frequentienorm niet halen,
uit de basis worden geschrapt. Met betrekking tot de syntaxis van
de zin steunt het leerplan op de studie van F. Maier (4), genuan-
ceerd door de bevindingen van het LASLA-frequentieonderzoek van
de woorden (5).

(1) D/1984/0279/002 (Licap), pp. 4-5.
(2) D/1981/0279/001 (Licap),
(3) Algemene doelstellingen van de Klassieke Talen, in Nova et Vetera,

56(1978-79), 3, pp. 191-193.
(4) Friedrich MAIER, Lateinunterricht zwischen Tradition und Fort-

schritt, 1 Zur Theorie und Praxis des lateinischen Sprachunter-
richts, C.C. Buchners Verlag, Bamberg, 1984, 2. Auflage, pp. 267-
303 (Statistische Untersuchung zur lateinischen Syntax).

(5) cfr. Leerplan voor de eerste optie Latijn in het 2de leerjaar van
de eerste graad met 5 wekelijkse lestijden, Licap, Brussel,
D/1984/0279/002, pp. 6-7.  



 

Wegens de SYSTEMATISATIE zijn een minimaal aantal niet-frequente

leerinhouden toch in de basis opgenomen. In de toelichtingen bij
elk leerstofonderdeel is een beslissing terzake zoveel mogelijk
verduidelijkt.
Zoals in het leerplan van de eerste optie Latijn in de eerste graad
is ook hier het principe van de UNIFORMITEIT van kracht (1).

2. Woordenschat

a. Basisdoelstellingen

= Van ca. 1800 Latijnse basiswoorden de Nederlandse vertaling en
de vereiste morfologische kenmerken kunnen geven : het genus en
de genitief van het substantief, de drie genera van het adjec-

tief, de eerste persoon van het werkwoord.
= De grondbetekenis van de belangrijkste pre- en suffixen kunnen

reproduceren en terugvinden in samenstellingen.
= De passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels, adjec-

tieven en werkwoorden kunnen aanvullen.
— De woordenlijst oordeelkundig kunnen gebruiken.

b. Leerinhoud

- Ca. 1800 basiswoorden. .
- Prefixen en suffixen.

€. Toelichtingen en wenken

= Frequentieonderzoekingen tonen aan dat ca. 1800 woorden als
basiswoorden volstaan. Hierin zijn samenstellingen en aflei-

dingen begrepen, alsook de in poêzie frequente woorden. De
studie hiervan is gespreid over 2 jaar. In de Iste graad, 2de
leerjaar werden reeds ca. 900 woorden gememoriseerd. Menu kan
in het 3de leerjaar desgevallend de poëtische woorden laten

vallen en naar later verschuiven.
~ Het basisvocabularium wordt bij voorkeur zo gekozen dat het

rekening houdt met de frequentie van gebruik én betekenis bij
de prozaschrijvers. In dit verband ken een basiswoordenlijst
die steunt op onderzoekingen van LASLA, bij de voorzitter van

de leerplancommissie opgevraagd worden. (2)
= Het memoriseren van het genus moet steunen op de in de Iste

graed, 2de leerjaar geleerde genusregels.
— Om het basisvocabularium beter te laten functioneren en renderen

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

leiding en samenstelling.
= Om de studie van de syntaxis van de naamvallen te vereenvoudigen
verdient het aanbeveling de passende naamval bij voorzetsel,
adjectief en werkwoord te laten memoriseren.

= Het is aanbevolen de stamtijden te laten leren als middel voor

een parate herkenning van de morfologie.

 

(1) cfr. Leerplan voor de eerste optie Latijn in het 2de leerjaar van

de eerste graad met 5 wekelijkse lestijden, Licap, Brussel,

D/1984/0279/002, pp. 6-7
(2) de heer F. Claus, tel. (091) 77 62 07.

 

 

= De leraar zal nieuwe woorden toelichten (woordfamilies,

etymologieën, synoniemen, nawerking in moderne talen ...).

3. Begrippen
a. Basisdoelstelling

De elementaire begrippen tenminste met voorbeelden kunnen ver-
duidelijken of opgegeven voorbeelden onder het juiste begrip
kunnen ordenen.

b. Leerinhoud

— morfologie :

= werkwoord :
« wijzen : conjunctief

gerundium
gerundivum

+ soorten werkwoorden : deponente werkwoorden/deponentia
semi-deponente werkwoorden/semi-

deponentia
+ bijzonderheden : syncope

= voegwoord :

+ nevenschikkend voegwoord

. onderschikkend voegwoord.

—= naamvallen :

» accusatief als onderwerp van infinitiefzin
+ losse ablatief

= syntaxis van het werkwoord :

de infinitief als onderwerp of lijdend voorwerp
= syntaxis van de zin :

. absolute tijdsuitdrukking

. relatieve tijdsuitdrukking : anterioriteit
gelijktijdigheid

k posterioriteit
+ consecutio temporum
. onafhankelijke zin : mededelende zin : realis

(hoofdzin) potentialis
irrealis

wensende zin : vervulbaar
onvervulbaar

gebod

verbod =
aansporing
overleggende vraag

. afhankelijke zin : completieve zin : infinitiefzin/— =
(bijzin) finale complétieve zin

indirecte vraag
bijwoordelijke bijzin : redengevend

doelaanwijzend
gevolgaanduidend
tijdbepalend

  

 



vergelijkend :

voorwaardelijk

toegevend.

- woordvolgorde en stijl

- stijlfiguren :

. inversie
ä parallellisme

. chiasme

. polysyndeton/asyndeton

. hyperbaton

. anafoor

alliteratie

. litotes

- poëtische taal :

. prosodie

i : vers

upon versvoet (dactylus, spondeus, trochaeus)

ictus/arsis

thesis
hoofdcesuur

elisie
synisezis

enjambement

scanderen/scansie

dactylische hexameter

. metonymie

- taaleigen
|

_ correlatieve adjectieven, voornaamwoorden, bijwoorden

- paticipium coniunctum

- ellips

- historische infinitief

- historisch praesens .

- persoonlijke constructie

c. Toelichtingen
7 à

- De terminologie volgt in de mate van het pee nesa

i ij Terminologie (cfr. lee
de Codex van de Griekse en Latijnse m i cfr. op

j de begrippen die hierin ni
Iste graad, 2de leerjaar). Voor

Eeorkenen, 16 ernaar gestreefd algemeen gangbare termen op te

men .
.

- Het onderscheid onderschikkend-nevens chikkend voegwoord en de

verschillende soorten onders chikking en nevenschikkinginhet

Nederlands is voor de leerlingen niet zo evident ! De le

zal hieraan de nodige aandacht besteden.

4. Morfologie

a. Basisdoelstellingen : werkwoord

werkwoorden kunnen weergeven.
igmata van de

— pe vormen van de paradigma
:

— Alle vormen van de gememoriseerde werkwoorden kunnen herkennen

het paradigma ervan kunnen aangeven.

— Alle vormen van regelmatige niet-gememoriseerde werkwoorden
kunnen herkennen, indien hiertoe voldoende gegevens voorhanden
zijn.

= De vormen van de gememoriseerde deponente en semi-deponente

werkwoorden kunnen herkennen en kunnen onderbrengen bij de 5
regelmatige vervoegingen.

= Het gerundium als actief verbaal substantief en gerundivum als
passief verbaal adjectief van elkaar kunnen onderscheiden.

b. Leerinhoud : werkwoord

= Van de paradigmata van de 5 regelmatige vervoegingen : amare —
monere - tegere — audire — capere, en van de werkwoorden :

esse - posse ~ ire - velle - nolle - malle - fieri - ferre
. conjunctief praesens, imperfectum, perfectum, plusquamper-
fectum : actieve en passieve vormen;

. infinitief perfectum, futurum : actieve en passieve vormen;
+ participium futurum;

. gerundium;
. gerundivum;

. gesyncopeerde vormen en vormen op -ere i.p.v. -erunt.
= Deponente en semi-deponente werkwoorden.

c. Toelichting : werkwoord

- Het verdient aanbeveling in de praktijk de studie van de morfo-
logie van de conjunctief en de infinitief (part. fut. en ad +

gerundium) te doen samengaan met de studie van de syntaxis van
de zin).

= De passieve infinitief futurum haalt niet de frequentie. Het

bestaan ervan wordt enkel vermeld omwille van de systematisatie.

5. Syntaxis

a. Basisdoelstellingen

= bij congruentie

de functie van een participium en een gerundivum in een zin
kunnen bepalen als bijgesteld adjectief, bepaling van gesteld-
heid of gezegde en als dusdanig kunnen verklaren in relatie met
het woord waarbij het hoort;

bij naamvallen

. in een zin een accusatief als onderwerp van een infinitiefzin
kunnen herkennen

« een losse ablatief als zodanig kunnen herkennen;

bij infinitief

een infinitief als onderwerp of als lijdend voorwerp kunnen
herkennen;

= bij onafhankelijke zin : soorten en wijzen

de wijs van het werkwoord in een onafhankelijke zin kunnen her-
kennen, interpreteren en in het Nederlands weergeven;
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j afhankelijke zin : soorten en wijzen

. de completieve zin, bijwoordelijke bijzin en bijvoeglijke
bijzin van elkaar kunnen onderscheiden

de infinitiefzin, de finale completieve zin ingeleid door
UI(NE) en de indirecte vraag als onderwerpszin en als voor-
werpszin kunnen herkennen

« het mededelend, gebiedend/volitief of vragend karakter van

de completieve zin kunnen. onderscheiden
de verschillende soorten bijwoordelijke bijzinnen kunnen her-
kennen en benoemen

„ de doel- of gevolgschakering in de bijvoeglijke bijzin kunnen
aanduiden;

= bij onafhankelijke en afhankelijke zin : gebruik van de tijden

de tijd van het werkwoord in een onafhankelijke en afhankelijke
zin kunnen herkennen, interpreteren en weergeven in het
Nederlands.

Leerinhoud

- congruentie : . gezegde

[ fee en ques +) bepaling van gesteldheid
ve { bijgesteld adjectief ~ S

= naamvallen : . accusatief : als onderwerp van een infinitiefzin
- ablatief : losse ablatief

= infinitief als onderwerp en lijdend voorwerp
— onafhankelijke zin : soorten en wijzen :

. mededelende zin : realis, potentialis, irrealis

. wens : vervulbaar, onvervulbaar

… aansporing
„ gebod
„ verbod
. overleggende vraag

= afhankelijke zin : soorten en wijzen : 4
. completieve zin : . infinitiefzin

. finale conjunctiefzin ingeleid door UT (NE)

. indirecte vraag
« bijwoordelijke bijzin : . redengevende bijzin :

in de indicatief ingeleid door
QUOD, QUIA en QUONIAM
in de conjunctief ingeleid door CUM

« doelaanwijzende bijzin in de conjunc-
tief ingeleid door UT(NE)
gevolgaanduidende bijzin in de con-
junctief ingeleid door UT
tijdbepalende bijzin :
in de indicatief ingeleid door
CUM (temporale), UBI, POSTQUAM,
DUM (terwijl)
in de conjunctief ingeleid door
CUM (historicum)

. vergelijkende bijzin :
in de indicatief ingeleid door
(SIC)UT

 

in de conjunctief ingeleid door
QUASI, TAMQUAM

+ voorwaardelijke bijzin (realis,
potentialis, irrealis) ingeleid

door SI, N(IS)I, SIVE
« toegevende bijzin :

in de indicatief ingeleid door
QUAMQUAM
in de conjunctief ingeleid door
CUM, (LICET)
realis, potentialis, irrealis inge-
leid door ETIAMSI

. bijvoeglijke bijzin : ingeleid door QUI, QUICUMQUE, QUISQUIS
. in de indicatief
. in de conjunctief bij schakering
van doel en gevolg

= onafhankelijke en afhankelijke zin : gebruik der tijden
. de begrippen "absolute tijdsuitdrukking" (heden, verleden,
toekomst) en "relatieve tijdsuitdrukking" (anterioriteit,
gelijktijdigheid, posterioriteit)

„ het gebruik van de tijden in de onafhankelijke zin :
. de tijdwaarde van de tijden in de indicatief : praesens,
imperfectum, futurum simplex, perfectum, plusquamper-
fectum en futurum exactum

het gebruik van de tijden in de conjunctief bij vervulbare
wenszin, aansporing, gebod in de 3de persoon, overleggende
vraag
het specifieke gebruik van de tijden in de conjunctief bij
onvervulbare wenszin, verbodzin in de 2de persoon, poten-
tialis van het heden en irrealis van het heden en het ver-
leden

„ het gebruik van de tijden in de afhankelijke zin :
. de consecutio temporum in de indicatief, conjunctief,
infinitief en participium

. het specifieke gebruik van de tijden :
in de voorwaardelijke en toegevende zin voor de weergave
van potentialis van het heden en irrealis van heden en
verleden
bij de posterioriteit in de conjunctief
de absolute tijdsuitdrukking.

c. Toelichting

— congruentie

participium coniunctum en 'congruerende dominant' zijn geen
aparte vormen van congruentie : hun functie is bijgesteld
adjectief of bepaling van gesteldheid;

- naamvallen

losse ablatief zonder participium : cfr. Hoofdstuk Lectuur;

£

de historische infinitief wordt naar later verwezen in aanslui-
ting op de lectuur van authentieke auteurs;

  



 

= wijzen en tijden

in de basisdoelstellingen en -leerstof is omwille van de duide-
lijkheid "wijs" en "tijd" gescheiden. In de praktijk kunnen ze
vaak samen behandeld worden;

= onafhankelijke zin

. het kunnen weergeven van en het kunnen rechtvaardigen van het
gebruik van de specifieke betekenis van de indicatief imper-
fectum en perfectum, en van de indicatief futurum simplex en

futurum exactum is reeds in het leerplan van de eerste graad,
2de leerjaar opgenomen. Nieuw is hier het begrip REALIS;

het verdient aanbeveling de potentialis en irrealis te be-
handelen in onmiddellijke relatie met de studie van de voor-
waardelijke bijzin;
de onvervulbare wens en het verbod zijn weinig frequent, maar

wegens het principe van de SYSTEMATISATIE opgenomen;

= afhankelijke zin : soorten en wijzen

. het kunnen bepalen van de aard van het regerend werkwoord
(b.v. sentiendi) is geen basisdoelstelling in de tweede graad,
Iste leerjaar. Wel kan dit een verantwoorde anticipatie zijn
voor de latere studie van de indirecte rede en verdieping van
de completieve zin in een later stadium;

« de studie van de indirecte rede wordt naar later verwezen.
Daar kan dit leerstofonderdeel ondergebracht worden bij de

eigenheid van het historisch proza;
. de completieve zin in de conjunctief ingeleid door UT(NON) ,
NE, QUOMINUS, QUIN, ZONDER VOEGWOORD en de completieve zin in
de indicatief ingeleid door QUOD behoren niet tot de basis
van de tweede graad, Iste leerjaar. Zij kunnen later bestu-
deerd worden als uitbreiding bij het lezen van een auteur;

. de persoonlijke constructie bij passieve werkwoorden is onder-
gebracht bij het hoofdstuk Lectuur;
ondanks zijn geringe frequentie is de toegevende bijzin in de
indicatief, in de conjunctief en in realis, potentialis en
irrealis omwille van de systematisatie in de basis opgenomen.
De toegevende bijzin in de conjunctief ingeleid door CUM
haalt de hoogste frequentie van alle voegwoorden;
hoewel QUASI en TAMQUAM als voegwoord met de conjunctief in

de vergelijkende bijzin de frequentienorm niet halen, zijn ze
omwille van de systematisatie in de basis opgenomen;

bij doelaanwijzende bijzin zijn weggelaten : QUO+comp., NEU
en NEVE (deze laatste twee zijn volgens LASLA alleen frequent

in poëzie);
bij tijdbepalende bijzin zijn alle andere voegwoorden als
PRIUSQUAM, ANTEQUAM en DUM/DONEC + conjunctief omwille van

geringe frequentie niet opgenomen;

= onafhankelijke en afhankelijke zin : gebruik van de tijden

. de tijdwaarde van de tijden in de indicatief is een noodzake-
lijke herhaling en verdieping van de leerstof van de eerste
graad, 2de leerjaar. Aandacht wordt hier gevraagd voor het

gebruik van het historisch praesens;

—
_

. wanneer de handeling van de bijzin uiteraard toekomstig is
wordt de constructie van de gelijktijdigheid gebruikt;

„ de absolute tijdsuitdrukking komt voor in de indicatief bij
een verleden hoofdwerkwoord : postquam, ubi en cum + indica-
tief perfectum; ubi en cum + indicatief imperfectum
iterativum; dum + indicatief historisch praesens.

6. Woordvolgorde

a. Basisdoelstellingen

Kunnen vaststellen dat het Latijn en het Nederlands fundamenteel
verschillen qua woordplaatsing.

b. Toelichting

Het is nuttig elementen van de leerstofinhoud uit het 4de leerjaar
i.v.m. de woordvolgorde en stijl (p. 14) te anticiperen.

VIERDE JAAR

1. Principes

2

De studie van de taal in het 4de leerjaar wordt essentieel opgevat
als een herhaling van de basisleerstof én verdieping en verbreding
van deze basisleerstof bij de lectuur van auteurs. De klemtoon ligt
ook in het 4de leerjaar op de basisdoelstellingen en -inhouden.
De lectuur van auteurs brengt een verhoogde aandacht voor de woord-

volgorde en de stijl mee. Onder 3. Woordvolgorde en stijl staat
beschreven wat in dít verband als essentieel kan beschouwd worden.
Indien in het 4de leerjaar poëzie (Ovidius) in het lectuurpakket
wordt opgenomen (cfr. p. 17), is de studie van prosodie en metriek
noodzakelijk. In dat geval gelden de doelstellingen, inhouden en
toelichtingen onder 4. Poëtische taal.

+ Woordenschat en grammatica

a. Basisdoelstellingen —

- Dezelfde doelstellingen als vermeld bij de basisleerstof van
de eerste graad, 2de leerjaar en tweede graad, Iste leerjaar.

- Nieuwe grammaticale elementen in de context kunnen verklaren.
- Nieuwe grammaticale elementen~in de bekende grammaticale struc-

turen kunnen inpassen.

b. Leerinhoud eS

- De basiswoordenschat en -grammatica.
- Leerstofinhouden in aansluiting met/afhankelijk van de te lezen

auteurs.

c. Toelichtingen

= De herhaling van de basiswoordenschat en -grammatica kan syste-
matisch of occasioneel, klassikaal of gedifferentieerd gebeuren.

— Men kan overwegen woorden die bij een bepaalde auteur frequent
zijn of er een specifieke betekenis hebben, op voorhand te laten
memoriseren.

= Men kan tevens overwegen typische taalkenmerken bij een bepaald
auteur op voorhand te behandelen en te laten instuderen.  
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3. Woordvolgorde en stijl

a. Doelstellingen

- De gewone woordvolgorde in een zin kunnen herkennen.
- Stijlfiguren kunnen definiéren.
- In een geziene tekst de stijlfiguren kunnen benoemen en het

effect/de waarde/de betekenis ervan kunnen aangeven.

b. Leerinhoud

— De gewone woordvolgorde.
- De stijlfiguren : inversie, parallellisme, chiasme, hyperbaton,

anafoor, alliteratie, polysyndeton/asyndeton, litotes.

c. Toelichting

Het gaat om een eerste stap in het verwerven van de doelstellingen.
Vooral de derde doelstelling kan slechts geleidelijk verworven

worden en zal aan belang winnen in het 5de leerjaar.

Poëtische taal :

a. Doelstellingen

- Grondbeginselen van prosodie en metriek kunnen toepassen. op

gelezen teksten, in hexameters geschreven.

- De waarde van het versritme (geleidelijk) leren aanvoelen.

= Van poëtische woorden de Nederlandse vertaling kunnen geven.
- Het overdrachtelijk gebruik van woorden kunnen interpreteren.
— Aandacht hebben voor de vrije en kunstige woordvolgorde van de

poëzie en voor de bedoeling die er in bepaalde duidelijke ge-

vallen achter schuilt.
= Aandacht hebben voor de klankkleur.

b. Leerinhoud

- Prosodie :
. de voornaamste regels van de lengte der lettergrepen.

Metriek :

. de begrippen vers, versvoet (dactylus, spondeus, trochaeus),

ictus (arsis), thesis, hoofdcesuur, hiaat, elisie, synizesis,

scanderen, enjambement;
. de dactylische hexameter.

= Versritme :
het ritmisch effect van een overwegend spondeïsche of

dactylische verzen;

. waarde van de cesuur;
. waarde van het hiaat.
Poëtische woordenschat/woordgebruik :

. eigen poëtische woorden;

. overdrachtelijke betekenis/gebruik van woorden, vooral

metonymie.

- Woordvotgorde :

. het eigen gebruik van hyperbaton en inversie in de poëzie.

- Klankwaarde :
. klanknabootsing, alliteratie ...
stemming uitgedrukt door klanken.

 

c. Toelichtingen
— Deze doelstellingen kunnen slechts geleidelijk verworven worden

in de tweede graad, 2de leerjaar en zijn een aanloop op de
lectuur van Vergilius in de derde graad, Iste leerjaar.

= Het verdient aanbeveling het poëtisch vocabularium uit te
breiden met de kennis van stammen die een zijnswijze noemen en

de afleidingen daarvan, b.v. van het type :
horr- : horror - horrere - horrescere - horridus.

= Scanderen is geen doel op zichzelf maar onmisbaar om een essen-
tieel onderdeel van de poëzie, nl. het ritme, te kunnen be-

palen. Scanderen is bovendien een noodzakelijk uitgangspunt
voor een kennismaking met het eigen karakter van de Latijnse
poëzie. Scanderen leidt tot een beter tekstbegrip en uiteinde-
lijk tot het leren expressief lezen.

 

LECTUUR
   

1. Inleiding

In het 3de leerjaar (met 4 uur en met 6 uur) wordt geen auteur ver-

plicht.

In het 3de leerjaar met & uur mogen authentieke teksten aan bod komen.
In het 3de leerjaar met 6 uur moet een deel van de lectuur bestaan
uit authentieke teksten van één of meer auteurs.
In het 4de leerjaar geldt de canon van p. 17 . Deze canon is dezelfde
voor 4 uur en 6 uur.

2. Doelstellingen

Zowel bestudeerde Latijnse teksten als Latijnse teksten die analoog
zijn aan bestudeerde, kunnen begrijpen naar vorm en inhoud, d.w.z.
die teksten kunnen ontleden en interpreteren,
In operationele termen betekent dit :
- grammaticaal : woorden, woordgroepen en zinnen kunnen determineren

en de syntactische waarde ervan kunnen verantwoorden;

- idiomatisch :
. inzicht verwerven in het Latijnse taaleigen in het algemeen en
in het eigen taalgebruik van de auteur in het bijzonder;

. taaleigenaardigheden kunnen herkennen en in het Nederlands kunnen
omzetten, zoals :

. het pseudo-relativum

. het gebruik en de betekenis van QUISQUE

. de correlatieve adjectieven, voornaamwoorden en bijwoorden

. het participium coniunctum

. de “congruerende dominant" (adjectief, participium, gerun-
divum)
de losse ablatief
het participium futurum

deponente participia perfecta met praesenswaarde
het reflexieve voornaamwoord in een bijzin
de ellips van het werkwoord ESSE
de historische infinitief  



 

+ het historisch praesensit a de pos :. de persoonlijke" constructie bij passieve hoofdwerkwoorden
- het relativum opgenomen in een infinitiefzin
- het antecedent dat in de relatieve zin i

. e
zin 1s opgenomen;

= inhoudelijk : FE ik
. de gedachtengang van een tekstgeheel kunnen verwoorden
- de specifieke betekenis van een woord binnen een bepaalde context
kunnen weergeven

» de bedoeling van een tekstgeheel kunnen aangeven en de opvattin-
„gen van de auteur in de tekst kunnen ontdekken en aanduiden;~ literair-stilistisch : ,+ de kenmerken van het genre en van de stijl in een tekst kunnen
herkennen

+ de stilistische vormgeving kunnen interpreteren om de gedachtenen de gevoelens van de auteur te (kunnen) begrijpen.
Toelichting :

= pomelde doqisteltingen geldenvoor de hele tweede graad. Zijln eraard door de leerlingen slechts geleidelijk verworven

~ Met "analoog ... aan bestudeerde" zijjn teksten bedoeld d
auteur en/of hetzelfde genre. van dezelfde

Leerinhoud

DERDE LEERJAAR met 4 uur

Voor de keuze van de teksten i i
db utee creaose ese. Belden dezelfde aanbevelingen als in

~ qua vorm en inhoud zijn doorlopende teksten van het verhalendetype te verkiezen, die waardevolle cultuur-historische elementenuit het antieke verleden bevatten; aansluiting met de lessengeschiedenis van het derde leerjaar wordt hierdoor mogelijk;= qua taal genieten vereenvoudigde teksten de voorkeur. ,

 

DERDE LEERJAAR met 6 uur

Hier gelden eveneens dezelfde aanbevelingen.
Naast vereenvoudigde teksten staan ook authentieke teksten van hetverhalende anekdotische type uit één of meer auteurs op het programma.Men kan kiezen uit b.v. De viris illustri (Cornelius Nepos),Fabulae (Phaedrus), Epistulae (Cicero, Plinius minor), Noctes Atticae(Aulus Gellius) ... Ook Caesar kan gekozen worden maar men moet errekening mee houden dat hij als verplichte auteur iz

FE Èjaar wordt behandeld. Ë ap tisk Bie DAE
Toelichting :

eeu moet mogelijk zijn minimum 25 lestijden authentieke teksten teezen.

VIERDE LEERJAAR met 4 of 6 uur

- Verplichte auteur is Caesar.
- Tweede verplichte auteur is een keuze uit : Ovidius, Metamorphoses;

Cicero, Epistulae;Plinius, Epistulae; Sallustius.
- Het staat daarenboven de leraar vrij :

+ aanvullende en vergelijkende teksten die aansluiten bij de ge~
ziene teksten van de eerste en/of tweede verplichte auteur te
lezen;

„ een derde of vierde auteur te lezen, hetzij uit de keuze-auteurs
in de tweede groep, hetzij uit andere auteurs op voorwaarde dat
deze niet als verplicht auteur gelezen worden in de derde graad
(overleg binnen de school is hier nodig);

een nieuw thema uit te werken en zijn teksten in functie daarvan
te kiezen.

Toelichtingen :

= De verplichting van Caesar kan als volgt worden gemotiveerd.
Hoewel het werk van deze "oorlogsgeneraal' soms op gemengde ge-
voelens onthaald wordt, pleiten de volgende argumenten voor een

zinvolle lectuur van Caesar (1).
1. De taal en stijl van Caesar is klassiek, helder en plastisch.
2. Het werk van Caesar brengt een stuk geschiedenis én van het

Romeinse rijk én van West-Europa én van ons land in de authen-
tieke versie van een van de belangrijkste acteurs.

3. De geschiedenis die Caesar schrijft is betrekkelijk overzichte-
lijk, thematisch beperkt en gemakkelijk te begrijpen voor jonge

mensen.
De talloze moeilijkheden, gevaren, avonturen en successen

spreken tot de verbeelding van de jongeren, die Caesar als held
kunnen bewonderen of ontmaskeren.

5. De persoon van Caesar fascineert. Hoe men ook zijn prestaties
interpreteert, hij is een eersterangspoliticus, een voorbeeld
van iemand die het aanschijn van de Westeuropese wereld heeft
helpen veranderen, iemand die brutaal de bestaande orde door
zijn eigenmachtige veroveringspolitiek heeft verstoord, iemand
die nieuwe waardemaatstaven aanneemt.

6. Als militaire en politieke "memoires" bezitten de werken een
levendig en onmiddellijk karakter, waarachter een apologetische
toon schuilgaat.

7. Ze bieden stof tot belangrijke politieke grondvragen zoals :
de verhouding van het individu tot volk en staat; het spel van
recht en macht; imperialisme en vrijheidsstrijd; diplomatie en
pressie; partijpolitiek en nationaal belang ….

= De verplichte auteur Caesar is niet per se de aanvangsauteur in het
4de leerjaar.

= De vakwerkgroep van de leraars Latijn binnen de school/scholenge-
meenschap bepalen zelf binnen de aangeduide grenzen het verdere

=

 

(1) Will RICHTER, Caesar als Darsteller seiner Taten, Carl Winter-
Universitätsverlag, Heidelberg, 1977, pp. 7-23 : Caesar als
Sculschriftsteller.
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curriculum : indien men van mening is dat in het 4de leerjaar

proza én poëzie moeten aanwezig zijn, leest men naast Caesar uit
de Metamorphoses van Ovidius. Indien men op de historiografie de
klemtoon wil leggen, kiest men voor Sallustius als tweede auteur.
Wil men het epistolografische aan bod laten komen, dan liggen
Plinius en/of Cicero voor. Overleg binnen de school-/scholenge-
meenschap dringt zich hier op.

= In de b-urige leergang moeten aan de lectuur van Caesar tenminste
25 lestijden worden besteed, aan de 2de verplichte auteur minimum
20 lestijden; in de 6-urige leergang aan Caesar 30 en aan de 2de
verplichte auteur 25 lestijden.

= De keuze van de fragmenten uit de verplichte auteurs kan vanuit
een verschillende invalshoek gebeuren :
. de leraar kan de auteur centraal stellen : hij maakt dan een
keuze uit het oeuvre van de auteur om zijn persoonlijkheid, stijl

of thematiek in het licht te stellen;
« de leraar kan een werk centraal stellen : hij maakt dan een keuze

uit representatieve delen van dat werk om een inzicht te geven in
de structuur en de samenhang van het geheel;

« hij kan een thema kiezen in één of meer werken van de auteur.
= Achteraan in dit leerplan is onder VI. HULPMIDDELEN een beknopte
bibliografie over Caesar opgenomen.

 

CULTUUR
   

1. Doelstellingen

- Inzicht verwerven in de betekenis van elementen uit de Latijnse
taal en cultuur voor onze westerse beschaving.

- De gelezen auteur en zijn taal kunnen situeren in zijn tijdskader

en -geëst.

= De kijk op de eigen leefwereld verruimen door de confrontatie met
de antieke wereld.

2. Leerinhoud

Cultuuraspecten die belangrijk zijn als achtergrond bij de gelezen
teksten en als bron van de westerse beschaving.

3. Toelichting

Cultuuraspecten komen bij voorkeur aan bod in aansluiting met de

gelezen teksten.

 

VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES
   

De doelstellingen die volgen gelden voor de hele tweede graad. Ze zijn
geïnspireerd door de doelstellingen van het katholiek onderwijs van het
type I. Ze zijn een aanvulling op de vaardigheden en attitudes die in
het leerplan van de eerste graad, 2de leerjaar vermeld zijn : deze
laatste zijn ook hier van kracht (cfr. leerplan eerste graad, 2de leer-

jaar, p. 15).

- Éen steeds groeiende belangstelling aan de dag leggen voor de Latijnse
taal en cultuur.

— Evenwichtig leren oordelen door oog te krijgen voor het geheel van

een mededeling, de hoofdzaken, de details en de onderlinge samenhang
ervan.

= Kritisch openstaan voor de eigenheid van de Romeinse wereld en via
deze houding ook komen tot het juist waarderen en dus ook relativeren
van onze eigen wereld.

= Gevoelig worden voor literaire schoonheid.
= Aandacht krijgen voor algemeen menselijke vragen en problemen.
— Eenvoudige maar gefundeerde waarde-oordelen leren formuleren, vooral

op religieus, moreel en esthetisch gebied.

— Bekwaam worden om zelfstandig problemen op te lossen en zelfstandig
de eigen studie te organiseren.

= Groeien naar zelfkennis en zelfevaluatie.
- Op grond van de groeiende zelfkennis en de ervaringen, die in de

studierichting Latijn werden opgedaan, trachten zichzelf te situeren
t.o.v. zijn verdere studies.

= Bereid zijn opbouwend samen te werken en respect leren opbrengen voor
de houding en de mening van anderen.

— Formels en inhoudelijke problemen methodisch leren benaderen.
= Steeds meer in staat zijn om de opgedane kennis toe te passen op

nieuwe inhouden.

Toelichting :

Deze doelstellingen zullen bij de leerlingen slechts geleidelijk ver-
worven worden. Het staat de leraar vrij klemtonen te leggen.

VERRIJKINGSDOELEN
Vóór alles dient erop gewezen dat de basisdoelen van primordiaal belang
zijn : zij zullen het grootste deel van de tijd in beslag nemen. Het
verdient evenwel aanbeveling met leerlingen die bij de studie van de
taal en/of van teksten de basisdoelstellingen in ruime mate bereiken,
individueel of in groep, verder te gaan dan de gestelde minima. De
leraar kan hierbij inspelen op de persoonlijke interesse van de leer-

lingen.

Mogelijkheden tot verrijking zijn :
— niet-bestudeerde taalverschijnselen laten ontdekken en in de bekende

structuren laten inpassen (b.v. indirecte rede);
— onderzoek laten uitvoeren op het Latijnse woordmateriaal :

. relaties tussen het woordmateriaal van een moderne taal en het
Latijn laten vaststellen;

. stamverwante woorden laten opsporen;

. etymologisch onderzoek laten instellen;
„ het semantisch veld van een woordengroep laten onderzoeken;

= goed afgebakende opdrachten bij de gelezen teksten laten uitvoeren en
in de klas laten voorbrengen;

- complexere vragen bij de gelezen teksten laten oplossen;

— complexere teksten van de gelezen auteur naar vorm en inhoud laten

bestuderen.  
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METHODOLOGISCHE WENKEN
 

In dit hoofdstuk volgen aanbevelingen. Het zijn geen verplichtingen maar
suggesties en bedenkingen.

1. ALGEMENE DIDACTISCHE AANWIJZINGEN

= Bij de concrete toepassing van dit leerplan is overleg onder de
collega's van de school-/scholengemeenschap wenselijk.

= Principieel voldoet elke methode die de basisdoelstellingen bereikt.

De bestaande methodes moeten dus getoetst worden aan het gestelde
doel. Men moet er rekening mee houden dat sommige leerlingen in de
eerste graad mogelijk volgens een andere methode hebben gewerkt :
voor die leerlingen zal de leraar een periode van aanpassing voorzien.

= Men mag aannemen dat de samenstelling van de klassegroepen in de
tweede graad qua niveau homogener is. Toch doen er zich nog verschil-
len voor qua leertempo, leerstijl en interessesfeer. Het ligt dan ook
voor de hand dat de leraar interne differentiatie-modellen toepast,
die deze facetten bestrijken.

- In het beginvan het 3de leerjaar zal de leraar aandacht hebben voor V.
de verschillende beginsituatie van de leerlingen. Door middel van een

onderzoek naar de voorgeschiedenis van elke leerling en/of een instap-
toets zal hij inlichtingen verwerven om de onderwijspraktijk daarop
af te stemmen.

1.

= Het verdient aanbeveling de leerlingen in te lichten over de doel-

stellingen, wat ze bij elk leerstofonderdeel moeten “kennen en
kunnen'. Hierdoor bereikt men bij de leerlingen een groter houvast.

= Ook ín de tweede graad verdient het aanbeveling de grote verscheiden-
heid van didactische werkvormen te benutten : varietas delectat !

= De leerlingen moeten de nieuw verworven kennis zo duurzaam mogelijk
bezitten. De middelen om dit resultaat te bereiken kunnen van uiteen-
lopende 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
beheersing is dus een middel, maar geen doel.

= De leraar besteedt de nodige aandacht aan remediëring. Daarom zal hij

het tempo aanpassen, een andere methode proberen, herhaling inbouwen '
en nagaan of de leerling met deze bijkomende hulp opnieuw kan aan-

sluiten. Tijdens de remediéring is differentiatie wenselijk. Boven-
dien kan men gebruik maken van inhaallessen. 2

= De anticipatie van grammaticale en stilistische gegevens komt het

leerproces ten goede.

SPECIFIEKE DIDACTISCHE AANWIJZINGEN .

Heel wat methodologische wenken bij specifieke leerstofonderdelen zijn
reeds daar opgenomen onder de rubriek “Toelichtingen en wenken".

 

a. Taal

- Een grondige herhaling van de basisleerstof van de eerste graad,
2de leerjaar dringt zich op. Deze herhaling kan systematisch of
occasioneel, klassikaal of gedifferentieerd gebeuren.

= Het is onnodig eindeloze oefenreeksen te laten maken op de leer-
stofonderdelen die enkel wegens de systematisatie in de basisleer-
stof zijn opgenomen. Hun frequentie is relatief laag. Deze leer-
stofonderdelen zijn in de toelichtingen gesignaleerd.

b. Lectuur

= De leraar zal in overleg met zijn collega's kiezen voor een be-
paalde lectuurmethode. Als de leraar vaststelt dat de gebruikte
methode geen resultaat oplevert, kan hij individueel andere
methodes aanwenden.

= Vertalen is één van de middelen om te controleren of de tekst
begrepen is. Tekstbegrip is ruimer dan vertalen.

= De leraar zal de leerlingen de vaardigheid aanleren om tekst

zelfstandig aan te pakken. Hij zal hiervoor de nodige tijd vrij=
maken en verschillende didactische werkvormen benutten.

EVALUATIE

KENMERKEN VAN EEN GOEDE TOETS

De toetsen moeten valied zijn, d.w.z. rechtstreeks inspelen op de
basisdoelstellingen : men moet duidelijk weten wat men met de lessen

moet bereiken en wat bijgevolg door de toetsen dient geëvalueerd te
worden.

De toetsen moeten representatief zijn :

a) qua leerstofinhoud. Ze moeten het geheel van de leerstof bestrijken.

Ze moeten voldoende duidelijk maken ín welke mate de basisdoel-
stellingen m.b.t. vocabularium, grammatica, teksten, stilistiek én
cultuur bereikt zijn.

b) qua beheersingsniveaus. De verschillende niveaus van de gebruikte
taxonomie (kennis, inzicht, toepassing ...) moeten evenwichtig
gespreid aan bod komen en dit op grond van de doelstellingen.

De toetsen moeten herkenbaar zijn :
manier van werken tijdens de lessen.

De toetsen moeten betrouwbaar zijn : de vragen moeten ondubbelzinnig
geformuleerd worden. Bijkomende uitleg zou moeten overbodig zijn.

ze moeten in de lijn liggen van de

SUGGESTIES

= De toets is een momentopname in het leerproces met consequenties voor
de remediëring en de oriëntering. Het is van belang dat de leerling
op geregelde tijden weet waar hij in het leerproces staat, Daarom zal

de leraar de resultaten op een of andere wijze met de leerling be-
spreken. Tevens verdient het aanbeveling dat de leerling in zijn
groei naar zelfstandigheid de kans krijgt om zichzelf te evalueren.

  



= Bij het toetsen van tekstbegrip gebruikt men best verschillende
evaluatievormen naast elkaar : synthese, parafrase, vertaling …

-— Het toetsen van basisdoelstellingen aan de hand van analoge teksten

moet in de loop van de tweede graad aan belangrijkheid winnen. Dit
toetsen hoeft niet noodzakelijk beperkt te zijn tot de gebruikelijke
toets "begrijpend lezen". Het is b.v. mogelijk een groter tekstgeheel
door de leerlingen over een langere periode zelfstandig te laten
verwerken en dan te toetsen.

= Het is vanzelfsprekend dat men bij het opstellen van toetsen overleg
pleegt met de collega's binnen de school-/scholengemeenschap.

= Afhankelijk van de aard van de toets (hoeveelheid leerstof, moeilijk-
heidsgraad, hulpmiddelen .……) moet de leerling over voldoende tijd
kunnen beschikken.

= De lay-out van een toets is belangrijk.

3. SLAGEN/NIET-SLAGEN

Slagen/niet-slagen voor het vak hangt van het al dan niet bereiken van
de basisdoelstellingen af. Omdat in de derde graad steeds weer zal
worden teruggegrepen naar de basisdoelstellingen en -leerstof,van taal,
ligt het voor de hand dat er aan de kennis hoge eisen worden gesteld.
Bij lectuur en attitudes zal men meer aandacht hebben voor de evolutie
van de leerling, gezien het procesmatig karakter van het verwerven van
deze doelstellingen.

&. ORIENTERING

- Op het einde van het 4de leerjaar moet de leraar oordelen of de leer-
ling in de derde graad een optie Latijn kan blijven volgen. Richting-
gevend hierbij is de evolutie van de leerlingen op gebied van moti-
vatie, interesse van taal en cultuur, methodisch en zelfstandig omgaan

met teksten.

= Met het oog op de oriëntering en de motivatie zijn verrijkingsdoelen

betekenisvol. Het is zinrijk verrijkingsdoelen te toetsen, weliswaar
losstaand van de vraag naar het al of niet slagen.

VI. HULPMIDDELEN : BIBLIOGRAFIE OVER CAESAR
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De bibliografie over Caesar bevat algemene werken en artikels uit de
makkelijker bereikbare tijdschriften.
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