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1. INLEIDING 

1.1. "Klassieke studies" met twee i ij i en vier lestijden in het eerste leerj i 

aanvangscursussen waarin de studie van Latij AN Beene Beate ijn start en waarop h i i aan : a c ‘ p het verdere curriculum 
rgangen "Klassieke studies" bevatten bovendien een kennismaking met Grieks en Antie. oe 

Dit leerplan schrijft een pro) i oma ij programma met nauwkeurig afgebakende basisdoelstellingen en -inhouden 

1.2. i " i i 2. In de eenheidsstructuur hoort "Klassieke studies" thuis in het "Keuzegedeelte". Op het einde van 
het e j i i sk Spt ee poston in ee voor een belangrijke keuze waarbij zij al dan niet 

atijn ; n kiezen. Uit de observatie moet blijken of ze, o' 
en motivatie beschikken om een leergang Latijn en/of Grieks pene te shin ts 

2. BEGINSITUATIE 

De leerlingen die i j ae mn: oe ane eae leerjaar voor "Klassieke studies" gekozen hebben, worden voor de 
eerd met Latijn, Grieks en Antieke cultuur. Het nieuwe van de leerstof schept 

een gunstig psychologisch klimaat omd: in di i a at er in dit verband nog geen differentiatie aan het licht is 

De beginsituati i ve res en ze beïnvloed door factoren zoals het profiel van de school, het inrichten 
ijden, het (gematigd) heterogeen of homogeen samenstellen van de klassen. 

3. LATLIN 

3.1. Inleiding 

1) Opbouw 

Het curri ij j GET tel enk pied de zes leerjaren gaat ervan uit dat de leerlingen uiterlijk bij de 
Terie dom hier : leg in staat a om de lectuur van Latijnse auteurs aan te vallen 

= à asis van de taalkennis van Latij ie j | Pa 1 ijn over de eerste drie = 
spreid. aa hy van het derde leerjaar moeten de basisdoelstellingen inzake Sn rer 
per nn oe pere à à te bereiken zijn 11 lestijden (2-5-4) het absolute wlan 

r asis kreeg zal bijkomende inspanningen m i ; 
wen a peal kreeg zal vroeger authentieke teksten iten lezen cali 

elijk van de beginsituatie van de leerlingen en het aantal gevolgde lestijden ligt het 
moment van de lectuur van Latijnse auteurs i t urs in j iterlij het bedaren eisende ee de loop van het derde leerjaar of uiterlijk bij 

2) Integratie 

Uit de einddoelstellingen van het curriculum Latijn blijkt dat de leergangen met 4 resp. 2 
lestijden moeten opgevat worden als een Wi compone! uu. 

ee 1 d 
geheel aarin de ponenten taal, lectuur en cultuur 

In het eerste leerjaar moeten fu ndamenten worden gelegd ighei i 
Seog dat de taalcomponent de belangrijkste fol krijgt nde aalvaardigheld. Het is 

ectuur van Latijnse auteurs is het eerste einddoel van klassieke talen. Het is van belang dat 
van bij het begin aan het leren lezen 2 van teksten een aanzienlijk d i ij 
wordt besteed. In aansluiting met lectuur komt ook cultuur = bod. 1 van de beschikbare Hd 

3) Principes 

Bij het opstellen van de basisdoelstellingen en leerinhouden heeft de leerplanco! e ZIC £ Pp. mmissie zich 

~ Rationalisatie 

  

Het eerste einddoel van de studie van Klassieke talen is : “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 ontleden, interpreteren en commentariéren door kritisch gebruik te maken 

van de geschikte informatiebronnen" (1). 

„ Uiterlijk bij de aanvang van het vierde leerjaar in de tweede graad moeten authentieke teksten 

gelezen worden. 

Omwille van deze twee uitgangspunten is 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 

afbakening van de minimumleerstof : 
| 

„op ‘het vlak van de doelstellingen volstaan dic kennis en vaardigheden die de leerlingen 

“ toelaten een Latijns woord of Latijnse zinswending in een coherente tekst correct te identifi- 

ceren en te interpreteren; 

‚de afbakening van de leerstof steunt, waar mogelijk, op resultaten van het frequentie- 

onderzoek i.v.m. vocabularium, morfologie, syntaxis. 

De selectie van leerinhouden van de twee-urige leergang werd mede bepaald door de bekom- 

mernis de leerling met zoveel mogelijk basisbegrippen en structuren te laten kennismaken om 

hem in het tweede leerjaar optimale aansluitingskansen te bieden ijf-uri 

- Systematisatie 

Het is pedagogisch verantwoord dat de leerling zijn kennis in een gestructureerd en - ZO 

mogelijk - afgerond geheel kan inpassen. Dit heeft er de leerplancommissie toe aangezet b.v. 

in de twee-urige leergang de studie van àlle naamvallen op te nemen en b.v. in de vier-urige 

leergang de studie van âlle verbuigingen. 

… Uniformiteit 

  

De commissie wil gelijkvormigheid bevorderen en bereiken m.b.t. de grammaticale terminologie. 

Om de steeds toenemende terminologische wildgroei te beperken is in het leerplan een 

bindende grammaticale terminologie voorgesteld. 

3,2, Einddoelstellingen 

De einddoelstellingen van het eerste leerjaar zijn geïnspireerd door de "Algemene doelstellingen 

van de klassieke talen” (1). 

De lessen Latijn in het eerste leerjaar 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 wekken voor essentiële aspecten 

van de Rorneinse 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 verrijkingsdoelstellingen. 

ee 

(1) Algemene doelstellingen van de klassieke talen, Nova et Vetera, 1978/19 (56), nr. 3, 191-193. 

| 
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Basisdoelstellingen en -inhouden 

TAAL 

Klassieke studies (4ulw) ulw 

1) Begrippen 

Basisdoelstelling 

De elementaire begrippen ten minste met vo id orbeelden kunnen verduidelijken, of 
voorbeelden onder het juiste begrip kunnen ordenen. mete 

Leerinhoud 

Morfologie 

= de kenmerken van het woord : woordsoort 
- le van een woord : stam, bindklinker, uitgang 
Sage verbuiging, klasse, verbuigingsmodel/paradigma; vervoeging, vervoegings- 

. lidwoord 

. zelfstandig na: ief : ; ij ij ijdi 
veal oe, ee : geslacht/genus : mannelijk, vrouwelijk, onzijdig 

naamvallen : nominatief, vocatief, accusatief, genitief, datief, ablatief 
. eee on Coen : bijvoeglijke naamwoorden met één, twee, drie uitgangen 
5 ig en bijvoeglijk voornaam : ij igin 
en den Ver woord : voornaamwoordelijke verbuiging : 

persoonlijk voornaamwoord 
wederkerig/reflexief persoonlijk voornaamwoord 
bezittelijk voornaamwoord 
aanwijzend vornaamwoord 
verwijzend voornaamwoord 
betrekkelijk/relatief voornaamwoord, antecedent 
vragend voornaamwoord 
onbepaald voornaamwoord 
telwoord 

. bijwoord 
» werkwoord/verbum : bestanddelen van het werkwoord : 

werkwoordstam/verbaalstam 
themavocaal/bindklinker 
persoonsuitgangen 

vorming van de werkwoorden : 
yorfhen : bedrijvende/aetieve, lijdende/passieve 
wijzen : indicatief, imperatief, infinitief 
tijden : onvoltooide tijden : praesens 

soorten werkwoorden : 
regelmatige werkwoorden 
onregelmatige werkwoorden 
onpersoonlijke werkwoorden 

» voorzetsel 
„ partikel    

Syntaxis 

~ overeenkomst/congruentie : 

gezegde 
bijgesteld adjectief 

~ de naamvallen en hun functies : 

„ nominatief : nominatief van het onderwerp 
‚ vocatief : naamvallen van de aangesproken persoon 
. accusatief : accusatief van het lijdend voorwerp 

accusatief na voorzetsels 
‚ genitief : naamwoordelijke bepaling 
„datief : datief van het meewerkend voorwerp 
„ ablatief : ablatief van (bijwoordelijke bepaling) van middel, wijze, tijdstip 

‘ _abtâtief van handeleñd voorwerp 
ablatief na voorzetsels 

- 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 

Toelichting 

Inzake de grammaticale terminologie is standaardisatie binnen de groep Klassieke talen nood- 

zakelijk en wordt de grammaticale terminologie als bindende leerstof uitgeschreven. Deze 

terminologie volgt de "Codex van de Griekse en Latijnse Terminologie" (1) waarnaar ook ver- 

wezen wordt voor hier niet vermelde begrippen. 

De Latijnse benamingen kunnen de Nederlandse termen vervangen. 

2) Uitspraak 

Basisdoelstelling 

Het Latijnse woord correct kunnen uitspreken, d.i. volgens de oud-Romeinse uitspraak en met 

de juiste beklemtoning. 

3) Woordenschat 

Basisdoelstellingen 

« van ca. 650 Latijnse basiswoorden de Nederlandse vertaling kunnen 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 passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels, adjectieven en werkwoorden kunnen 

aanvullen; 

- de woordenlijst oordeelkundig kunnen gebruiken. 

  

(4) Codex van de Spraakkundige Terminologie, Proeve van Coördinatie. Uitgegeven door het 

Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1949, 30-39.  



Leerstofinhoud 

- ca. 650 basiswoorden. 

Toelichtingen en wenken 

~ frequentieonderzoekingen tonen aan dat circa 1800 woorden als basiswoorden volstaan. Hierin 
zijn samenstellingen en afleidingen begrepen. De studie ervan is gespreid over drié jaar. Het 
aantal basiswoorden in het eerste leerjaar is vastgelegd op circa 650; 

- het basisvocabularium wordt bij voorkeur zo gekozen dat het rekening houdt met de frequentie 
van gebruik én betekenis bij de prozaschrijvers. In dit verband kan een basiswoordenlijst die 
steunt op onderzoekingen van LASLA, opgevraagd worden (1); 

- 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 verantwoord in het basisvocabularium onderschikkende voegwoorden op te nemen. Zij 
laten toe samengestelde zinnen te lezen (anticipatie). 

4) Morfologie 

Basisdoelstellingen 

Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 
- de vormen van de paradigmata van de naamwoorden kunnen weergeven; 
- alle vormen van gememoriseerde naamwoorden kunnen herkennen : het paradigma, de klasse, 

de verbuiging kunnen aangeven; de juiste naamval, genus, getal kunnen determineren; 
- alle vormen van regelmatige niet gememoriseerde naamwoorden, indien hiertoe voldoende 
gegevens voorhanden zijn, kunnen herkennen; 

- gesubstantiveerde adjectieven als substantieven kunnen herkennen. 

Voornaamwoorden : 

- bij alle voornaamwoorden : alle vormen, zowel bijvoeglijke als zelfstandige, van de aangeleerde 
voornaamwoorden kunnen herkennen; de betekenis van alle voornaamwoorden kunnen 

weergeven; 
+ bij de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden : het gebruik van het persoonlijk 
voornaamwoord als onderwerp kunnen verantwoorden; het verschil in gebruik en betekenis 

tussen reflexief en niet-reflexief voornaamwoord kunnen verduidelijken in een context; 

- bij de aanwijzende voornaamwoorden : de persoonlijke, bezittelijke en verwijzende betekenis 
van "is" kunnen herkennen; de verwijzende en aanwijzende betekenis van "hic", "ille" en "iste" 
kunnen herkennen; 

- bij de betrekkelijke voornaamwoorden : de vorm (genus, getal, naamval) van het relativum 
kunnen verklaren in zijn relatie tot het antecedent en zijn functie in de zin. 

Werkwoord : 
- de vormen van de paradigmata van de werkwoorden kunnen weergeven; 
-alle vormen van gememoriseerde werkwoorden kunnen herkennen : het paradigma (de 
vervoeging) kunnen aangeven; 

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

Leerstofinhoud 

Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 
- de paradigmata rosa, avus, donum 

bonus 
verbuiging van naamwoorden op -(e)r 

(1) Bij de voorzitter van de leerplancommissie. 

genusregels ; 

gesubstantiveerd adjectief 

- de paradigmata dux, corpus, mare 

felix, fortis, acer 

de belangrijkste genusregels 

« de paradigmata fructus, dies 

verbuiging van domus 

genusregels 

Voornaamwoorden : 

- ego, tu, nOS, VOS 

se 

~ meus, tuus, noster, vester 

suus 
~ is 

ipse, idem 
hic, iste, ille 

+ qui 
- quis ? 

Werkwoord : ‚ | | | mis. 

Van de paradigmata van de 5 regelmatige vervoegingen : amare - monere - tegere - a! 

capare, 
; 

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

- indicatief praesens : actieve gur Passieve vortfien 

- infinitief praesens : actieve en-passieve vormen 

- imperatief praesens : actieve vormen 

5) Syntaxis 

Basisdoelstellingen 

Bij congruentie : | ; 

i tot het onderwerp; 
- ersoonsvorm kunnen verklaren in relatie K ; ‘ . 

- 2 Le van het adjectief, het gezegde kunnen verklaren in relatie met het woord waarbij het 

hoort. 

ij naamvallen : . 
. 

ae em van de naamval in een al dan niet bestudeerde tekst kunnen bepalen en zijn 

betekenis weergeven; | 

« de syntactische relatie tussen de zinsdelen kunnen leggen. 

Leerinhoud 

- congruentie : persoonsvorm met het onderwerp 

gezegde met het onderwerp ; 

bijgesteld adjectief met het substantief 

« de naamvallen en hun functies : 

nominatief : nominatief van het onderwerp 

vocatief : naamval van de aangesproken persoon 

accusatief : accusatief van het lijdend voorwerp 

accusatief na voorzetsels 

genitief : naamwoordelijke ae (zonder verdere specificatie) 

jef : datief van het meewerkend voorwerp | . . 

sat : ablatief van/bijwoordelijke bepaling van middel, wijze, tijdstip 

{ ablatief Van het handelend voorwerp 

ablatief na voorzetsels
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Toelichting 
Klassieke studies (2u/w) 

~ bij congruentie : bedoeld zijn de gewone vorme ie (ni f n van congruentie (niet b.v. i Sue omgekeerde congruentie) 5 8 % constructio ad Door 
~ bij naamvallen : de syntaxis van de naamvallen sluit direct aan bij i 1) Begrippen n bij de studi i van de woordsoorten. Dit laat toe : | © van de morfologie doelstel 

Basisdoelstelling . de leerlingen sneller in contact te brengen met de eigenheid van de flecterende taal; . de leerlingen op bredere basis te observeren 
' De elementaire begrippen ten minste met voorbeelden kunnen verduidelijken, of opgegeven 

6) Woordvolgorde voorbeelden onder het juiste begrip kunnen ordenen. 

Basisdoelstellingen Leerinhoud 

“ kunnen vaststellen dat het Latijn en het Nederlands fundamenteel verschilen qua Morfologie woordplaatsing; 
- de zinnen k fn ri . - de kenmerken van het woord : woordsoort 
Nederlands. unnen reconstrueren volgens de principes van de grammaticale samenhang in het - de bestanddelen van een woord : stam, bindklinker, uìtgang 

- buiging/flexie : verbuiging, klasse, verbuigingsmodel/paradigma; vervoeging, vervoegings- 

Toelichting model/paradigma 
. lidwoord 

i i ivitei i : . zelfstandig naamwoord/substantief : geslacht/genus : mannelijk, vrouwelijk, onzijdi De observatie van die activiteiten biedt nuttige gegevens over het vermogen van die leerlingen real i ne ns nd 8 /genu: ij uwelijk, onzijdig 
om deze fundamentele eigenheid van een flect Vi 

ni 
erende t: + « : : zer : a aal te vatten. aamvallen : nominatief, vocatief, accusatief, genitief, datief, ablatief 

. bijvoeglijk naamwoord/adjectief 
. persoonlijk voornaamwoord 
bezittelijk voornaamwoord 

» telwoord 
' . bijwoord 

. werkwoord/verbum : bestanddelen van het werkwoord : 
werkwoordstam/verbaalstam 
themavocaal/bindklinker 
persoonsuitgangen 

| vorming van de werkwoorden : voeien > -bédrijyehde/actieye” 

wijzen : indicatief, imperatief, infinitief 
tijden : onvoltooide tijden : praesens 

soorten werkwoorden : regelmatige werkwoorden 
onregelmatige werkwoorden 
onpersoonlijke werkwoorden 

„ voorzetsel 
„ partikel 

Syntaxis 

- overeenkomst/congruentie : gezegde 
bijgesteld adjectief 

+ de naamvallen en hun functies : 
. nominatief : nominatief van het onderwerp 
. vocatief : naamval van de aangesproken persoon 
. accusatief : accusatief van het lijdend voorwerp 

accusatief na voorzetsels 
‚ genitief : naamwoordelijke bepaling 
. datief : datief van het meewerkend voorwerp 
‚ ablatief : ablatief als bijwoordelijke bepaling 

ablatief na voorzetsels 
= syntaxis van het werkwoord : 
zelfstandige werkwoorden 
koppelwerkwoorden 
overgankelijke/onovergankelijke werkwoorden - transitieve/intransìtieve werkwoorden 

persoonsvorm    
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Toelichting 

Inzake de grammaticale terminologie is standaardisatie binnen de groep Klassieke talen 
noodzakelijk en wordt de grammaticale terminologie als bindende leerstof uitgeschreven. Deze 
terminologie volgt de "Codex van de Griekse en Latijnse Terminologie" (1) waarnaar ook 
verwezen wordt voor hier niet vermelde begrippen. De Latijnse benamingen kunnen de 
Nederlandse termen vervangen. 

2) Uitspraak 

Basisdoelstelling 

Het Latijnse woord correct kunnen uitspreken, d.i. volgens de oud-Romeinse uitspraak en met 
de juiste beklemtoning. . 

3) Woordenschat 

Basisdoelstellingen 

~ van ca. 250 Latijnse basiswoorden de Nederlandse vertaling kunnen 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 passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels, adjectieven en werkwoorden kunnen 
aanvullen; 

+ de woordenlijst oordeelkundig kunnen gebruiken. 

Leerinhoud 

- ca. 250 basiswoorden. 

Toelichtingen en wenken 

= frequentieonderzoeken tonen aan dat circa 1800 woorden als basiswoorden volstaan. Hierin 
zijn samenstellingen en afleidingen begrepen. De studie hiervan is gespreid over drie jaar. Het 
aantal basiswoorden in het eerste jaar is vastgelegd op circa 250 : ~ 

~ het basisvocabularium wordt bij voorkeur zo gekozen dat het rekening houdt met de frequentie 
van gebruik én betekenis bij de prozaschrijvers. In dit verband kan een basiswoordenlijst die 
steunt op onderzoekingen van LASLA, opgevraagd worden (2); 

- 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. 

4) Morfologie 

Basisdoelstellingen 

Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 
- de vormen van de paradigmata van de naamwoorden kunnen weergeven; 

- alle vormen van gememoriseerde naamwoorden kunnen herkennen : het paradigma, de klasse, 

de verbuiging kunnen aangeven; de juiste naamval, genus, getal kunnen determineren; 
- alle vormen van regelmatige niet gememoriseerde naamwoorden, indien hiertoe voldoende 
gegevens voorhanden zijn, kunnen herkennen. 

(1) Codex van de Spraakkundige Terminologie, Proeve van Coördinatie. Uitgegeven door het 
Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1949, p. 30-39 

(2) Bij de voorzitter van de leerplancommissie. 
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Voornaamwoorden : 
- alle vormen van de aangeleerde voornaamwoorden kunnen herkennen; de betekenis van alle 

voornaamwoorden kunnen weergeven; 

« het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp kunnen verantwoorden. 

Werkwoord : 
- de vormen van de paradigmata van de werkwoorden kunnen weergeven; 

-alle vormen van gememoriseerde werkwoorden kunnen herkennen : het paradigma (de 

vervoeging) kunnen aangeven; 
“alle vormen van regelmatige niet-gememoriseerde werkwoorden, indien hiertoe voldoende 
gegevens voorhanden zijn, kunnen herkennen. 

Leerstofinhoud 

Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 
- de paradigmata rosa, avus, donum 

bonus 

genusregels 
= het paradigma dux 

Voornaamwoorden : 

- nominatief en accusatief van ego, tu, nos, vos 

Werkwoord : 
Van de paradigmata van de regelmatige vervoegingen : amare - tegere, 

van het werkwoord : esse 

= indicatief praesens : actieve vormen 
- infinitief praesens : de actieve vorm 
- imperatief praesens : actieve vormen 

5) Syntaxis 

Basisdoelstellingen 

Bij congruentie : 
- de persoonsvorm kunnen verklaren in relatie tot het onderwerp; 

- de vorm van het adjectief, het gezegde kunnen verklaren in relatie met het woord waarbij het 

hoort. 

Bij naamvallen : 
-de functie van de naamval in een al dan niet bestudeerde tekst kunnen bepalen en zijn 

betekenis weergeven; 
- de syntactische relatie tussen de zinsdelen kunnen leggen. 

Leerstofinhoud 

- congruentie : persoonsvorm met het onderwerp 
gezegde met het onderwerp 
bijgesteld adjectief met het substantief 

- de naamvallen en hun functies : 
nominatief : nominatief van het onderwerp 
vocatief : naamval van de aangesproken persoon 
accusatief : accusatief van het lijdend voorwerp 

accusatief na voorzetsels 

genitief : naamwoordelijke bepaling (zonder nadere specificatie) 

datief : datief van het meewerkend voorwerp 
ablatief : ablatief als bijwoordelijke bepaling 

ablatief na voorzetsels  
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Toelichting 

- Bij congruentie : bedoeld zijn de gewone vormen van congruentie (niet b.v. constructio ad 
sensum, omgekeerde congruentie). 

~ Bij naamvallen : de syntaxis van de naamvallen sluit 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. 

6) Woordvolgorde 

Basisdoelstellingen 

+ kunnen vaststellen dat het Latijn en het Nederlands fundamenteel verschillen qua 
woordplaatsing; 

+ de zinnen kunnen reconstrueren volgens de principes van de grammaticale samenhang in het 
Nederlands. : 

Toelichting 

De observatie van die activiteiten biedt nuttige gegevens over het vermogen van die leerlingen 
om deze fundamentele eigenheid van een flecterende taal te vatten. 
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LECTUUR 

. . ee 
1) Basisdoelstellingen sb idole 

Zowel bestudeerde Latijnse tekstea| die analoog zijn aan 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 omzetten (met respect voor 
de Nederlandse woordschikking en het taaleigen); 

- de inhoud van de tekst kunnen weergeven door navertellen, samenvatten 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 bevatten. 

2) Leerinhoud 

Voor de keuze van de teksten gelden volgende aanbevelingen : 

= qua taal moeten de teksten correct en keurig 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. 

3) Toelichting 

De groeiende taalvaardigheid en taalverwerving moeten gepaard gaan met een groeiende 
vaardigheid bij het begrijpen van teksten. 
Teksten zijn tegelijk doel en middel : 

~ Doel : het begrijpen van teksten is immers 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; 

- Middel : de tekst is middel om het grammaticaal inzicht te bevorderen en te verdiepen door 
de mechanismen te zien functioneren in een bredere context. De tekst dient boven- 
dien om de leesvaardigheid bij te brengen, te vergroten en te observeren. 
Ook kan de tekst een uitstekend uitgangspunt zijn om cultuur te brengen. 

CULTUUR 

Zie hoofdstuk 5, Antieke Cultuur. 

VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 

Een aantal vaardigheden en attitudes zijn onmisbaar voor de verdere studie van het Latijn. Deze 
vaardigheden en attitudes verschaffen belangrijke aanwijzingen voor de oriëntering van de leer- 

lingen op het einde van het schooljaar. 
Essentiële componenten in de studiehouding zijn : 

     



   
  

1) Vaardigheden : 

+ geheugen bij woordenschat en grammatica 
- 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 tekstbegrip. 

2) Attitudes : 

= motivatie en belangstelling 
- nauwgezetheid bij het herkennen en weergeven 
- Studiediscipline : regelmaat, planning, concentratie 
- doorzettingsvermogen 
- vermogen tot zelfstandig werken. 

3.4. Verrijkingsdoelstellingen en -inhouden 

1) Inleiding 

I hu y | | Vòòr alles dient erop gewezen dat de basisdoelen van primordiaal belang zijn : het zijn de 

+} 

  

minimumdoelstellingen die de klasgroep in de | moet bereiken. Het staat de leraar evenwel vrij het taalinzicht van de leerlingen die de basisdoelstellingen bereikt hebben - hetzij met de hele klasgroep, hetzij individueel - te verdiepen. e mogelijkheid mag } de leraar er echter niet toe aanzetten vooruit te lopen op de leerstof |van-het-volgend-schooljaar) | vooraleer de klasgroep de basisdoelstellingen heeft bereikte} 

2) Suggesties 

Bij taalkennis : 

Ve wordt hier op de eerste plaats gezien als verdieping van taalinzicht : 
- de functie van een naamval (verder) laten preciseren, b.v. de bepaling bij hi 

u 3 a ‚b.v. et naamwoord en/of de bijwoordelijke bepaling nader laten omschrijven; zn / ~ relaties tussen het woordmateriaal van een moderne taal en het Latijn laten vaststellen; 
- conclusies laten formuleren i.v.m. geanticipeerde vormen. , 

Bij lectuur : 

~ cursorisch lezen van bijkomende teksten; 
- complexere opgaven i.v.m. tekstbegrip. 

Bij vaardigheden en attitudes : 

+ oefeningen geven die hogere eisen stellen aan het inzicht i i i 
n en de studichouding van de leerli b.v. oefeningen van actieve beheersing. ° ~ 

3.5. Methodologische wenken 

In dit hoofdstuk volgen enkele aanbevelingen. Het zij ichti i 
à u I ! . ijn geen verplichtingen maar wel suggesties en bedenkingen die logisch uit de geformuleerde doelstellingen volgen. 5     
  

1) Bij de beginsituatie 

In het begin van het schooljaar peìlt de leraar naar de motivatie van de leerlingen. Hij zal 
onderzoeken waarom zijn leerlingen voor twee of vier uur Klassieke studiën hebben gekozen. 

2) 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 Klassieke studies zich een sterk 
rationele werkwijze opdringt, zal de voorkeur uitgaan naar een methode die rechtstreeks en 
efficiënt de doelstellingen bereikt. Het ligt voor de hand dat hierover binnen de school- 
/scholengemeenschap een consensus wordt bereikt. 

3) Bij interne differentiatie 

De noodzaak om intern gedifferentieerd te werken ìn Klassieke studies hangt af van de 
samenstelling van de klassegroep. Grote verschillen qua niveau vangt men bij voorkeur op door 
een toepassing van het basis-herhalings-verrijkingsmodel. 

4) Algemene didactische aanwijzingen 

Variatie 

„Er bestaat op dit ogenblik een grote verscheidenheid van didactische werkvormen 
(onderwijsleergesprek, groepswerk, individuele werkvormen.) en hulpmiddelen (transparanten, 
wandkaarten, video….). 

~ Het verdient aanbeveling deze verscheidenheid maximaal te benutten. Afwisseling terzake zal 
er ongetwijfeld toe bijdragen de belangstelling van de leerlingen gaande te houden. De 
verscheidenheid biedt tevens meer mogelijkheden tot observatie. Bovendien speelt variatie 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 houvast. 

= Bij de keuze van de werkvormen zal men bij voorkeur rekening houden met volgende criteria : 
. de geaardheid en samenstelling van de klassegroep 
. de bedoeling van de lessenreeks) 
‚ 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 verkrijgen. 

= 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 uiteenlopende 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. 

Remediëring 

Remediëring 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 kan (kunnen) aansluiten.  
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Tijdens de remediéring is differentiatie wenselijk : zo kan elke leerling zijn leemtes bijwerken. 
Goede leerlingen kunnen ingeschakeld worden bij de remediéring van zwakke leerlingen. 

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. 

Vaardigheden en attìtudes \ 

De leraar zal bij de voorbereiding van zijn lessen ook aandacht hebben voor de vaardigheden 
en attitudes. Hij zal ze ook tot doel stellen en in de lessen observeren. 

3.6. Evaluatie 

1) 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 hét middel om na te gaan of de 
basisdoelstellingen bereikt zijn. 
Deze toetsen moeten valied zijn, d.w.z. rechtstreeks inspelen op de basisdoelstellingen; wat niet 
in de basisdoelstellingen is opgenomen wordt ook niet geëvalueerd. Dat 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 welbepaalde 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 basis- 
leerstof en -doelstellingen, 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 het identificeren van de woordvormen, een blijvende gemiddelde score van 

minimum 7 op 10 vooropgesteld moet worden. 

  

2) 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 het schooljaar moet de leraar, oordelen of de leerling in 
het tweede leerjaar de basisoptie Latijn met-vijf- wekelijkse testijden)of-de-keuze-Latijn-met-twee 
lestij . 

Om de leerling naar de basisoptie Latijn met-vijf-wekelijkse-testijden te oriënteren, zal hij een 
gefundeerd antwoord moeten geven op volgende vragen : 
- zal de leerling een meer abstract taaldenken aankunnen ? 
- zal hij de toenemende en complexere leerstof blijvend aankunnen ? 
- zal hij het hogere tempo blijvend aankunnen ? 
- bezit de leerling voldoende aanleg voor een methodische aanpak bij het lezen van teksten ? 
- blijkt de leerling na één jaar Latijn 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 ? 

  

  

   
    

  

Om de leerling naar de Keuze Latijn met twee lestijden te oriënteren, zal hij vooral op volgende 

vragen een antwoord moeten geven : ; | | 

erling de nodige aanleg en belangstelling om dieper in te gaan op de eigen- 

schappem Van een taal die wezensvreemd is aan zijn moedertaal ? . | 

- zal déleerling gebaat zijn met een verdere training in de basisoperaties van de taalkundige 

Een gefundeerd antwoord op deze vragen zal een belangrijke bijdrage betekenen voor de 

oriëntering van de leerling. Daarom moet de klasseraad over volgende gegevens beschikken : 

- een nauwkeurige analyse van de toetsresultaten betreffende de basisleerstof. Een taxonomie 

kan hierbij helpen; 

- éen nauwkeurige analyse van de toetsresultaten betreffende de verrijkingsleerstof kan waarde- 

volle informatie verstrekken over de wijze waarop de leerling bepaalde problemen opvangt en 

Òver de mate waarin hij die aankan; 
- observatiegegevens over vaardigheden en attitudes. Hierbij moet beklemtoond worden dat het 

gaat om een wervings- en groeiproces van eigenschappen die door de studie moeten bevorderd 

worden. 

 



  

  

4, GRIEKS 

4.1. 

4.2 

44. 

Beginsituatie 

De kennismaking met Grieks die minimum tien lestijden moet bedragen, wordt ten vroegste in 
het tweede trimester aangevat. 

Vanuit de voorgaande lessen zijn de leerlingen dus reeds vertrouwd met een aantal taalkundige 
gegevens, die voor de studie van de klassieke talen belangrijk zijn. 
Zo weten ze reeds dat naam- en werkwoorden van uitgang kunnen veranderen naargelang van hun 
functie in de zin. Ze kennen reeds een aantal begrippen zoals nominatief, accusatief, zelfstandig, 

bijvoeglijk, verbuiging, vervoeging. Ze kunnen reeds een zinskern onderscheiden (zowel onderwerp- 
persoonsvorm-lijdend voorwerp als onderwerp-koppelwerkwoord-gezegde). 

Doelstellingen 

Doelstellingen zijn o.a. : 

« de leerlingen laten kennismaken met de Griekse cultuur via de taal, hun belangstelling opwekken 
en een mogelijke drempelvrees helpen overwinnen; 

~ hun mogelijkheid om verder Latijn en/of Grieks te volgen ook via het Grieks observeren; 
- ze helpen bij de keuze van hun basisoptie. 

, Basisdoelstellingen en -inhouden 

Aangezien men voor de kennismaking met Grieks minimaal over tien lestijden beschikt, blijft de 
basisleerstof beperkt. 
Vooral in de cursus met vier wekelijkse lestijden, waar wellicht meer tijd beschikbaar is, is 
uitbreiding aangewezen. 

+ het alfabet, de tweeklanken, de spiritus asper kunnen lezen en schrijven; 

- een verband kunnen leggen tussen enkele Griekse woorden en de Nederlandse afleidingen ervan; 
- de begripsinhoud van een 30-tal frequente woorden kunnen omschrijven; 
- eenvoudige zinnen kunnen begrijpen met de vertaling naast zich (dit veronderstelt aandacht vor 

de nom. en acc. enk. van de eerste klasse —oc —-ov en van het lidwoord; voor de infinitief en 
de 3de pers. enk. van de regelmatige thematische vervoeging en van eCvat ). 

Verrijkingsdoelstellingen en -inhouden 

= het alfabet kunnen opzeggen; 

- de letters van een woord kunnen benoemen; 

- het gebruik van i-subscriptum kennen; 
- de uitspraak van de { voor een gutturaal kennen; 

- de hoofdletters kennen; 

- het mv. van de nom. en de acc. van de eerste klasse en van het lidw. herkennen; 

- de 3de pers. mv. van de regelmatige thematische vervoeging en van eîvat kennen; 
- de nom. en acc. enk. en mv. van de woorden op 4d kennen; 

- de klasse van -0S ,-n / -a, -ov als klasse ervaren; 
- een 30-tal frequente woorden memoriseren; 

- kennisnemen met andere naamvallen. 
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Methodologische wenken 

Na elk onderdeel van de basisleerstof moeten de vluggere leerlingen de kans krijgen om de 
bijhorende uitbreiding aan te vatten. Dit kan met behulp van schema’s en via de opgave van taakjes 

in én buiten de les (begeleide werkzaamheid). B.v. een leerling die klaar is met een oefening op de 
accusatief enkelvoud maakt een oefening op de accusatief meervoud. Men kan leerlingen ook de 

kans geven om woorden en paradigmata te memoriseren zonder de soms (te) lange weg van inductie 
in zijn geheel af te leggen (na een les leesoefeningen b.v. het alfabet laten memoriseren door wie 
het wil). 

Evaluatie 

De evaluatie geschiedt op basis van doelstellingen waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen basis- 
en uitbreidingsleerstof. 
Het aandeel Grieks t.o.v. Latijn en klassieke cultuur moet in de juiste verhouding staan tot het 
gegeven aantal lesuren. De leerkracht observeert de leerling grondig en is in staat om een 
gemotiveerd advies uit te brengen i.v.m. de keuze naar het tweede jaar toe. 
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5. ANTIEKE CULTUUR 

5.1. Beginsituatie 

5.2. 

5.3. 

54. 

Bij het begin van het eerste jaar wordt geen specifieke kennis van Antieke cultuur verondersteld. 

        f 
Eindoelsti 

De lessen Antieke cultuur hebben tot doel de leerlingen 1 
- kennis bij te brengen over belangrijke momenten uit de Grieks-Romeinse cultuur; 
- inzicht te verschaffen in de nog steeds doorlevende invloed van het klassieke model op onze 
Westerse wereld; b.v. via taalgegevens (vergelijkende woordenschat, de namen van straten, winkels, 
produkten), de Olympische Spelen, opgravingen in eigen streek of land, bouwstijlen, rechtspraak, 
wetenschappen, democratie, antieke motieven in schilderkunst, muziek, literatuur...; 
een confrontatie te laten aangaan van de eigen leefwereld met de antieke wereld waaruit zij is 
gegroeid : in hoever stelt onze beschaving nog dezelfde vragen over de wereld en haar evolutie 
als de Oudheid en geven wij nog dezelfde antwoorden als zij ? 
Aanleunend bij de gelezen teksten kan men dieper ingaan op thema’s uit het filosofisch en 
religieus denken, de tragedie of de mythologie (als verklaring voor het ontstaan van mens en 
natuur, de morele normen…). 

Gedurende de zes jaren middelbaar onderwijs zal men steeds intenser en diepgaander met deze 
vragen bezig zijn. 

Basisdoelstellingen en -inhouden 

« In de twee-urige leergang worden een 10-tal uren voorzien voor Antieke cultuur, in de vier-urige 
een 15-tal uren. Die lesuren kunnen volledig gewijd zijn aan Antieke cultuur of ingelast in de 
taallessen Latijn of Grieks. 

- De leerlingen moeten inzicht krijgen in : 
„ het tijdsverloop van de grote momenten uit de Grieks-Romeinse beschaving en hun situering 
tov. de geboorte van Christus (b.v. op een tijdsband); 

» de geografische situering van het Grieks-Romeinse imperium. 
» De leerlingen moeten minstens eenmaal per jaar ofwel een klassieke film zien ofwel een muzikale 
bewerking van een thema uit de Oudheid beluisteren ofwel een uitzending van de schooltelevisie/- 
radio volgen ofwel een klassiek toneelstuk bijwonen ofwel met een specialist een gesprek hebben. 

~ Verder werkt de leerkracht rond een aantal thema’s waarvan hij/zij denkt dat die de leerlingen 
aanspreken, b.v. over de familie, het dagelijks leven (maaltijden, kledij...), het huis, de stad, het 
platteland, de leeftijden, de naamgeving, de Olympische Spelen, antieke historische verhalen of 
sagen... 

Methodologische wenken 

Informatie over de Oudheid kan : 

~ de leerkracht geven 
- je de leerlingen zelf laten ontdekken 
- je langs film, toneel, uitstappen, gesprekken met deskundigen aanbrengen. 

De leerkracht kan b.v., naast een les geheel aan Antieke cultuur gewijd, elke week een verhaal 
vertellen (de laatste vijf minuten van de week). Rond een thema uit de Oudheid kunnen de 
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leerlingen een documentatiemap aanleggen, een diaklankbeeld samenstellen, een publikatie maken 
met illustraties (1), een collage vervaardigen. 

Zij kunnen vertellen na lectuur van een historische roman, antieke verhalen en teksten illustreren, 

kunstwerken bespreken uit een kunstboek (met aanwijzingen van de leerkracht). Zij kunnen toneel 
spelen of op zoek gaan naar de nawerking van Latijn/Grieks en de antieke cultuur in het stadsbeeld 
van vandaag : in monumenten, in naamgeving, in reclame. 

Deze activiteiten die in de sfeer liggen van exploratie en expressie kunnen aanleunen bij de socio- 
culturele activiteiten van "Vormen van…” en desgevallend in afspraak met de leraar gezamenlijk 
uitgewerkt worden. 

\ 

Evaluatie 

Vragen over Antieke cultuur in toetsen staan in verhouding tot het aantal lessen die eraan zijn 
besteed. 
Indien er b.v. 150 uur les is gegeven (38 weken aan 4 uur per week) waarvan 15 uur cultuur, dan 
zal 10% van de punten slaan op cultuur. 
De vragen kunnen als afzonderlijk onderdeel gegeven worden of verwerkt bij de vragen over taal 
(Grieks/Latijn). Men kan ook de punten toegekend aan het verslag van het museumbezoek of aan 
een filmbespreking of aan een documentatiemap in het synthesetotaal opnemen. 

(1) Een voorbeeld hiervan kan aangevraagd worden bij de voorzitter van de leerplancommissie 
Antieke Cultuur. 
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1. SITUATIESCHETS 

In het eerste leerjaar hebben de leerlingen in de proefactiviteit Klassieke Studies kennis gemaakt met 
de Griekse taal en cultuur. Door dit aanvankelijk contact zijn zij wellicht voor een diepgaander studie 
ervan gemotiveerd. 
De leerlingen hebben door hun keuze voor de basisoptie Grieks met vijf u/w hun voorkeur laten 
blijken voor de studie van deze klassieke taal. Het taalinzicht, dat vroeger onder andere verworven 

werd in de lessen Latijn en Nederlands, zal de leraar nu vooral in de les Grieks bijbrengen. 
De basisoptie Grieks in het tweede leerjaar is dus op de eerste plaats een taalcursus. 

Ze is ook een observatiecursus : de leraar observeert inderdaad de vorderingen van de leerlingen en 

helpt hen op het einde van het jaar uit te maken of zij over voldoende vaardigheden beschikken en 
sterk genoeg gemotiveerd zijn voor de verdere studie van het Grieks. 

Ook in onze gewijzigde culturele en maatschappelijke context blijft de studie van het Grieks zinvol, 
zoals blijkt uit volgend punt. Opdat de leraar het geheel van de studie van het Grieks duidelijk kan 
overzien, volgt daarna een overzicht van het gehele curriculum. 

1.1. De plaats van het Grieks in onze westerse cultuur 

1) Algemene verantwoording 

- De studie van ieder cultureel en maatschappelijk hoogtepunt is pedagogisch waardevol en 
verantwoord : de Egyptische, Joodse, Chinese, Japanse, Amerikaanse, Afrikaanse en West- 

europese maatschappij hebben elk momenten beleefd die een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd tot wat men "cultuur" noemt. 
Als men dan moet kiezen, is de grondige studie van die cultuur waarin de eigen maatschappij 
haar wortels vindt, pedagogisch het meest verantwoord. 

- Als we onze huidige maatschappij in West-Europa bekijken, stellen we vast dat het fundament 
van haar historische opbouw in Griekenland ligt. De Griekse beschaving heeft het denken en 
de ingesteldheid van de Westerse mens gekneed : ze heeft in hem meer in het bijzonder aan- 
dacht gewekt voor de mens, zijn maatschappelijk bestaan en bestemming en zijn kunstzinnige 

creativiteit, zijn verantwoordelijkheidsbesef voor het eigen bestaan en dat van de medemens en 
zin voor intellectuele duidelijkheid. 

» De studie van het Grieks als taal loont de moeite die ze vraagt, om meer dan één reden. Elk 
van die redenen of intrinsieke waarden apart kan men wellicht ook voor andere leervakken 
aanhalen, maar in de éne studie van het Grieks zijn ze alle tegelijk te vinden. 
De kracht van de studie van het Grieks als taal ligt juist in de bundeling ervan. Al worden ze 
nu apart uitgewerkt, we mogen ze nooit van elkaar isoleren. 
Maar het vak Grieks voert ook via die taal tot de lectuur van de auteurs en openbaart zo de 
volle rijkdom van de Griekse cultuur. 

2) Studie van de Griekse taal 

- Het aanleren van het Grieks als taal is op zichzelf al zeer vormend. Enerzijds verschilt het 
Grieks o.a. door zijn flecterend karakter grondig van het Nederlands, anderzijds vertoont het 
nog meer dan voldoende overeenkomsten ermee. 
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. Als verst verwijderde van de meest nabije talen in ons bereik, activeert het Grieks dan ook 

ten zeerste het taaldenken en schept het gunstige voorwaarden voor het leren van andere 

talen (1). 
_ Als studie van een niet-direct-bruikbare taal, leert de studie van het Grieks de jonge mens 

het louter utilitaire te overstijgen. 

_ Door de aandacht die woordafleiding en woordvorming vanzelf krijgen in de studie van het 

Grieks, ontwikkelen de leerlingen hun aanleg om ook in andere talen de woorden vanuit hun 

samenstelling en samenhang te doorzien. 

- Door zijn flecterend karakter is het Grieks een voortdurende aansporìng tot aandacht, opmerk- 

zaamheid, snelheid en precisie in het analyseren en in het synthetiseren van wat door analyse 

ontdekt is. 

- Het Grieks is door een uiterst begaafd volk gebruikt en verfijnd tot het instrument waarmee 

het steeds dieper en helderder kon denken en dat denken nauwkeuriger kon verwoorden. 

Het kan dan ook niet anders of het contact met een dergelijke taal is op zich al een begin van 

scholing tot helder en genuanceerd denken. 

‚ Die preciesheid en nuancering dankt het Grieks o.a. aan zijn grote rijkdom aan partikels 

die de samenhang van de gedachte of de gevoelssfeer van de mededeling verduidelijken. 

‚ Het dankt die wellicht nog meer aan zijn grote rijkdom aan werkwoordelijke vormen waardoor 

het Grieks het veelvormig willen, voelen, bedoelen, handelen, het persoonlijk innerlijk 

bewegen en worden van de mens en de schakeringen van zijn inzicht kan weergeven. 

- Het Grieks is het moedervocabularium geworden van een groot gedeelte van de moderne 

wetenschappelijke terminologie. Grieks leren is daardoor al een eerste inwijding in de heden- 

daagse wetenschappelijke taal. 

« Verder ontsluit de kennis van het Grieks de toegang tot de Griekse cultuur door de lectuur 

van de auteurs in de oorspronkelijke taal. 

. De tekst in de oorspronkelijke taal kunnen lezen is bijzonder kostbaar. Immers, vertalingen 

kunnen wel een benaderend idee geven van de rijkdom van deze voor Europa zo belangrijke 

schrijvers, maar een vertaling is altijd een bepaalde interpretatie die noodzakelijkerwijze veel 

van de rijkdom van het origineel laat ontsnappen. 

„ Daarenboven moet iemand die in de oorspronkelijke taal leest, c.q. vertaalt, zelf de zin en 

de samenhang van geheel en onderdelen achterhalen, en dat kan men alleen door methodisch 

te werk te gaan en rekening te houden met een veelheid van mogelijkheden en schakeringen. 

Zo leert men methodes en werkwijzen die van groot nut zullen blijken voor alle vormen van 

wetenschappelijk denken en werken, zowel op het gebied van de menswetenschappen als op 

dat van de exacte wetenschappen (2). 

  

(1) Door de studie van het Grieks komen de leerlingen in contact met een heel andere denkvorm 

dan ze gewoon zijn. Deze denkvorm wordt o.a. gekenmerkt door de voorrang bij het werkwoord 

van aspect op tijd, van medium op passivum, door zeer geraffineerde nuanceringsmogelijkheden 

van taalelementen die moeilijk vertaalbaar zijn zoals de participiaconstructies en de partikels, 

door helderheid in de opbouw van de gedachtengang. Contact met de Griekse taal en met het 

Griekse denken schept inzicht in eigenschappen en mogelijkheden en beperktheid van “taal”. 

(2) Niet alleen werken met abstracties, maar ook accuraat leren abstraheren is belangrijk. Een 

adekwaat middel daartoe is de studie van het Grieks. De woorden immers die abstracte begrippen 

uitdrukken zijn nog in de levende werkelijkheid geworteld. 

Zo kunnen de leerlingen ontdekken hoe de mens tot abstractie is gekomen. 
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3) Studie van de Griekse literatuur en cultuur 

~ De studie van het Grieks voert uiteraard tot de lectuur van de auteurs in de oorspronkelijke 
taal. Want, zoals boven al is gesteld (1.1., 2), zesde streepje), geven vertalingen slechts een 
benaderend en enigszins vertekend beeld van de rijkdom van het origineel. Daarom blijft de 
lectuur in het Grieks een zij het niet zonder moeite realiseerbaar ideaal. Het voortdurend 
methodisch aftasten van de tekst is bovendien zeer vormend. Bij de Griekse auteurs vinden we 
een totaalbeeld van het Griekse denken en voelen. Precies die auteurs hebben bovendien de 
Latijnse cultuur en daardoor de hele Westerse cultuur tot bloei gebracht. 

- De Griekse geest gaat naar het essentiële en het universele. Het contact met filosofische, 
sociale en wetenschappelijke vragen in hun oorspronkelijke en daardoor eenvoudiger vorm leidt 
niet alleen tot een beter inzicht in de wordingsgeschiedenis van onze complexe cultuur, maar 
ook tot een kritische houding in de huidige wereld. 
Zeker in onze tijd is dat laatste een pedagogische noodzaak, willen wij een levensstijl 
bevorderen waarin menselijke waardigheid en levensgeluk centraal blijven staan. 

= Meer bepaald brengt de studie van de Griekse cultuur de leerling in contact met de menselijke 
problemen van alle tijden en met voorstellen tot oplossing ervan. (1) 

« De dialoog met de oude meesters bevordert de morele bewustwording en is een steun bij de 
uitbouw van het gevoelsleven. 
De Griekse teksten verschaffen immers toegang tot mythen, filosofische systemen en drama’s, 
waarin we respectievelijk de belichaming van inzicht en wijsheid, de oorsprong van het 
rationele denken en zuivere prototypes van menselijke situaties vinden. 

+ In de studie van de Griekse cultuur ontmoet de leerling een open beschaving met aandacht 
voor het vreemde en met een drang naar overleg en dialoog. Daardoor wordt hij ertoe 
aangespoord de eigen opvattingen te relativeren. 

+ Bovendien kan de studie van de Griekse cultuur heel wat hedendaagse feiten en opvattingen 
verklaren en verduidelijken. (2) 
De Griekse cultuur is immers de bron van vele woorden, vele opvattingen en vele probleem- 
stellingen op wetenschappelijk en artistiek gebied. 

  

(1) Veel van het gedachtengoed dat in het Westen is opgebouwd, vindt zijn wortels in de Griekse 
cultuur (cfr. R. STOCK; het Griekse drama en de westerse mens. Brugge, DDB, 1959), o.m. 
- de gedachte dat de mens medeverantwoordelijk is voor de loop van zijn bestaan en geenszins 

als weerloos slachtoffer aan een blind en grillig en onverbiddelijk noodlot is overgeleverd; 
+ dat het lijden een les bevat en een door de god getekende weg kan worden die voert naar 
wijsheid; 

+ dat alles-transcenderende krachten aan de macht van de staat een grens hebben gesteld in de 
onvervreemdbare rechten van de menselijke persoon; 

~ dat wij een raadsel zijn en dat de mens niet in formules kan worden gevat; 
- dat de zedelijke eer een hogere waarde heeft dan het leven; 
- dat het leven zelf zinvol kan worden gemaakt door offer en dienstvaardigheid; 
- dat innerlijke tevredenheid en bescheidenheid meer bepalend zijn voor het geluk van de mens 
dan succes en aanzien naar buiten. 

(2) Vele Westerse denkvormen o.a. vinden hun bron ìn Griekenland. Door hun rationele en kritische 
ingesteldheid hebben de Grieken de stap gezet naar wetenschappelijk denken, van wijsheids- 
literatuur naar filosofie, van epische verhalen naar geschiedenis, van praktische rekenkunde naar 
abstracte wiskunde. 
Vele volkeren kenden een vorm van geschiedschrijving, maar de Grieken zijn de grondleggers 
van de historisch-kritische denkvorm; vele volkeren kenden een of andere vorm van drama, de 
Grieken zijn de grondleggers van de tragedie geweest; onze geneeskunde begint bij de experimen- 
tele geneeskunde van Hippocrates; ons scherpe bewustzijn van het persoonlijk geweten gaat voor 
een groot deel terug op Socrates, ons empirisch onderzoek gaat terug op Aristoteles, onze 
democratie - via Athene - op Ionië, 
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+ Aangezien deze Griekse literatuur Één naar vorm én naar inhoud zo gevarieerd en rijk is, kan 
ze de jonge mensen van heden blijven aanspreken. Men kan dan ook een lectuurprogramma 
samenstellen van hoog pedagogisch gehalte. Dat kan - mits goede begeleiding - de jongeren 
binnenvoeren in een wereld die hun enerzijds vertrouwd zal voorkomen wegens de zo mense- 
lijke en eenvoudige verwoording van ideeën en gevoelens, en anderzijds toch nog vreemd 
genoeg aan hun eigen ideeën en gevoelens en aan die van hun leefwereld zodat ze geprikkeld 
worden tot nadenken. Op die manier kunnen ze elk van de twee werelden kritisch leren 
waarderen. 

- De bewustwording van nood aan "herbronning" is een van de meest fundamentele kenmerken 
van ons huidige geestesleven en waar het gaat om ‘herbronning is er geen cultuur die daarvoor 
meer in aanmerking komt dan de Griekse. 

N 

1.2. Overzicht van het curriculum Grieks 

1) Structuur 

Het onderwijs in het Grieks kan in verschillende vormen aangeboden worden. In onderstaand 
schema worden ze bondig voorgesteld in hun mogelijke combinatie met Latijn. 

   EERSTE GRAAD 
(Tweede jaar) 

  

    

  

DERDE GRAAD    
    

    

  

    

  
   



  

  

2) Doelstellingenformulering 

Voor dit curriculum Grieks is belangrijk : 

~ dat de nadruk valt op het verwerven van de intellectuele en affectieve doelstellingen die nodig 
zijn voor de vorming van de jonge mens en voor verdere vruchtbare studie van het Grieks; 

+ dat de leerlingen elk jaar een geheel van inhouden en werkvormen aangeboden krijgen dat op 
zichzelf, dus ook zonder doorstroming naar een volgend jaar, zinvol en verrijkend is; 

- dat er een geleidelijke overgang is van erkenning naar reflectie; 
- dat er nadruk wordt gelegd op het eigen initiatief van de leerlingen; dit initiatief krijgt het 
meest kansen binnen een zo sterk mogelijk gedifferentieerde aanpak, waarbij evenwel de onont- 
beerlijke sociale dynamiek van het klasgebeuren niet verwaarloosd mag worden. 

Om dit alles mogelijk te maken is het nodig : 

- dat de studie van de taalleer gespreid wordt over de vijf jaren van het currìculum, en tegelijk 
een grote geleidelijkheid vertoont; daardoor komt er ruimte voor lectuur en cultuurstudie; het 
mag niet voorkomen dat de leerlingen de eerste twee jaar grammaticaal overbelast worden en 
daardoor een afkeer krijgen van het Grieks; 

(*) - dat de studie van woordenschat en grammatica, mede door het gebruik van frequentielijsten 
en grammaticale statistieken, tot een zinvol en verantwoord minimum gereduceerd wordt; 

(**) - dat nadruk gelegd wordt op een door de leraar begeleide lectuur van de auteur, met aandacht 
voor diens ethische, filosofische en literaire kwaliteiten; 

- dat de keuze van die auteurs meer dan voorheen afhankelijk wordt gemaakt van de interesse 
die ze bij de leerlingen kunnen wekken en van de mogelijkheden die ze aan de leerlingen 

bieden om de eigenheid van het Griekse denken te ontdekken. 

3) Concrete gevolgen voor de opbouw van het curriculum 

Meer nadruk op ethische, filosofische en literaire aspecten (cfr. (**) hierboven) 

~ Aangezien Herodotus en Homerus niet alleen boeiende vertellers zijn, maar ook in hun 
verhalen een rijke levensbeschouwing vertolken, worden zij de eerste verplichte auteurs. 
Xenophon valt dus weg als eerste verplichte auteur. 

+ In het eindjaar wordt voorrang gegeven aan de lectuur van tragici en filosofen. Daarom behoort 
Demosthenes niet meer tot de verplichte auteurs. 

Een meer efficiënte studie van het Grieks (cfr. (* hierboven) 

Aangezien Herodotus de eerste verplichte auteur wordt, mag men de studie van het Grieks ook 
in zijn Ionische vorm aanvatten. De studie van het meer complexe Attisch kan in dat geval 
nadien gebeuren via de inlassing van facultatieve Attische teksten. Een verantwoording voor deze 
keuze kan zijn dat de overgang van de aanvankelijke "herkenning" van de taalfeiten naar een 
“diepgaande taalreflectie" samengaat met de overgang naar een ingewikkelder dialect en een meer 
complexe inhoud. 
Anderzijds is de traditie altijd uitgegaan van het Attisch; aangezien deze weg ook zijn voordelen 
heeft (o.m. van praktische aard : handboeken, grammatica), blijft het mogelijk de studie van het 
Grieks aan te vatten vanuit het Attisch, op voorwaarde dat in het begin van het vierde leerjaar 
het Ionisch wordt aangeleerd met het oog op de studie van Herodotus. 

Een herschikking van het programma 

= 2e jaar : aanvankelijke taalstudie met aangepaste teksten; 
- 3e jaar : voortgezette taalstudie met aangepaste teksten; 
- 4e jaar : 
verplichte auteur : Herodotus; 
facultatief : Attische teksten, Homerus, Odyssee; 

taalstudie : aangepast aan de teksten; 

  

  

- 5e jaar : 
verplichte auteurs : Homerus, lyrici; 

facultatief : Attische teksten, tragici; 

taalstudie aangepast aan de teksten; 

- 6e jaar : 
verplichte auteurs : tragici, Plato; 
facultatief : retorisch en historisch proza; 

taalstudie : aangepast aan de teksten. 

2, DOELSTELLINGEN SPECIFIEK VOOR HET TWEEDE JAAR 

Reeds van bij het begin moeten vormingsdoelen van het onderwijs in het Grieks aanwezig zijn, zij 
het in èen elementaire vorm. Daarnaast bevat dit leerplan ook een aantal observatiedoelen : via de 
lessen Grieks moet de leraar de leerlingen voldoende gegevens ter beschikking stellen om het hen 
mogelijk te maken op een verantwoorde wijze hun verdere studierichting te kiezen, niet alleen met 

het oog op het Grieks, maar ook voor het hele studiepakket. 

2.1. Vormingsdoelen 

Hiertoe behoren doelstellingen op gebied van het taaldenken, het denken in het algemeen en de 
algemeen-menselijke vorming in het bijzonder. 

TAALDENKEN : de leerlingen moeten : 

- het verschil kunnen aanduiden tussen het Nederlandse en het Griekse taalsysteem (enkel de grote 

lijnen); 
= woorden kunnen begrijpen vanuit hun samenstelling en vanuit de context; 
- eenvoudige en gebruikelijke wetenschappelijke terminologie kunnen verklaren; 
- belang hechten aan de juiste beklemtoning van het woord in een zin; 
- oog hebben voor een keurige taal als genuanceerde uitdrukking van gedachten; 
- inzicht verwerven in het gestructureerde karakter van een Griekse mededeling (b.v. rijk gebruik 
van participia, partikels). 

DENKEN IN HET ALGEMEEN : de leerlingen moeten : 

» kritisch leren oordelen, door oog te hebben voor het geheel, de details én de onderlinge 

samenhang ervan; 
= problemen methodisch leren behandelen; 
- grondig en zindelijk denken. 

ALGEMEEN-MENSELIJKE VORMING : de leerlingen moeten : 

= aandacht krijgen voor de mens en zijn geschiedenis; 
- waardering tonen voor het vreemde; via die waardering komen tot het juist waarderen én dus ook 

relativeren van het eigene; 

= gevoelig worden voor algemeen-menselijke vragen; 
- een creatieve ingesteldheid ontwikkelen; 

- bekwaam zijn zelfstandig problemen op te lossen, samen te werken en respect te hebben voor de 

houding en de mening van anderen; 

= gevoelig zijn voor levenswaarden.    



  

  

  

2.2. Observatiedoelen 

Uiteraard behoren de doelstellingen die hieronder beschreven worden, ook tot de vormingsdoelen; het heeft immers geen zin op het einde van het jaar na te gaan of bepaalde doelstellingen die men in de loop van het jaar niet bewust heeft nagestreefd, al dan niet bereikt zijn. Wel ligt de klemtoon hierbij uitdrukkelijk op de dubbele vraag of de leerling in staat zal zijn een doorstromingsrichting te volgen en of daarin het vak Grieks voor hem zinvol is. 

MET HET OOG OP DE STUDIERICHTING en de doorstroming moet de leerling : 

+ voldoende kunnen doorzetten; 
- voldoende zin voor abstractie ontwikkelen en een goed geheugen bezitten; 
- in het algemeen een sterke studiemotivering en een degelijke studiehouding verwerven. 

MET HET OOG OP HET GRIEKS moet de leerling : 

~ €en sterk concentratievermogen verwerven, efficiént en precies werken, een hoog studieritme aankunnen, een trouw geheugen vormen en aanleg vertonen voor ingewikkelde operaties als 
analyse en synthese; 

~ geprikkeld zijn tot nadenken, zin hebben voor het verwoorden van gedachten in een verzorgde vorm, methodisch te werk gaan bij het uitvoeren van complexe opdrachten; 
+ interesse vertonen voor de Griekse taal en het taaldenken, voor menselijke problemen, voor hedendaagse feiten en hun verklaring via het verleden. 

3. LEERSTOFAFBAKENING 

  

N.B. Volgende termen worden in deze betekenis gebruikt : 

Actieve kennis 
- de vorm kunnen maken in het Grieks; 
- verbuigingen en vervoegingen kunnen opzeggen. 

Passieve kennis 
- de vorm kunnen herkennen en weergeven in het Nederlands. 

Weergeven 
- een Grieks taalelement (woord, woordgroep, naamval, constructie) in het Nederlands omzetten zodat de basisbetekenis ervan duidelijk wordt. 

Weergeven in de context 
- een onderdeel van een Griekse tekst in het Nederlands omzetten, zodat de preciese betekenis (en de bedoeling van de auteur) in de context duidelijk wordt. 

Vertrouwdheid met grammaticale begrippen 
- van die begrippen voorbeelden kunnen geven en bij de grammaticale vormen het juiste begrip kunnen voegen. 

3.1. Alfabet en leestekens 
  

De leerlingen moeten een Griekse zìn correct kunnen uitspreken en schrijven. Dit sluit in : 

» repetitie van de lettertekens van het Griekse alfabet en de uitspraak ervan; 
- kennis van de twee spiritussen en de leestekens; 
- passieve kennis van de drie accenttekens en de benaming ervan. 
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32. Woordenschat 

3.3. 

De leerlingen moeten progressief de betekenis leren van circa 650 van de meest gebruikte woorden 
van het prozagrieks en van enkele zeer frequente afleidingsbeginselen (pre- en suffixen). 

- prefixen : à-, Ëk-, ELO-, NPO-, NPOO-, OUV-, MO-, TO-, OMO-, ... 
- suffixen : -OLC,-TEPOC,-TATOC ,-KOVTO ,-KOOLOL ,-TEOC ,-WC,-OTE 

ij i i fleidingsbeginselen wordt s noodzakelijke en voldoende graad van kennis van die woorden en al k : 
sacra : & correcte weergave in het Nederlands buiten de context en op een willekeurig 
ogenblik gecontroleerd (= blijvende kennis) van ten minste 8 woorden en afleidingsbeginselen van 
de 10. Gezien de strenge norm moeten die 10 woorden dan wel willekeurig gekozen zijn. 

\ 

Morfologie 

J) Naamwoord 

- Van de leerlingen wordt verwacht dat ze alle gewone naamwoordelijke vormen zullen her- 
kennen; dit houdt meer bepaald in : 

» dat ze met de grammaticale begrippen vertrouwd zijn die daarop betrekking hebben (woord- 
soort, substantief, adjectief, klasse, verbuiging, naamval, genus, stam, uitgang, contractie enz.); 
dat ze de genitief en het genus van de gememoriseerde substantieven kunnen noemen; 

‚ dat ze de drie genera van de adjectieven kunnen noemen; 

. dat ze de modellen van de gewone verbuigingen kunnen opzeggen, d.w.z. die van 

ofwel IONISCH ofwel ATTISCH 

  

  

  

  

5oÿAoc dobAoc 
TL Tu 

Búpa 
Opov dapov 
Bl herra Báhatta 
noA\ttnc noAttnc 

06 âva8óc âva8óc hoc 

bhtop bliop oua odua 
nóALG 
ünneùc 
ävBoc 

äppuv Gppuv ve äAnBñc 

hoúc Tac 
nac iv éwv 

. dat ze de vormen herkennen (d.i. ze moeten alle vormen herkennen, maar ze hoeven de ver- 

buiging niet te kunnen opzeggen) van : 

   



  

  

IONISCH ATTISCH 

de adjectieven op -ouc 

UÉVac en noAUÜc 
de groep nathp 
de groep Kkpéac 
Boüc en  vaüc 
de groep hÒúc 

uéyac 
de groep natho 
de groep Kkpéac 

Boücen vaöc 
de groep nóAuc 

de groep innetc 
de groep gAn@hc 

+ dat ze de comparatieven op -tepoc of -wv en de superlatieven op -tatoc of -LOTOC 
herkennen en kunnen weergeven en bij de weergave van de superlatieven het juiste ouder 
scheid kunnen maken tussen absolute en relatieve superlatief. 

- De leerlingen moeten volgende regels kunnen formuleren : 

« de hoofdregels van het genus van de substantieven in de 1e en 2e klasse; 
- de regel die bepaalt - in het Att. - welk adjectief het model àvaOóc zal volgen en welk véoc; 
. de regel die bepaalt welke adjectieven slechts twee geslachtsvormen hebben (b.v. ö5LKOC ) 
. fonetische regels b.v. : 

wegvallen van - O- tussen 2 klinkers 
contractieregels in het Attisch. 

2) Voornaamwoord, lidwoord, telwoord 

~ Zoals van substantief en adjectief moeten de leerlingen ook van alle gewone voornaamwoorden 
en voornaamwoordelijke adjectieven normale verbuigingsuitgangen kunnen herkennen en in hun 
context kunnen weergeven. Dat sluit in : 

« kennis van de grondbetekenis van die voornaamwoorden en het al of niet beklemtoonde 
karakter ervan; 

« het vermogen die grondbetekenis te schakeren naargelang van de context (b.v. schakeringen 
van gutoc ). 

- Wat het lidwoord betreft, moeten de leerlingen : 

+ de verbuiging ervan actief beheersen; 

- het gewoon gebruik ervan kennen en kunnen weergeven in de context. 

Dit laatste houdt o.a. in : 

+ dat ze ook het bezittelijk karakter ervan weten te onderkennen; 
. dat ze weten in welke gevallen het onvertaald blijft; 
. dat ze het weten aan te vullen in het Nederlands waar dat nodig is en waar het in het Grieks 
ontbreekt (gezegde, bepaalde uitdrukkingen). 

- De leerlingen moeten een gewoon getal juist kunnen weergeven. Dat veronderstelt : 

„ Passieve kennis van de voornaamste hoofd- en rangtelwoorden (cfr. vocabularium); 
. passieve kennis van de suffixen van tientallen, honderdtallen en vermenigvuldigingsgetallen. 

~ Dat alles veronderstelt ook vertrouwdheid met de nodige grammaticale begrippen (b.v. de 
categorieën van de voornaamwoorden en van de telwoorden). 

      

3) Bijwoord 

| 34. 

  

  

De leerlingen moeten, steunend op de kenmerkende suffixen, de meest frequente bijwoorden 
kunnen weergeven. Dat houdt in : 

- dat ze de suffixen kennen van de bijwoorden van wijze in de stellende trap (- wc) ‚de 
comparatief (—- Ov) en de superlatief ( - à) ; 

= dat ze de suffixen kennen die de correlatieve bijwoorden van elkaar onderscheiden (- OTE, 

-OU, -OL, -n, -BEV ). 

4) Werkwoord 

De leerlingen moeten van de gememoriseerde werkwoorden volgende vormen herkennen en 
kunnen weergeven : 

= in de presensstam : indicatief, infinitief en participium van de drie voces (dus met uitsluiting 
van optatief, conjunctief en imperatief); 

- in de aoriststam : dezelfde wijzen van de sigmatische en asigmatische aorist activum en medium, 
met uitzondering van die van de liquida; 

- in het futurum : dezelfde wijzen van activum en medium, met uitzondering van die van de 
liquida en van de Attische futura. 

Het is wenselijk dat deze voces en modi gesìtueerd worden op een globaalschema, waar later de 
andere modi en tijden worden ‘ingevuld’. 

Het veronderstelt meer concreet : 

« actieve kennis van die vormen van het model Aúetv en van Eîvar ; 

- actieve kennis van de verbaalstam van de gememoriseerde werkwoorden; 

- actieve kennis van de persoonsuitgangen van de thematische en athematische vervoeging; 
- kennis van de weergave van de voces, tijdstammen, modi; 

- vertrouwdheid met de grammaticale begrippen, heel bepaald die van medium, deponens, semi- 
deponens, aspect, thematisch, athematisch, kenletter, sigmatisch, asigmatisch, verbaalstam en 

tijdstam; 

- als men uitgaat van het Attisch : 

. actieve kennis van de contractieregels van —E — en -a - 

. passieve kennis van de vervoeging van de contracta; 

- als men uitgaat van het Ionisch : 
. actieve kennis van de contractieregels van - a — 
. passieve kennis van de vervoeging van de contracta op — a - en van de kleine afwijkingen 

bij de contracta op — € — (contractie van — eo — tot — ey — ; contractie bij det en 

detv ). 

Bij de herkenning en weergave van de vormen, bij de kennis van begrippen en de actieve beheersing 
van regels en modellen moet de graad van correctheid een minimumniveau bereiken van 8 op 10. 
  

Syntaxis van de naamvallen 

De leerlingen moeten weten welke hoofdfuncties aan elk van de vier naamvallen beantwoorden en 
dat in de Nederlandse weergave van een aangeleerde vorm kunnen doen blijken : 

~ nominatief : 
. onderwerp en gezegde 

= accusatief : 
. lijdend voorwerp 
. onderwerp van een infinitiefzin 
„ accusatief bij voorzetsels: Sid, elc/éc, ent, perd, napü, npô 
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+ genitief : 
- naamwoordelijke bepaling (‘van’-bepaling) 
- vaste genitief bij een aantal werkwoorden (b.v. àkoúeuv ) en adjectieven (b.v. GELoc ) 
. genitief bij voorzetsels : 

ânó, €k, mpd 
did, peta, Ünép, Ènt, napd, npdc, ind, mept 

- datief : 
. meewerkend voorwerp ('aan”) en voor- of nadeel (‘voor’) 
. middel (‘met’), oorzaak (‘door’) en wijze 
. tijdstip 
. vaste datief bij een aantal werkwoorden en adjectieven 
. datief bij voorzetsels : &v, oUv, napá, npóc, Ünó 

Het verdient aanbeveling de leerlingen bij de studie van de woordenschat de werkwoorden en 
adjectieven met een vaste naamval ook met die naamval te doen memoriseren. 

Syntaxis van de zin 

Bij het aanleren van de morfologie van het werkwoord komen occasioneel reeds heel wat elementen 
van de syntaxis aan bod. Een nieuwe vorm wordt immers steeds aangeleerd met de betekenis die 
eraan beantwoordt. 
Van de leerlingen wordt dan ook verwacht dat ze de aangeleerde vormen niet alleen herkennen, 
maar ook in een eenvoudige context kunnen weergeven. 
Een voorbeeld ter verduidelijking : bij het aanleren van het participium presens wordt niet alleen 
de letterlijke weergave met een onvoltooid deelwoord aangeleerd, maar ook de vlottere weergave 
met een bijvoeglijke zin (na een lidwoord) en met ’terwijl’ of ‘wanneer’ (zonder lidwoord). 
Dat mag de leraar er niet toe verleiden vanaf het tweede leerjaar reeds aan systematische studie van 
de syntaxis van de zin te gaan doen en bij de lectuur de werkwoordvormen ook syntactisch te doen 
verklaren. Een voorbeeld ter verduidelijking : na de studie van de infinitief aorist wordt verwacht 
dat de leerlingen die infinitief in een eenvoudige context kunnen weergeven (met tijdswaarde na 
‘zeggen’ en ‘vernemen’, zonder tijdswaarde in de andere gevallen), maar niet dat ze ook de catego- 
riale benamingen kennen die daarbij aansluiten (b.v. completieve zin na verba volendi, declarandi 
enz.) deze benamingen behoren tot de theoretische syntaxis en dus tot de stof van het vierde 
leerjaar. 

Inzake syntaxis van de zin wordt daarom van de leerlingen het volgende verwacht : 

1) Wat de indicatief betreft : 

» De leerlingen moeten alle aangeleerde indicatieven in een onafhankelijke zin (zonder Sy ) 
kunnen weergeven. 

Daarbij is het nuttig dat men hen af en toe wijst op 
- de schakeringen van het imperfectum (toestand, herhaling) en 
- de mogelijke weergaven van de aorist (inchoatief, verhalende O.V.T. en mededelende V.T.T.). 

- De leerlingen moeten die indicatieven ook in een bijvoeglijke en in een bijwoordelijke zin 
kunnen weergeven; daartoe volstaat het dat ze de weergave kennen van het relativum en van 
de gewone voegwoorden : 
. tijdbepalende : Ènel/êneuOh, Öte/ônóte, We, notv, Avika 

. redengevende : ênet/êneuöh. wc, OTL 

. gevolgaanduidende : (jote 
„ voorwaardelijke en toegevende : el/eÜnep, el kat/kat ei, elte... 
‚ vergelijkende : Oc /üonep ette 

~ Ze moeten ook de indicatiefconstructie in een completieve zin met ÜTL(&c) en de indirecte 
vraag kunnen weergeven. 
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2) Wat de infinitief betreft : 

- De leerlingen moeten een gewone infinitief (b.v. na SúvaoBat ) kunnen weergeven. 
- Ze moeten ook de infinitiefzin kunnen weergeven zowel na verba volendi (en dus zonder 
tijdswaarde) als na verba declarandi en sentiendi (en dus met tijdswaarde). 

3) Wat het participium betreft : 

De leerlingen moeten een participium met de waarde van een bijwoordelijke of van een bijvoeg- 
lijke constructie kunnen weergeven, rekening houdend met het (al of niet) gebruik van het 

lidwoord, van de tijd en van partikels zoals Gte, wc, Kal/kainep, dua 

Opmerkingen 

1. De kennis van de soorten afhankelijke zinnen behoort niet tot de basiseisen van het tweede 
leerjaar, maar het kan nuttig zijn die termen al geregeld te gebruiken als anticipatie op de 
systematische studie in de tweede graad. Het is in ieder geval belangrijk dat de leerlingen nu 
reeds een afhankelijke zin van een onafhankelijke zin kunnen onderscheiden. 

2. Completief participium en losse genitief zijn leerstof voor het derde leerjaar. Toch verdient het 
aanbeveling de leerlingen bij wijze van anticipatie nu reeds geleidelijk vertrouwd te maken met 
die typisch Griekse constructies. Hetzelfde geldt voor de infinitief van doel en voor de infinitief 
na GOTE en npiv. 

3.6. Leesvaardigheid 

De leerlingen moeten eenvoudige, samenhangende teksten leren lezen onder leiding van de leraar. 
Dat houdt o.m. in : 

- de nauwkeurige weergave van de vormen; 
- aandacht voor de context. 

3.7. Cultuur 

Occasioneel, b.v. in aansluiting bij de leesteksten, worden de leerlingen geïntroduceerd in de wereld 
van de Griekse cultuur. Wenselijk is daarbij een summier kader van de Griekse geschiedenis, waarin 
die elementen hun plaats vinden. 

4. WERKVORMEN 

4,1. Principes die de keuze van de werkvormen helpen bepalen 

De moderne pedagogische inzichten waarop de filosofie van de eerste graad gebaseerd is, vragen 

- dat de activiteiten tijdens de lesuren Grieks zich lenen tot observatie van de leerlingen en een 
verantwoorde studiekeuze mogelijk maken; 

* dat men elke leerling de kansen biedt waarop hij recht heeft 
. door hem van bij het begin te leren leren, d.i. denkvormen en methodes aan te leren en vaardig- 
heden en attitudes te stimuleren, de transfer ervan te bevorderen; 

+ door rekening te houden met de geaardheid van elke leerling afzonderlijk : 
* de een is immers traag, de andere is vlug van begrip; 
* tengevolge van faalangst komen bepaalde kinderen tot betere, andere tot mindere resultaten; 

* sommige kinderen hebben een creatieve, andere een sensitieve of een zakelijke gerichtheid; 
“er zijn er die vanaf het begin benadeeld zijn door een gebrekkige kennis van het Nederlands, 
door opvattingen en omstandigheden uit hun milieu … 
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Daarom is het nodig werkvormen te kiezen, aangepast aan de eigen geaardheid van de verschillende 
leerlingen. Differentiërend lesgeven is dus een blijvende noodzaak. 
Zo kan elke leerling beter aan zijn trekken komen, zijn motivatie behouden en blijven deelhebben 
aan de opvoedende aspecten van de Griekse taal en cultuur. 

Behandeling van de basisleerstof 

Als we rekening houden met de voorafgaande principes, moeten we de basisleerstof aanbrengen én 
inoefenen via werkvormen die steunen op interactie met leerling of die zelfwerkzaamheid mogelijk 
maken. 

ZELFWERKZAAMHEID 

De leerling krijgt hierbij de kans om zelf taal- en cultuurgegevens op te merken. De taalgegevens 
leert hij volgens bepaalde (aan te leren) technieken verwerken, om zo te komen tot de constructie 
van algemene regels (een eerste stap naar het abstraheren), tot tekstbegrip en inzicht in de cultuur. 
Deze werkvormen maken het voor een leerkracht mogelijk om veel aandacht te besteden aan het 
aanleren van een beredeneerde werkwijze die tot oplossingen leidt. 

INTERACTIE MET DE LEERLINGEN 

Door voortdurend vragen te stellen en door in te gaan op de vragen en antwoorden van de leer- 
lingen krijgt de leerkracht de gelegenheid om de leerlingen te observeren in hun reactie op de 
nieuwe leerstof, tegelijkertijd kan hij het niveau en de aard van hun begaafdheid én van hun 
belangstelling achterhalen. Hij is ook meer in staat om rekening te houden met de concrete situatie 

en het niveau van de klas en van de individuele leerling. Zo kan hij ook, last but not least, via de 

leerlingen de doelmatigheid van zijn eigen lesgedrag beoordelen. 

- Tijdens de aanbreng van de basisleerstof helpt de leerkracht de leerlingen tot inzicht te komen 
door ze zelf de conclusies (b.v. woord- en zinsbegrip, grammaticale regels …) te laten formuleren 
(inductieve methode) en door ze deze conclusies achteraf te doen plaatsen in een algemeen 
referentiekader (b.v. de geschiedenis, de morfologie enz.). Hij motiveert hen door hen vooraf de 
doelstellingen van de les te verduidelijken en door te verklaren waarom men met een bepaalde 
activiteit bezig is (nl. welke vaardigheid of kennis men uitbouwt, wat men eventueel ermee kan 
aanvangen op andere terreinen …) en waar men staat t.o.v. een (het) einddoel. 

  ~ Na het aanbrengen wordt de basisleerstof klassikaal ingeoefend. Hierbij onderscheiden we her- 
kenningsoefeningen, toepassingen, vormen van actieve taalbeheersing … 

Herkenningsoefeningen : 

. het herkennen van gelijkaardige taalfeiten in losse zinnen; 
‚ het herkennen van gelijkaardige ideeën in andere fragmenten. 

Toepassingen : (enkele voorbeelden) 
. men geeft een Griekse zin. Bij een van de kernwoorden voegt men een aanzet van vertaling (b.v. 
de Nederlandse noemvorm, de grondbetekenis van een naamwoord, een abstract idee, …). De 

leerling moet deze aanzet verbeteren door rekening te houden met de feitelijke informatie vervat 
in de morfologie van het Griekse woord (flexie), in de context (partikels, de waarde van 
semantische velden …), in de stijl … 

« definities, benamingen, procédés op de juiste wijze gebruiken; 
„ vertaaltechnieken inoefenen, een woord ontleden in zijn samenstellingen; passages analyseren, 
bespreken … aanvullende informatie opzoeken … 

Vormen van actieve taalbeheersing. 
Enkele voorbeelden; geef volgende vormen, vul de juiste vorm, het juiste woord in, zet ìn het 
meervoud, in het actief, in het presens … 
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Deze vormen van actieve taalbeheersing zijn een mìddel (geen doel) in het leerproces om de 

leerstof te integreren en te fixeren. 

- Het is zeer belangrijk om in het lesverloop geregeld na te gaan in hoever de leerlingen de leerstof 
werkelijk geassimileerd hebben. Hierbij moet de leerkracht hen er op wijzen dat ze de leerstof 
moeten memoriseren en zelf verder inoefenen (door b.v. de oefeningen opnieuw te maken); hij 
leert hen hoe ze dit op de beste manier doen (leren leren). 
De leerling moet voortdurend informatie krijgen over de stand van zijn kennis. Is het vereiste 
kennisniveau nog niet bereikt, dan remedieert de leraar, b.v. door meer gestructureerde taken te 
geven (d.w.z. concrete opgaven met aandacht voor de tussenstappen die tot de oplossing leiden), 
door te laten samenwerken met een verdergevorderde leerling, door groepswerk in een heterogene 
groep (zo leren ze van elkaar), door geprogrammeerde instructie … 

- Enkele suggesties 

Het alfabet 

. Zo vlug mogelijk een landkaart of een stadsplan van Athene laten lezen (voor de succesbe- 
leving !) en achtergrondinformatie doen opzoeken over deze eigennamen. 

De basisleerstof van de grammatica 

. De aangeleerde taalfeiten worden geordend in een voorgedrukt schema : zo wordt de gestadige 
vooruitgang zichtbaar. 
De taalfeiten worden gefixeerd door allerhande oefeningen en door lectuur. Het verdient inder- 

daad aanbeveling om naast morfologische drill-nieuwe lectuur als inoefening van de leerstof aan 

te bieden. 
Na de lectuur leren de leerlingen aan de hand van vragen bij de tekst redeneren over taalver- 
schijnselen en inhoud. De vragen moeten ruim genoeg zijn om ieder de kans te geven eruit te 
kiezen volgens aard en aanleg. 

+ Ook voor huiswerk kunnen de leerlingen, samen met de leerkracht, een keuze maken uit de ver- 

schillende opgaven, zodat ieder krijgt wat op dat moment voor hem het meest doeltreffend is. 
+ Op deze manier krijgt de leerling bovendien meer zicht op wat hij doet en waarom hij het doet. 

4.3. Werkvormen voor de uitbreidingsleerstof 

De basisleerstof van dit jaar is beperkt : er is dus ruimte voor uitbreiding. Het zou nochtans ver- 
keerd zijn nieuwe taalfeiten aan te leren, die toch op het programma van volgend jaar verschijnen. 
De klemtoon moet veeleer liggen op de training van vaardigheden. 
Telkens een leerling met een onderdeel van de leerstof klaar is, moet hij de kans krijgen om 
bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, bepaalde ideeën uit te diepen … 
Dit kan door hem bijkomende vragen bij een leestekst te laten oplossen en door hem tot zelf- 
evaluatie te brengen aan de hand van extra-oefeningen. Dan is het moment gekomen om hem taken 
te geven die beantwoorden aan kenmerken van de persoonlijkheidsstructuur (nood aan creativiteit, 
nood om de motivatie te versterken, de faalangst te verminderen …), en om tot hogere vormen van 
denkactiviteit en tot zelfwerkzaamheid te stimuleren. Steunend op observatiegegevens (ook afkomstig 
van andere vakken) kan de leerkracht aangepaste teksten en taken geven. 
Bij dit alles is het belangrijk dat de leerling aanvoelt dat zijn activiteit zinvol is (welk doel streven 
we na met deze taak ?), dat hij succes kan hebben (aangepaste taken) en dat hij geregeld informatie 
krijgt over zijn vooruitgang of falen. 

Alleszins moet vermeden worden dat zwakkere leerlingen alleen maar "bijgewerkt" worden. Ook zij 
mogen interessante opdrachten en taken krijgen die ze aankunnen, mogen voelen dat ook hun 
inspanningen renderen. 
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Het groepswerk is een interessante werkvorm voor uitbreidingsleerstof : 
- met homogene groepen kunnen bijkomende taken worden uitgevoerd, aangepast aan hun aanleg 

of kennis; 
* in de heterogene groepen kan elke deelnemer van de andere leren en kan ieder voor zijn vaardig- 
heden worden aangesproken (sociale dimensie); 

= groepswerk biedt bovendien ideale observatiekansen en is een geschikte werkvorm voor het maken 
van synthesen, het verwerven van culturele achtergronden, het houden van discussies en het komen 

tot interpretaties. 

Enkele mogelijke uitdiepingsopgaven 

« achtergronden en realia opzoeken (het gebruik van naslagwerken aanleren); ' 
- een analyse maken van een tekst, bepaalde personages typeren, een tekening maken volgens aan- 
duidingen in de tekst; : 

~ een samenvatting maken, een vergelijking uitwerken, een illustratie zoeken; 
- vormen van actieve taalbeheersing aanwenden; 

- taken maken om meer nauwkeurigheid te verwerven of om vaardiger te worden in zinsontleding 
of in het maken van schema’s … 

5. EVALUATIE 

5.1. 

5.2. 

Voorafgaande bemerking 

De richtlijnen voor evaluatie, zoals die hier worden gegeven, behandelen niet de totale evaluatie- 
problematiek. Dit is binnen het raam van een leerplan niet mogelijk en niet zinvol. Elke school 
hanteert immers een bepaald didactisch model waarbinnen de evaluatie een concrete vorm krijgt. 
De leerplancommissie vraagt derhalve dat de leraar zijn evaluatie op dit model afstemt, maar daarbij 
rekening houdt met de hierna volgende richtlijnen, die specifiek zijn voor de beslissing inzake 
overgang en oriëntering van de leerlingen. 

Algemene principes 

» De leraar moet streven naar permanente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen. Hij moet 
ervoor zorgen dat het geheel van de basisleerstof voortdurend in de proeven terugkeert en dat op 
ieder moment de nodige remediëring kan voorgesteld worden. 

» De evaluatie moet gebeuren op basis van de doelstellingen die men in de loop van het jaar bewust 
heeft nagestreefd. De leraar moet zich hierbij richten naar de doelstellingen en leerstofinhouden 
zoals beschreven in hoofdstukken 2. en 3. 
Noch het al dan niet correct vervullen van bijkomende opdrachten die als uitbreiding of uitdieping 
gegeven werden, noch het bereiken van affectieve doelstellingen, komen in aanmerking voor de 
beslissing over het al dan niet slagen. 

+ Al is de evaluatie van de basisleerstof de basis van de beslissing over het al dan niet overgaan van 
de leerling, toch spelen de verschillende attitudes bij de positieve oriëntering van de leerling naar 
een studierichting Grieks in het derde leerjaar een belangrijke rol. 
Zin voor nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, belangstelling voor antieke cultuur en taalstudie 
zijn voor een succesvolle studie onontbeerlijk. De leraar zal deze attitudes zeker bij de eind- 
evaluatie betrekken. 
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5,3, Proeven 

De leraar beschikt over een grote waaier van evaluatiemiddelen, die alle tot doel hebben de 

leerlingen te informeren over hun vorderingen en remediëring mogelijk te maken. 
Zo is er b.v. 
- de overhoring van de te memoriseren woorden of modellen 

- de controle van huiswerk en notities 

- de evaluatie van groepswerk enz. 

De summatieve proeven over grotere gehelen verdienen bijzondere aandacht gezien de resultaten 
ervan doorslaggevend zijn bij de beslissing over het al dan niet slagen. Bij het opstellen van de 
opdrachten moet de leraar zich vooral baseren op de basisdoelstellingen en -leerstof. 
Dit betekent concreet dat hij in dit beginstadium vooral aandacht heeft voor : 
- de woordenschat 
- de grammaticale theorie 
- toepassingen van deze theorie in woordgroepen en in zinsverband. 

Opgaven over uitbreiding, zoals actieve taalbeheersing, vertaling van doorlopende teksten enz. zijn 
mogelijk, maar het resultaat ervan mag niet beslissend zijn voor het al dan niet slagen. 
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1. INLEIDING 3, EINDDOELSTELLINGEN 

1.1. De Basisoptie Latijn met 5 u/w steunt op het leerplan van Klassieke Studies met 2 of 4 u/w van De einddoelstellingen van het tweede leerjaar zijn geïnspireerd door de einddoelstellingen van de 
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Studies met twee lestijden. 

het eerste leerjaar. 
In het tweede leerjaar gaat men verder met het verwerven van de basistaalkennis, die over de eerste 
drie jaren wordt gespreid (1). 

Lahin 2d}, 
1.2. Voor (de Basisoptie Latijns er één programma dat als minimum geldt voor alle leerlingen, 

afkomstig zowel uit de 2-urige als uit de 4-urige leergang van het eerste leerjaar. Met ’minimum’ 
| wordt een gemeenschappelijk platform voor alle leerlingen bedoeld dat de beginsituatie van ge-vier— 

jhet-derde-teerjaaiyf bepaalt. 
Indien de klassesamenstelling en het niveau dn de leerlingen (als gevolg van de mogelijk ver- 
schillende beginsituatie) het toelaten, biedt de leraar bijkomende doelstellingen en inhouden uit het 
basisprogramma van het-derde-teerjaarjaan. . 
Hiervoor is in dit leerplan een voorstel van ’aanvulling’ opgenomen. Deze aanvulling is vrijblijvend. 
Dit leerplan bevat dus : 
- het minimumprogramma van de eerste graad, d.w.z. de basisdoelstellingen en -inhouden die alle 

leerlingen op het einde van het tweede leerjaar moeten bereikt hebben; 
~ een voorstel van aanvulling voor klassegroepen of leerlingen die het minimumprogramma hebben 

afgewerkt. 

1.3. Het leerplan besteedt bijzondere aandacht aan de problematiek van de aansluiting in het tweede 
leerjaar van leerlingen die de 2-urige of 4-urige leergang in het eerste leerjaar hebben gevolgd. 
Deze problematiek stelt zich niet voor scholen/scholengemeenschappen die in het eerste leerjaar 
enkel twee uur of enkel vier uur Klassieke Studies hebben ingericht. 
Deze problematiek stelt zich evenmin voor scholen/scholengemeenschappen die de eerste graad zo 
hebben ingericht dat de leerlingen afkomstig van twee uur en vier uur, gescheiden blijven. 
Om in het andere geval de aansluiting van leerlingen uit de 2-urige of 4-urige leergang zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, worden in het hoofdstuk "Methodologische wenken" mogelijke werk- 
vormen gesuggereerd. 

bre nd 

1.4. Zoals de leergangen met 2 of 4 lestijden van het eerste leerjaar moet de Basisoptie Latijn opgevat 
worden als een geheel waarin de componenten taal, lectuur en cultuur geïntegreerd worden. 
De taalcomponent krijgt ook hier de belangrijkste rol. Vervolgens wordt aan het leren lezen van 
teksten een aanzienlijk deel van de beschikbare tijd besteed. Tenslotte komt hoofdzakelijk in 
aansluiting met lectuur ook cultuur aan bod. 

2. BEGINSITUATIE 

De Basisoptie Latijn is bestemd voor leerlingen die in het eerste leerjaar Klassieke Studies met twee 
of met vier uur gevolgd hebben. 
De leerlingen hebben in het eerste leerjaar Één van beide aanvangscursussen Klassieke Studies 

‚gevolgd. Ze zijn met Latijn gestart en hebben met nies en Annes Cultuur kennis gemaakt. 

    

    

  

Concreet kan de leraar drie soorten klassegroepen voor zich hebben : 

studierichting Klassieke Talen. Ze zijn verschenen in Nova et Vetera. 

De lessen Latijn in het tweede leerjaar 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 wekken voor essentiële aspecten 

van de antieke cultuur; 

- bij de leerlingen de vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die nodig zijn om de voorafgaande 
doelstellingen te kunnen realiseren. 

< 

4, BASISDOELSTELLINGEN EN -LEERINHOUDEN 

4,1. Principes 

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

- Rationalisatie 

Het eerste einddoel van de studie van Klassieke Talen is : "Een tekst, analoog aan bestudeerde 
teksten, in de respectieve oude taal kunnen begrijpen naar vorm en inhoud, d.w.z. zelf die tekst 
kunnen ontleden, interpreteren en commentariëren door kritisch gebruik te maken van de 

geschikte informatiebronnen (1)". 
Uiterlijk bij de aanvang-van het vierde leerjaar in de tweede graad moeten authentieke teksten 
gelezen worden. Omwille van deze twee uitgangspunten is een rationele aanpak noodzakelijk. 
Hiermee wordt bedoeld dat de taalkennis beperkt wordt tot het minimum nodig om een tekst te 
verstaan. Deze visie ligt aan de basis van het opstellen van minimumdoelstellingen en van de 
afbakening 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 
iv.m. vocabularium, morfologie, syntaxis. 

Systematisatie 

Het is pedagogisch verantwoord dat de leerling zijn kennis in een gestructureerd en - zo moge- 
lijk - afgerond geheel kan inpassen. Dit heeft de leerplancommissie ertoe aangezet b.v. de studie 
van de indicatief futurum exactum in het tweede leerjaar te verkiezen boven de studie van een tijd 
van de conjunctief. 

t Uniformiteit 

De leerplancommissie wil gelijkvormigheid bevorderen en bereiken m.b.t. de grammaticale 
terminologie. Om de steeds toenemende terminologische wildgroei te beperken is in het leerplan 

er een bindende grammaticale terminologie voorgesteld. 
a 1" - een klassegroep van leerlingen die Klassieke Studies met twee u/w gevolgd hebben; 

u - een klassegroep van leerlingen die Klassieke Studies met vier uw gevolgd hebben; 

\ 

- een gemengde klassegroep van leerlingen die Klassieke Studies met twee u/w of Klassieke Studies 

met vier u/w gevolgd hebben. 

(1) Cfr. het leerplan van Klassieke Studies, p. 4. 3, 191-193. (1) Algemene doelstellingen van de Klassieke talen. Nova et Vetera, 1978/79 (56), nr. 

An dd 
drop. Vien ++ 

  
 



4.2. Taal 

MINIMUMPROGRAMMA VAN DE EERSTE GRAAD 

Inleiding : 

De doelstellingen en inhouden die volgen, zijn te beschouwen als het basisprogramma van de eerste 
graad. Het is het minimum dat door alle leerlingen in de eerste graad moet bereikt worden. Dit 
programma sluit de basisdoelstellingen en -leerinhouden van Klassieke Studies met twee u/w en 
Klassieke Studies met 4 u/w van het eerste leerjaar in. 
Naargelang van de beginsituatie van de leerlingen in het tweede leerjaar zal de leraar minder of 
meer tijd nodig hebben om dit programma af te werken. 
Voor de leerlingen en/of klassegroepen die het programma hebben afgewerkt, is in een aanvulling 
voorzien (zie p. 12). 

1) Begrippen 

Basisdoelstelling 

De elementaire begrippen ten minste met voorbeelden kunnen verduidelijken, of opgegeven 
voorbeelden onder het juiste begrip kunnen ordenen. 

Leerinhoud 

M orfologie: 

- de kenmerken van het woord : woordsoort 
- de bestanddelen van een woord : prefix, stam, bindklinker, uitgang, suffix 

- buiging/flexie : verbuiging, klasse, verbuigingsmodel/paradigma; vervoeging, vervoegings- 
model/paradigma 
. lidwoord 
. zelfstandig naamwoord/substantief : geslacht/genus : 
mannelijk, vrouwelijk, onzijdig 
getal : enkelvoud, meervoud 

vocaal- en consonantstammen/klinker- en medeklinkerstammen 
naamvallen : nominatief, vocatief, accusatief, genitief, datief, ablatief 

vorming van de substantieven : afleidingen, samenstellingen 
bijvoeglijk naamwoord/adjectief : bijvoeglijke naamwoorden met één, twee, drie uitgangen 
vergelijkingstrappen : stellende tfap/positief, vérgrotende tfap/comparatièf, overtreffendé 
trap/supertatief 
telwoorden : hoofd- en rangtelwoorden 
zelfstandig en bijvoeglijk voornaamwoord : voornaamwoordelijke verbuiging (b.v. ill-ius, 
ill-i, ill-u-d) 
persoonlijk voornaamwoord 
wederkerig/reflexief persoonlijk voornaamwoord 
bezittelijk voornaamwoord 
aanwijzend voornaamwoord 
verwijzend voornaamwoord 
betrekkelijk/relatief voornaamwoord, antecedent, pseudorelatief/schijnrelatief 
vragend voornaamwoord 
onbepaald voornaamwoord 
telwoord 

. bijwoord 

. werkwoord/verbum : bestanddelen van het werkwoord : werkwoordstam/verbaalstam, tijdstam, 
kenletter themavocaal/bindklinker 

persoonsuitgangen 
enkelvoudige en samengestelde werkwoorden 

vorming van de werkwoorden : 
vormen :-bedrijvendefactieve, lijdende/passieve™ . 
wijzen : indicatief, imperatief, infinitief, participium 

(fraésefis, parti¢ipium perfectúm se 
tijden : onvoltooide tijden : praesens, imperfectum, futurum simplex 

voltooide tijden : perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum 
soorten werkwoorden : regelmatige werkwoorden 

onregelmatige werkwoorden 
defectieve werkwoorden 
onpersoonlijke werkwoorden 

        

voorzetsel 
. partikel. 

Syntaxis: 

- overeenkomst/congruentie 
attributieve bepaling : bijgesteld adjectief 

bijstelling 
predicatieve bepaling : gezegde 

bepaling van gesteldheid 
- de naamvallen en hun functies : 

. nominatief : 
nominatief van het onderwerp 
vocatief : 
naamval van de aangesproken persoon 
accusatief : 
accusatief van het lijdend voorwerp 
accusatief na voorzetsels 
genitief : 
genitief bezit 
onderwerpsgenitief/subjectsgenitief 
voorwérpsgenitief/objectsgenitief 
deélsgenitief/partitieve genitief 
datief : 
datief van het meewerkend voorwerp 
voorwerpsdatief |#1 
datief van oordeel 

datief Van nadeel 
datief van bezit 
ablatief : 

ablatief vam scheiding 
ablatief van/bijwoordelijke bepaling van middel, oorzaak, wijze, tijdstip 
ablatief van handelend voorwérp 
ablatief ya tweede lid vafi de vergelijking 
ablatief na voorzetsels 

+ 

par AT. bep “ny 

~ Syntaxis van het werkwoord : 

zelfstandige werkwoorden 

koppelwerkwoorden 
hulpwerkwoorden 
overgankelijke/transitieve werkwoorden 
onovergankelijke/intransitieve werkwoorden 
persoonsvorm 
onpersoonfijk passief 

~ syntaxis van de zin : 
de betrekkelijke/bijvoeglijke/relatieve bijzin. 

  

 



Toelichting 

Inzake de grammaticale terminologie is standaardisatie binnen de groep Klassieke Talen 
noodzakelijk en wordt de grammaticale terminologie als bindende leerstof uitgeschreven. Deze 
terminologie volgt de "Codex van de Griekse en Latijnse Terminologie (1)" waarnaar ook ver- 
wezen wordt voor hier niet vermelde begrippen. De Latijnse benamingen kunnen de Nederlandse 
termen vervangen. 

2) Uitspraak 

Basisdoelstelling 

Het Latijnse woord correct kunnen uitspreken, d.i. volgens de oud-Romeinse uitspraak en met 
de juiste beklemtoning. 

3) Woordenschat 

Basisdoelstellingen 

- van ca. 1000 Latijnse basiswoorden de Nederlandse vertaling kunnen 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. 

Leerinhoud 

~ ca. 1000 basiswoorden 
~~ prefixen en suffixen. 

Toelichtingen en wenken 

« Frequentieonderzoekingen tonen aan dat ca. 1800 woorden als basiswoorden volstaan. Hierin 
zijn samenstellingen en afleidingen begrepen. De studie ervan is gespreid over drié jaar. 

- Het basisvocabularium wordt bij voorkeur zo gekozen dat het rekening houdt met de frequentie 
van gebruik én betekenis bij de prozaschrijvers. In dit verband kan een basiswoordenlijst die 
steunt op onderzoekingen van LASLA, opgevraagd worden (2). 

- Om het basisvocabularium beter te laten functioneren en renderen steunt het bij voorkeur op 
de kennis van woordvorming door afleiding 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 verantwoord in het basisvocabularium onderschikkende voegwoorden op te nemen. Zij 
laten toe bepaalde samengestelde zinnen te lezen (anticiperen). 

(1) Codex van de Spraakkundige Terminologie. Proeve van Coördinatie. Uitgegeven door het 
Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1949, 30-39. 

(2) Bij de voorzitter van de leerplancommissie Latijn.     

4) Morfologie 

Basisdoelstellingen 

Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 
- de vormen van de paradigmata van de naamwoorden kunnen weergeven; 
- alle vormen van gememoriseerde naamwoorden kunnen herkennen : het paradigma, de klasse, 

de verbuiging kunnen aangeven, de juiste naamval, genus, getal kunnen determineren; 

~ alle vormen van regelmatige niet gememoriseerde naamwoorden, indien hiertoe voldoende 
gegevens voorhanden zijn, kunnen herkennen; 

» gesubstantiveerde adjectieven als substantieven kunnen herkennen. 

Céparatief en superlatief : 
- de comparatieven en superlatieven kunnen herkennen; 
de betekenis van een comparatief en superlatief in de context kunnen weergeven. 

Voornaamwoorden : 
- Bij de voornaamwoorden : 

alle vormen, zowel bijvoeglijke als zelfstandige, van de aangeleerde voornaamwoorden kunnen 
herkennen; 

de betekenis van de voornaamwoorden kunnen weergeven; 

de verbuiging van ego, tu, se, nos, vos, is, ipse, idem, hic, iste, ille, qui, quis ? kunnen 
weergeven. 

- Bij de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden : 
het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp kunnen verantwoorden; 
het verschil in gebruik en betekenis tussen reflexief en niet-reflexief voornaamwoord in een 
context kunnen verduidelijken. 

« Bij de aanwijzende voornaamwoorden : 
de persoonlijke, bezittelijke en verwijzende betekenis van ìs kunnen herkennen; 
de verwijzende en aanwijzende betekenis van hic, iste en ille kunnen herkennen. 

* Bij betrekkelijke voornaamwoorden : 
de vorm (genus, getal, naamval) van het relativum kunnen verklaren in zijn relatie tot het 
antecedent en zijn functie in de zin; 

het pseudo-relativum kunnen herkennen en in zijn betekenis kunnen weergeven. 
- Bij de onbepaalde voornaamwoorden : 

het gebruik van (ali)quis en quidam kunnen verantwoorden. 

Telwoord : 
- de vormen van unus, duo, tres, milia kunnen herkennen. 

Bijwoord : 
- de vormen van het bijwoord kunnen herkennen. 

Werkwoord : 
- de vormen van de paradigmata van de werkwoorden kunnen weergeven; 
- alle vormen van gememoriseerde werkwoorden kunnen herkennen : het paradigma (de 
vervoeging) kunnen aangeven; 

“alle vormen van regelmatige niet-gememoriseerde werkwoorden, indien hiertoe voldoende 
gegevens voorhanden zijn, kunnen herkennen; 

- de specifieke betekenis van de indicatief imperfectum en indicatief perfectum, en van de 
indicatief futurum simplex en indicatief futurum exactum kunnen weergeven, en hun gebruik 
kunnen rechtvaardigen. 

Leerinhoud 

Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 
- de paradigmata rosa, avus, donum 

bonus 

| 

 



um 

7. ior / -issimus, -errimus, -illimus 
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verbuiging van naamwoorden op -(e)r 
genusregels 
gesubstantiveerd adjectief 

- de paradigmata dux, corpus, mare 
felix, fortis, acer 

de belangrijkste genusregels 
~ de paradigmata fructus, dies 
verbuiging van domus 
genusregels. 

Cofnparatief en superlatief : 

„comparatief en superlatief van bonus, malus, parvus, magnus, multi. 

Voornaamwoorden : 
- ego, tu, nos, vos 

se 
~ meus, tuus, noster, vester 

suus 

+ is 
ipse, idem 
hic, iste, ille 

+ qui 
_guicumque 
_quisquis 
- quis ? 
- (ali)quis, quidam, 
quisquam 
_{unus-) quisque 
_pemo, nihil 
_pullus, ullus, nonnulli 

alius, solus, totus 

uterque 
“alter. 

Telwoord : 
- und, duo, tres 

- milia. 

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. 

= It = 

Toelichting 

Lv.m. het naamwoord 
De studie van het naamwoord behoort volledig tot het minimumprogramma van de eerste graad. 

Iv.m. het werkwoord 
De studie van de conjunctief behoort niet tot het minimumprogramma van de eerste graad. De 
studie van het participium praesens en perfectum is beperkt tot de vorming, de betekenis en het 

_bijvoeglijk gebruik. Ve >) ? Joy ork 
e motivering hiervoor is (dubbel /: 

- de studie van de conjuncùief en van het participium conìunctum brengt de leerlingen bij de 
studie van de bijzin die in het-derde-leerjaar: 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. 

5) Syntaxis 

Basisdoelstellingen 

Bij congruentie : 
- de persoonsvorm in relatie tot het onderwerp kunnen verklaren; 
- de vorm van het adjectief, de bijstelling, de bepaling van gesteldheid, het gezegde kunnen 

verklaren in relatie met het woord waarbij het hoort. 

Bij naamvallen : 
-de functie van de naamval in een al dan niet bestudeerde tekst kunnen bepalen en zijn 
betekenis weergeven; 

» de syntactische relatie tussen de zinsdelen kunnen leggen. 

Leerinhoud 

~ Congruentie 
persoonsvorm met het onderwerp 
attributieve bepaling : bijgesteld adjectief 

bijstelling 
predicatieve bepaling : gezegde 

bepaling van gesteldheid 

~ De naamvallen en hun functies 
nominatief : nominatief van het onderwerp 
vocatief : naamval van de aangesproken persoon 
accusatief : accusatief van het lijdend voorwerp 

* 

ae 2h pe J 

accusatief na voorzetsels heëmu beha. 
genitief : genitief van bezit dar. bij Torah ) 

onderwerpsgenitief pel 
voorwerpsgenitief bij substantieven, adjectieven en werkwoorden 
deelsgenitief 

datief : datief van het meewerkend voorwerp 
voorwerpsdatief bij adjectieven en werkwoorden 
datief van vóordeel en nadeel 

datief ván bezit 
ablatief : ablatief van scheiding 

ablatief van/bijwoordelijke bepaling van middel, oorzaak, wijze, tijdstip — 
ablatief van hafidelend voorwerp 
ablatief van het tweede lid van de vergelijking 
ablatief na voorzetsels. —   
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Toelichting 

- De syntaxis van de naamvallen sluit direct bij de studie van de morfologie van de woordsoorten 
aan. 
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 naamvalfuncties 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 ablatief). 

6) Woordvolgorde 

Basisdoelstellingen 

- Kunnen vaststellen dat het Latijn en het Nederlands fundamenteel verschillen qua 
woordplaatsing; 

+ De zinnen kunnen reconstrueren volgens de principes van de grammaticale samenhang in het 
Nederlands. 

Toelichting 

De observatie van die activiteiten biedt nuttige gegevens over het vermogen van die leerlingen 
om deze fundamentele eigenheid van een flecterende taal te vatten. 

AANVULLING > aande mh ch? palais” dure 

Inleiding : 

Deze leerinhouden met de daarbij horende basisdoelstellingen zijn een aanvulling voor de leerlingen 
die het minimumprogramma van de eerste graad afgewerkt hebben. Hierbij wordt vooral gedacht 
aan leerlingen/klassegroepen die in het eerste leerjaar de leergang van 4 lestijden hebben-gevolgd-) 

g ch o,. 
Deze leerinhouden zijn basiselementen uit het deme leerjaar) Het staat de leraar vrij, althans in 
overleg met zijn collega’s binnen de school/scholengemeenschap, uit dit aanbod te kiezen. De 
gekozen leerstofelementen en doelstellingen moeten geëvalueerd worden als basiskennis. )Het— 

opnemen van de lementen (of andere) in het tweede leerjaar verlicht dus het programma 
grammatica Van het erde leerjaren laat de leerlingen ongetwijfel vroeger authentieke teksten 

ÿ 
1) Begrippen 

Basisdoelstelling 

De elementaire begrippen tenminste met voorbeelden kunnen verduidelijken, of opgegeven 
voorbeelden onder het juiste begrip kunnen ordenen. 

Leerinhoud 

Morfologie: 

- werkwoord : 
wijzen : participium futurum 

gerundium 

gerundivum 
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Soorten werkwoorden : deponente werkwoorden/deponentia 
semi-deponente werkwoorden/semi-deponentia 

Syntaxis: 

~ naamvallen : accusatief als onderwerp van de infinitiefzin 
prefixdatief 
losse ablatief 
voorwerpsablatief bij werkwoorden 

~ de infinitief als onderwerp of lijdend voorwerp 
- syntaxis van de zin : 
consecutio temporum : anterioriteit 

“gelijktijdigheid 
$ posterioriteit 

Onafhankelijke zin/hoofdzin 
afhankelijke zin/bijzin : completieve zin : infinitiefzin. 

2) Woordenschat 

Basisdoelstellingen 

Cfr. p. 8. 

Leerinhoud 

Circa 350 basiswoorden. 

3) Morfologie 

Basisdoelstellingen 

~ De vormen van de gememorìseerde deponente en semì-deponente werkwoorden kunnen her- 
kennen en kunnen onderbrengen bij de vijf regelmatige vervoegingen; 

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

Leerinhoud 

Van de paradigmata van de vijf regelmatige vervoegingen : 
amare - monere - tegere - audire - capere, en van de werkwoorden : esse - posse - ire -velle - 
nolle - malle - fieri - ferre 

= infinitief perfectum, futurum : actieve en passieve vormen 
- participium futurum 
- gerundium 

- gerundivum. 
Deponente en semi-deponente werkwoorden. 

Toelichting 

De passieve infinitief futurum haalt niet de frequentie. Het bestaan ervan wordt enkel vermeld 
omvwille van de systematisatie. 
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4) Syntaxis 

Basisdoelstellingen 

Bij congruentie : 
De functie van een participium en een gerundivum in een zin kunnen bepalen als bijgesteld 
adjectief, bepaling van gesteldheid 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; 

- de prefixdatief kunnen herkennen; 

- een losse ablatief als zodanig kunnen herkennen; 

- een ablatief als voorwerp bij werkwoorden kunnen herkennen. 

Bij infinitief : 
Een infinitief als onderwerp of als lijdend voorwerp kunnen herkennen. 

Bij afhankelijke zin : 
De infinitiefzin als onderwerpszin en als voorwerpszìn kunnen herkennen. 

Bij hoofdzin en infinitiefzin : gebruik van de tijden. 
De tijd van het werkwoord in een hoofdzin en infinitiefzin kunnen herkennen, interpreteren en 
weergeven in het Nederlands. 

Leerinhoud 

= naamvallen : 
„ accusatief : als onderwerp van de infinitiefzin 
‚ datief : als prefixdatief 
. ablatief : als voorwerpsablatief 

losse ablatief 
- infinitief als onderwerp en lijdend voorwerp 
- afhankelijke zin : soorten en wijzen : 

. completieve zin : infinitiefzin 
~ gebruik van de tijden : 

. de begrippen : anterioriteit 
gelijktijdigheid 
posterioriteit 

. de consecutio temporum van de infinitief en van het participium. 

Toelichting 

Het kunnen bepalen van de aard van het regerende werkwoord (b.v. sentiendi) is geen basisdoel- 
stelling. 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. 

4,3, Lectuur 

1) Basisdoelstellingen 

Zowel bestudeerde Latijnse fejn als Latijnse teksten die analoog zijn aan bestudeerde, 
kunnen begrijpen naar vorm en\Òfioud. 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;   
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- de Latijnse tekst zo adequaat mogelijk in de moedertaal kunnen omzetten (met respect voor 
de Nederlandse woordschikking en het taaleigen); 

* de inhoud van de tekst kunnen weergeven door navertellen, samenvatten, 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 bevatten. 

2) Leerstofinhoud 

Voor de keuze van de teksten gelden volgende aanbevelingen : 
- qua taal moeten de teksten correct en keurig Latijn: zijn en haalbaar voor de leerling; 
- qua vorm en inhoud zijn doorlopende teksten van het verhalende type te verkiezen, die waarde- 
volle elementen uit het antieke cultuurgoed bevatten, en die gevarieerd en aantrekkelijk zijn. 

\ 

3) Toelichting 

De groeiende taalvaardigheid en taalverwerving moeten gepaard gaan met een groeiende 
vaardigheid bij het begrijpen van teksten. 
Teksten zijn tegelijk doel en middel : 

- doel : het begrijpen van teksten is immers 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; 

» middel : de tekst is middel 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 brengen, te vergroten en te observeren. Ook kan de tekst 
een uitgangspunt zijn om cultuur aan te brengen. 

4.4, Cultuur 

1) Basisdoelstellingen 

Inzicht hebben in en belangstelling opbrengen voor essentiële aspecten van de antieke cultuur. 

2) Leerinhoud 

Cultuuraspecten die belangrijk zijn als bron van de westerse beschaving en/of als achtergrond 
bij later te lezen auteurs. 

Mogelijke onderwerpen zijn : 
- bij vocabularium : de invloed van het Latijn in velerlei naamgevingen; 
- bij lectuur : de mythologische of historische context 

religieuze praktijken 
maatschappelijke structuren 
kunsthistorische elementen … 

- (persoonlijke) taken : themata zoals ontspanning, dagelijks leven, onderwijs, leger … 
jeugdliteratuur met onderwerpen uit de klassieke oudheid … 

3) Toelichting 

De leergang Latijn vormt één geheel waarin de componenten taal, lectuur en cultuur organìsch 
met elkaar verbonden zijn. Het leerstofonderdeel Cultuur blijft het best verbonden met een 
Latijnse tekst waarin waardevolle elementen uit het antieke Cultuurpatrimonium vervat zijn, die 
de leerkracht verder kan (laten) uitdiepen. 
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4,5, Vaardigheden en attitudes 

Een aantal vaardigheden en attitudes zijn onmisbaar voor de verdere studie van het Latijn. Deze 
vaardigheden en attitudes verschaffen belangrijke aanwijzingen voor de oriëntering van de leerlingen 
op het einde van het schooljaar. 
Essentiële componenten in de studiehouding zijn : 

1) Vaardigheden : 

«= geheugen bij woordenschat en grammatica 
- 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 tekstbegrip. 

2) Attitudes : 

= motivatie en belangstelling 
- nauwgezetheid bij het herkennen en weergeven 
- studiediscipline : regelmaat, planning, concentratie 
- doorzettingsvermogen 
- vermogen tot zelfstandig werken. 

5. VERRLIKINGSDOELSTELLINGEN 

5.1. Voor alles dient erop gewezen dat de basisdoelstellingen van het minimumprogramma van 
primordiaal belang zijn : het zijn deze doelstellingen die de klassegroep in de loop van het 
schooljaar moet bereiken. 

5.2. Het verdient aanbeveling dat de leraar dit minimumprogramma - indien afgewerkt - aanvult met 
basiselementen uit het programma van het derde leerjaar! (cfr. aanvulling p. 12). 
Dit verlicht het nog vrij zware taalprogramma van het derde leerjaar en biedt de mogelijkheid 
vroeger met de lectuur van authentieke teksten te beginnen. 

6. METHODOLOGISCHE WENKEN 

6.1. Bij de beginsituatie 

De leraar zal de beginsituatie van de leerlingen nauwkeurig nagaan, o.a. welke leerlingen en hoeveel 
uit Klassieke Studies met twee of vier u/w komen. 
Het ligt voor de hand dat hij op de hoogte is va van ae inhouden en ern PL van aaf 

gate 
per TT 

6.2. Bij de gebruikte methode 

Principieel voldoet elke methode die de basisdoelstellingen bereikt. 
De bestaande methodes moeten dus getoetst worden aan het gestelde doel. De voorkeur zal uitgaan 
naar een methode die rechtstreeks en efficiënt de doelstellingen bereikt. Het is vanzelfsprekend 
dat hierover binnen de school-/scholengemeenschap een consensus wordt bereikt. 
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6.3. Algemene didactische aanwijzingen 

1) Herhaling 

In het begin van het schooljaar wordt voldoende tijd besteed aan de herhaling van de leerstof 
van het eerste leerjaar. 

2) Variatie 

- Er bestaat op dit ogenblik een grote verscheidenheid van didactische werkvormen (onderwijs- 
leergesprek, groepswerk, individuele werkvormen ...) en hulpmiddelen (transparanten, wand- 
kaarten, video ...). 

~ Het verdient aanbeveling deze verscheidenheid maximaal te benutten. Afwisseling ter zake zal 
er ongetwijfeld toe bijdragen de belangstelling van de leerlingen gaande te houden. De ver- 
scheidenheid biedt tevens meer mogelijkheden tot observatie. Bovendien speelt variatie 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 leer- 
lingen nog grote nood aan een duidelijke houvast. 

+ Bij de keuze van de werkvormen zal men bij voorkeur rekening houden met volgende criteria : 
« de geaardheid en samenstelling van de klassegroep 
. 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 verkrijgen. 
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. 

3) Actieve beheersing 

De leerlingen moeten de nieuw verworven kennìs zo duurzaam mogelijk bezitten. De middelen 
om dit resultaat te bereiken kunnen van uiteenlopende 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. 

4) Remediëring 

Remediëring 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 kan (kunnen) aansluiten. 
Tijdens de remediëring is differentiatie wenselijk : zo kan elke leerling zijn leemtes bijwerken. 
Goede leerlingen kunnen ingeschakeld worden bij de remediëring van zwakke leerlingen. 

5) 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. 

6) Vaardigheden en attitudes 

De leraar zal bij de voorbereiding van zijn lessen ook aandacht hebben voor de vaardigheden 
en attitudes. Hij zal ze ook tot doel stellen en in de lessen observeren. 
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64. Specifieke didactische aanwijzingen i.v.m. de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar 

De klassesamenstelling in het tweede leerjaar kan grondig verschillen. Theoretisch kunnen zich 
vijf mogelijkheden voordoen. De klas kan samengesteld zijn met leerlingen die 

(a) alle uit KS-4 afkomstig zijn; 

(b) alle uit KS-2 afkomstig zijn; 

(c) in hoofdzaak uit KS-4 afkomstig zijn, aangevuld met één of enkele leerlingen uit KS-2; 

1 
(d) voor de helft uit KS-4 en voor de helft uit KS-2 afkomstig zijn; 

(e) in hoofdzaak uit KS-2 afkomstig zijn, aangevuld met een of enkele leerlingen uit KS-4. 

Naargelang van deze samenstelling zal de leraar zijn manier van lesgeven aanpassen. 

Bij (a) en (b) geldt de algemene regel die hierboven bij 6.2. bij de gebruikte methode beschreven 

staat. 
Bij (c), (d) en (e) dringt zich een aangepaste werkwijze op. 
Bij (c) zal de leraar trachten de enkele leerlingen uit KS-2 in de loop van het eerste semester bij 
te werken. Individualiserende werkvormen (geprogrammeerde instructie, leercontracten, computer 
begeleid leren …) lijken in dit geval het meest geschikte middel om het inhaalmaneuver tot een 
goed einde te brengen. De school kan eventueel voorzien in inhaallessen. 
Bij (d) dringt zich het gebruik van interne differentiatie op. Het basis-herhalings-verrijkingsmodel 
biedt de mogelijkheid de leerlingen achtereenvolgens gemeenschappelijk en in gedifferentieerde 
groepen te onderwijzen en begeleiden. 
Bij (e) zal de leraar zich op de eerste plaats tot de leerlingen uit Klassieke Studies met twee 
lestijden richten. De leerlingen uit Klassieke Studies met vier lestijden kunnen aan de hand van 
verrijkingsleerstof hun kennis verdiepen. 

7, EVALUATIE 

7.1. Criteria voor toetsen 

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 : 
- qua leerinhoud. Ze moeten het geheel van de leerstof bestrijken. Ze moeten voldoende duidelijk 
maken in welke mate de basisdoelstellingen m.b.t. taal, lectuur en cultuur bereikt zijn; 

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

- qua beoordelingscijfer. Het verschillend belang van de leerstofonderdelen taal, lectuur en cultuur 
(cfr. 1. INLEIDING, p. 4) zal weerspiegeld worden in het beoordelingscijfer. 

De toetsen moeten herkenbaar zijn : ze moeten in de lijn liggen van de manier van werken tijdens 
de lessen. 
De toetsen moeten betrouwbaar zijn : de vragen moeten ondubbelzinnig geformuleerd worden. 
Bijkomende uitleg zou moeten overbodig zijn. 

7.2. Slagen/niet-slagen 

- Het slagen hangt af van het bereiken van de basisdoelstellingen. Dit geldt zowel voor de 
basisdoelstellingen van het minimumprogramma als voor de gekozen basisdoelstellingen van de 

aanvulling. 
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- Omdat het latere curriculum Latijn blijft steunen op de basisdoelstellingen en leerinhouden 
moeten hieraan hoge eisen gesteld worden. 
Wat de cesuur betreft is het wenselijk dat b.v. voor het herkennen van woordvormen een 
gemiddelde score van minimum 7 op 10 vooropgesteld wordt. 

7.3. Oriéntering 

Op het einde van het tweede leerjaar moet de leraar oordelen of de leerling in de tweede graad 
een studierichting Latijn kan blijven volgen. Richtinggevend hierbij is naast de aanleg de evolutie 
van de leerling op gebied van motivatie en zijn interesse voor taal en cultuur. De leraar zal - op 
grond van zijn observatie - een antwoord geven op de volgende vragen : 
- zal de leerling de toenemende en complexere leerstof blijvend aankunnen ? 
- zal de leerling het 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 ? 

   

   

   

   

  

e keuze tussen vier of zes lestijden in het 
“urige leergang in de tweede graad kan als volgt 

De leraar zal de leerling begeleiden bij een mogelij 
derde leerjaar. Het onderscheid tussen de 4- en 
worden omschreven : 
- de 6-urige leergang biedt de leerlingeneen ruimer beeld van en een grondiger inzicht in de 
Latijnse taal, literatuur en cultuur; 

- de 6-urige leergang biedt m 
parallelteksten en voor the 
stilistische aspecten; 

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

. me 
Ook de 2-urige leergang behoost fot de tete van de leerling in de tweede graad. 

ruimte voor taalreflectie, meer ruimte voor lectuur van 
tische behandeling, meer ruimte voor bespreking van inhoudelijke 
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1. INLEIDING 

Dit leerplan is bestemd voor het vak "Grieks", vermeld onder rubriek 1 van het keuzegedeelte in het 
lessenrooster voor het tweede leerjaar (eerste graad). 

Dit vak wordt aangeboden als de aanzet van een curriculum Grieks, dat in de 2e en 3e graad verder- 
gezet wordt, ofwel onder de vorm van 2 u/w, ofwel onder de vorm van 4/6 u/w. Voor dit laatste 

curriculum, dat de lectuur van Griekse auteurs tot doel heeft, kan in dit 2e leerjaar ook de Basisoptie 
Grieks (met 5 u/w) als basis worden gekozen. Met het oog op het eventuele samenkomen, in een 
verder stadium, van leerlingen uit beide startleergangen, zijn de inhouden der beide leerplannen zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd. Aldus kan men deze 2-urige leergang uitbouwen tot een volwaardig 
aanvangsonderricht in het Grieks binnen een beperkt lestijdenpakket. 

Dit aanvangsonderricht komt tegelijk ook tegemoet aan de behoeften der leerlingen die het curri- 
culum onder de vorm van 2 uw wensen verder te zetten. Dit curriculum beoogt veeleer een inzicht 
in het systeem der Griekse taal en wil, net als het analoge curriculum Latijn, binnen de waaier der 
studiemogelijkheden ook de component "taalkunde" aanbieden. Deze component zal bij uitstek 
geschikt zijn ter aanvulling en verrijking van studiepakketten, die de hoofdklemtoon leggen op de 
studie der oude culturen, der moderne talen of der wetenschappen (*). 

SITUATIESCHETS 

De leerlingen die in het 2e leerjaar de 2-urige leergang Grieks volgen, hebben ìn het 1e leerjaar A 
het vak "Klassieke Studies" gevolgd. Aan het einde daarvan hebben zij een gunstig advies gekregen 
om de studie van het Grieks verder te zetten. Men mag dus aannemen dat de leerlingen aanleg en 
belangstelling vertonen. In dit opzicht vormen zij een vrij homogene groep. De kans is echter groot 
dat er zich verschillen zullen aftekenen, naargelang deze leergang al of niet gecombineerd wordt met 
de 5-urige Optie Latijn. De leerlingen voor wie dit het geval is, zullen tal van essentiële begrippen, 
structuren en werkwijzen vlugger assimileren. 

, DOELSTELLINGEN EN LEERSTOFAFBAKENING 

In het algemeen kan de bedoeling van deze leergang in dit leerjaar als volgt worden omschreven : de 
leerlingen moeten de eerste basiskennis verwerven, die hen in staat moet stellen om Griekse taal- 

uitingen te begrijpen. 

Ziet men deze eerste basiskennis in functie van de latere lectuur van Griekse auteurs (het verdere 
curriculum met 4/6 u/w), dan zal men moeten streven naar een blijvende beheersing der essentiële 
taalgegevens. Stelt men ze daarentegen veeleer ten dienste van een inzicht in het Griekse taalsysteem 

(het verdere curriculum met 2 u/w), dan kan men tal van accenten anders leggen. 

In dit laatste geval is het bijvoorbeeld niet van wezenlijk belang dat de leerlingen het taalmateriaal 
uit hun geheugen kunnen putten; op lange termijn kan een goede training in opzoekingstechnieken 

"met open boek" doeltreffender blijken dan een nodeloze en overdreven belasting van het geheugen. 
Men is ook niet gebonden aan de eerder complexe gedaante, waaronder de taal zich in de literaire 
teksten vertoont : men kan een naamvalsfunctie net zo goed zien functioneren in een zin van twee 
woorden als in een periode. Bovendien kan een uitzondering taalkundig zeer interessant zijn, ook al 
komt ze zelden voor in de teksten. 

(*) Zie de synthetische voorstelling De VSO-cursus Latijn/Grieks (2 u/w). Een nieuw leerplan in 
de maak, in Nova et Vetera, LXI (1983-1984), nr. 4, blz. 256-262.   
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Een en ander wijst op de mogelijkheid van een aanpak, die grondig afwijkt van de methode, die direct 
afgestemd is op het lezen van authentieke teksten. Dit verschil inzake aanpak zal zich nochtans pas 
in het verdere stadium duidelijk gaan manifesteren; het belet alleszins niet dat men op het niveau van 
dit startjaar in beide gevallen kan uitgaan van dezelfde basis-leerinhouden. 

3.1. Basisdoelstellingen en -leerinhouden 

1) VOCABULARIUM 

~ Van ca. 300 Griekse basiswoorden de betekenis kunnen weergeven en de vereiste morfologische 
kenmerken kennen (woordsoort, de genitief van het naamwoord, de drie genera der adjec- 
tieven …); ‘ 

+ de passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels kennen. 

Toelichting 

Bij de keuze der woorden zal men rekening houden met hun frequentie en met de gramma- 
ticale categorieën die in dit leerplan worden bestudeerd; deze moeten in de basiswoordenlijst 
minstens vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kan men ook rekening houden met het doorleven 
van het Griekse vocabularium in de moderne westerse talen. 

2) GRAMMATICA 

Schrift en uitspraak 

De Griekse woorden luidop kunnen lezen en correct kunnen schrijven; de leestekens kunnen 
herkennen. . 

Morfologie (*) 

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen de vermelde woordvormen correct kunnen identi- 
ficeren. Dit principe moet op volgende inhouden worden toegepast : 

- het lidwoord 

+ paradigmata van de eerste klasse 5o0A0c , tLun / Bupá , Böpov 
dyaBôc , vÉoc , 4dLkoc 

- de genusregel van de eerste klasse 

~ paradigmata van de tweede klasse bhtwp , Oùua , Goowv 
äv8oc , GAn@hc 

~ regelmatige bijwoorden op -wc 

- de onregelmatige bijwoorden uit het vocabularium 

- de trappen van vergelijking : 
de regelmatige vormen en de in het vocabularium opgenomen onregelmatige vormen. 

+ de voornaamwoorden : öde , oÜtoc , ketvoc „ (6) aùtóc 

  

(*) Dit leerplan gaat uit van het Attisch (zie verder bij de methodologische wenken, 4.2., eerste 
streepje. Met het oog op de aansluiting bij de Optie Grieks in de 2de graad, kan men eveneens 
uitgaan van het Ionisch. In dat geval dienen de vermelde paradigmata vervangen door de corres- 
ponderende Ionische, cfr. het leerplan Grieks - 5 u/w voor het tweede jaar.



- het werkwoord : 
de indicatief praesens actief en passief, de infinitief praesens actief en passief, het participium 
praesens actief en passief, de 2de persoon van de imperatief actief van de regelmatige ver- 
voeging van AUELV , TLUGV , TOLETV 
de indicatief, de infinitief en het participium praesens van elvaL 

Syntaxis 

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen : 

* de elementaire wetmatigheden kennen, volgens dewelke morfologische elementen tot zinnen 
1 

gestructureerd worden; 
* de typisch Griekse taalstructuren herkennen; 
*de betekenis van de aangeleerde vormen, zoals zij in de concrete context van een zin voor- 

komen, kunnen weergeven. 

Daartoe moeten zij o.m. 

- het verband tussen een naamval en zijn belangrijkste functies kennen, met name : 
. nominatief : onderwerp, gezegde na koppelwerkwoord 
. vocatief  : aangesproken persoon 
. genitief : van-bepaling bij een substantief, genitief van vergelijking, genitief na een 

voorzetsel 
. datief + meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling van middel en oorzaak, datief na 

een voorzetsel 

„ accusatief : lijdend voorwerp, accusatief na een voorzetsel; 

* de regels der congruentie (substantief en adjectief, onderwerp en persoonsvorm, onderwerp en 
gezegde) kennen; 

= de typische plaatsing der van-bepaling kunnen opmerken. 

3) VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 

Met het oog op de begeleiding van de studiekeuze voor de 2de graad in het algemeen, en met 
name van de mogelijke doorstroming, zowel naar de 2-urige als naar de 4/6-urige leergang Grieks, 
zal men zorg dragen voor het vormen en observeren van de volgende essentiële vaardigheden en 

attitudes. 

~ Vaardigheden : 
‚ geheugen 
. abstract denken (het analyseren van woordvormen en zinnen, het synthetiseren van elementen 

tot woordvormen en zinnen). 

~ Attitudes : 
. doorzettingsvermogen 
. Studiediscipline (met regelmaat, concentratie en planning) 
. zin voor nauwkeurigheid en volledigheid. 

3,2. Uitbreiding en verrijking 

1) Het staat de leerkracht vrij verder te gaan dan de voorgeschreven basis, wanneer de omstandig- 
heden zulks toelaten. Welke doelstellingen daarvoor het beste in aanmerking komen, zal de 
leerkracht moeten uitmaken in functie van de concrete klassituatie (motivatie en curriculum der 
leerlingen) en van de algemene doelstellingen van deze leergang.   

  

Te 

De volgende aanbevelingen kunnen daarbij van nut zijn. 

+ 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 bewust de grammaticale systematisatie van de kennis nastreven. 

- Men kan de aanleg, de belangstelling en de motivatie voor de taalkunde observeren en 
stimuleren, door occasioneel een onderwerp te behandelen uit de taalkunde, aangepast aan de 
leeftijd der leerlingen, zoals b.v. het schrift (gekende vormen laten terugvinden in hand- 
schriften, opschriften …, het doorleven van het Griekse vocabularium in de moderne talen. 

2) Een specifiek aspect van het curriculum Grieks is de mogelijkheid dat in de 4/6-urige leergang 
van de 2e graad, leerlingen uit deze 2-urige leergang zullen samenkomen met leerlingen uit de 
S-urige. Deze problematiek wordt opgevangen in de leerplannen van de 2e graad, die de nodige 
soepelheid zullen inbouwen om de eventuele inhaaloperatie te vergemakkelijken. Wanneer de 
situatie echter voorspelbaar is, kan de ruimte die voor uitbreiding ter beschikking staat ook benut 
worden voor de aanzet van deze inhaaloperatie. 

In vergelijking met het leerplan Grieks (S u/w) van het 2de leerjaar ontbreken bij de inhouden 
van dit leerplan, in grote lijnen : 
- ca. 350 woorden van het basisvocabularium 
- de paradigmata OdAatta, moAttnc, nNdAtc, tnmetc, HdUc, nac 
- de correlatieve bijwoorden en de telwoorden 
- de aorist en het futurum, evenals de mediale vormen van het werkwoord 
- elementen van de zinssyntaxis. 

Afgezien van deze leerinhouden, gaat het 5-urige leerplan grondiger in op de leerstof en streeft 
het nadrukkelijk een permanent karakter van de kennis na en een grotere vertrouwdheid met 
de frequente taalverschijnselen; bovendien is de opbouw van de leesvaardigheid daar een belang- 
rijke basiscomponent. Het is duidelijk dat de gehele inhaaloperatie een niet te onderschatten 
inspanning vergt, die in hoofdzaak gedurende het 3de leerjaar zal moeten geleverd worden. 

Op grond van pedagogische overwegingen is het verkieslijk, in deze 2-urige leergang, de klemtoon 
te leggen op het permanente karakter van de kennis, op de leesvaardigheid en op de meest 
frequente taalverschijnselen, liever dan het volume der leerinhouden op te drijven. 

4, METHODOLOGISCHE WENKEN 

4,1. Programmatie en planning van de leergang 

1) PROGRAMMATIE 

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 ver- 
delen. 

- De leerstof leent er zich uitstekend toe om verwerkt te worden in leereenheden van twee les- 
tijden, waarbij in de regel de eerste lestijd de kennismaking en de vertrouwdheid, de tweede 
de vaardigheid en de controle op de kennis beoogt. Een tussenperiode, die toelaat de nieuwe 
leerstof te verwerken, is dan onmisbaar, c.q. ten zeerste wenselijk. 
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~ De belasting voor het geheugen zou behoorlijk toenemen, indien het basisvocabularium over 
ca, 25 - in plaats van ca. 50 - lesopgaven zou moeten worden gespreid. 9 . Adjectieven van de 2de klasse Gopwv 

- hdlwy , tle , tic 1 
2) JAARPLANNING VAN DE LEERSTOF - Alternatieve uitgangen van de comparatief 

Bij de afbakening der leerinhouden werd ervan uitgegaan dat men (minimaal) kan beschikken 10 - Herhaling van de geziene leerstof en aanvulling bij de naamwoorden | 
over zowat 50 lestijden of 25 leereenheden van twee lestijden. Binnen dit tijdskader moet de der 2de klasse; 
leerstof worden gespreid en gedoseerd, in functie van de doelstellingen enerzijds, de didactische als aanvulling komen in aanmerking : 
doelmatigheid anderzijds. Bij wijze van voorbeeld volgt nu een model van planning, waarin een - bij de substantieven : ävOoc 
bepaalde spreiding der inhouden wordt voorgesteld, en waarin de tijd wordt aangeduid (in termen | | . bij de adjectieven : äAn8ñc | 3 
van leereenheden), aan elk onderdeel te besteden. - bij het werkwoord : participium praesens actief -WV, -OUOQ, -OV 

- de regelmatig gevormde bijwoorden op-Wcen die der trappen van | 

1 

  

  

              

vergelijkin, 
Volg- Inhoud Leereen- . | | Being | 
orde heden | 11 - Infinitief, indicatief en participium passief van AUEOBaL , 

TLUGOBaL, noetoBar 2 
ae 1 , 

! Repetitie van het alfabet - Syntaxis der plaats- en tijdbepalingen 
2 - Nominatief der naamwoorden van de eerste klasse, van het lidwoord, | . 

van het aanwijzend voornaamwoord Öde , MOE , TO6E Hbis | (eventuele uitbreïdingsleerstof) — _ Indicatief praesens van €LvaL 3 - Bij het werkwoord : de athematische werkwoorden of de sigmatische 
- Syntactische regels en begrippen, nodig om met deze elementen aorist (met de begrippen van tijdstam en augment) 
zinnen te vormen Totaal : 20 

3 - Accusatief van de sub 2 genoemde categorieën Ter beschikking voor herhaling of uitbreiding : 5 
- Nominatief en accusatief van het persoonlijk voornaamwoord | 
- Indicatief praesens actief van AUELV 3 
- Syntactische regels en begrippen, nodig om met deze elementen 

Nogmaals zij beklemtoond dat bovenstaand model louter als suggestie wordt aangeboden. De zinnen te vormen 
belangrijkste bedoeling ervan is duidelijk te maken dat de leerstof oordeelkundig over het school- 
jaar kan worden gespreid, met de nodige ruimte voor herhaling. Overigens zijn er beslist alterna- 4 - Genitief van de sub 3 genoemde categorieën 1 tieven denkbaar, die vanuit didactisch oogpunt uitstekend te verdedigen zijn. - ‘van"-bepaling en genitief na voorzetsels 

‚ 4.2. Aanbreng van de leerstof 5 - Datief van de sub 3 genoemde categorieën 
- Meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling van middel en wijze, 1 

datief na voorzetsels 
- Syntaxis der voorzetsels van plaats 

In het algemeen geldt de vanzelfsprekende regel dat de werkwijze bij de aanbreng van de leerstof 
didactisch en pedagogisch verantwoord moet zijn, d.i, op een efficiënte wijze het bereiken van de 
doelstellingen nastreeft, en met de specifieke geaardheid van de leerlingen rekening houdt. Elke 
methode die aan deze vereiste beantwoordt is aanvaardbaar. Bij de concrete uitbouw dient men 6 - Indicatief praesens actief van TLuâv en notetv 1 rekening te houden met de volgende aanbevelingen. 

ih - Herhaling van en aanvulling bij de geziene leerstof; als aanvulling 1) DIDACTISCHE WENKEN 
komen in aanmerking : 

. bij het substantief :í vfiooc en de vocatief 

. bij het adjectief :&5Lkoc en de trappen van vergelijking op 
- TEPOC en - TATOG 

. bij de voornaamwoorden : de aanwijzende 

ôutoc , &ketvoc , (6) attéc 
. bij het werkwoord : de imperatief praesens actief (2de persoon) 
. bij de syntaxis : de genitief van het tweede lid van de vergelijking 

Schrift en uitspraak 

w
 

In een taalkundige leergang als deze is het contact met het authentieke voorkomen van de taal 
erg belangrijk. Precies in het geval van het Grieks evenwel is de eis der authenticiteit een 
ingewikkelde kwestie. Van de ene kant zijn er de grote tijds- en dialectverschillen, en heerst er 
geen wetenschappelijke eensgezindheid; van de andere kant zijn de didactische gevolgen van 
bepaalde stellingnamen zeer ingrijpend. 
Een en ander belet nochtans niet dat de authenticiteit in de mate van het mogelijke moet 
worden nagestreefd, en dat er dringende nood is aan eenvormigheid inzake didactische aanpak. 
Ten behoeve van de leerlingen zou de coördinatie van schrijfwijze en uitspraak binnen elke 
school of scholengemeenschap een minimum moeten zijn. 
Daarom volgende aanbevelingen : 

Tbis (eventuele uitbreidingsleerstof) 
. bij het substantief : HOAÎTNC 
. het betrekkelijk voornaamwoord öc , ñ , ö 

8 - Substantieven van de 2de klasse : ÉÂTWP en oûua 2         ~ Wat de keuze van het dialect betreft : als uitgangspunt voor een ruime studie van de Griekse 
taal geniet het Attisch de voorkeur. Nochtans mag men niet uit het oog verliezen dat de leer- 
lingen, die in de tweede graad wensen over te schakelen naar curriculum Grieks met 4/6 u/w, 
daar zullen geconfronteerd worden met verplichte auteurs die in het Ionisch schreven.     
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+ Wat de schrijfwijze betreft, zouden accenten, spiritussen en andere leestekens minstens moeten 
zijn aangebracht in de teksten die de leerlingen krijgen aangeboden, en zouden de leerlingen 
steeds de spiritus asper moeten aanbrengen. 

« Wat de uitspraak der klanken betreft : deze steunt bij voorkeur op een wetenschappelijk 
verantwoorde uitspraakgids. (*) 

- Wat de uitspraak der accenten betreft, verdient de met een intensiteitsaccent beklemtoonde 
uitspraak van de in het Grieks geaccentueerde lettergrepen de voorkeur boven een op niets 
berustende anarchie. 

Vocabularium 

= De aan te leren nieuwe woorden dienen vooraf met de leerlingen doorgenomen, waarbij de 
nodige toelichtingen en nuttige wenken worden verstrekt (uitspraak, gelijkenis met verwante 
woorden en woorden uit moderne talen, syntactische en morfologische bijzonderheden, cultuur- 
historische achtergrond e.d.). 

+ Daar de 2-urige leergang de aanzet vormt van een verder curriculum met 4/6 u/w, wordt de 
keuze van het basisvocabularium best afgestemd op dat van de 5-urige leergang Grieks in het 
2e leerjaar. 

- Het kan nuttig zijn de woorden eerst in twee richtingen te laten leren, daar dit de vertrouwd- 
heid met het woord en zijn betekenisafbakening bevordert. Bij de repetitie van een groter 
geheel kan men zich beperken tot de richting Grieks-Nederlands. 

- Daarom is het aan te raden in de mate van het mogelijke systematisch het substantief te ver- 
melden met het lidwoord en de genitief erbij, het adjectief in de drie geslachten, het adjectief 
van de 2de klasse met de genitief, het werkwoord b.v. in de infinitief met de 3de persoon 

enkelvoud (en meervoud) erbij van de indicatief praesens, dit om de vertrouwdheid met de 
betrokken morfologische categorie voortdurend te onderhouden. 

Grammatica 

Uit de doelstellingen blijkt dat er essentieel naar het kennisniveau der passìeve kennis 
(herkennen) wordt toegewerkt, behalve bij de fundamentele begrippen en de syntactische regels. 
Dit betekent evenwel niet dat de rol van de actieve kennis miskend wordt : deze kan, vooral in 
dit startjaar, een belangrijk hulpmiddel zijn om het doel efficiënt te bereiken. Daarnaast mag 
haar nut evenmin onderschat worden als bijdrage tot de denktraining en attitude-ontwikkeling 
der leerlingen. Anderzijds vergt het veel tijd om systematisch de actieve kennis van alle leerstof- 
onderdelen na te streven, terwijl precies een rationele tijdsbesteding zich opdringt. 
Op grond van deze overwegingen kan de volgende vuistregel aanbevolen worden : van elk leer- 
stofonderdeel 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 vocabulariumstudie, zie hierboven, derde streepje). 
Wat de dosering van actieve kennis en rationele tijdsbesteding betreft, worden in de onderstaande 
rubrieken de nodige suggesties verstrekt. 

- Begrippen en syntaxis 

Voor de fundamentele begrippen der morfologie en van de zinsontleding werd welbewust een 
actieve kennis voorgeschreven. Het is zeer belangrijk dat de leerkracht de kennis van de leer- 
lingen op dit terrein nagaat en desgevallend aanvult. 

  

(*) Bij voorbeeld H. Poeschel, Die griechische Sprache, DTV, München, 1975, W.S. Allen, Vox 
Graeca, Cambridge, 1974, Zie hierover R. Bosteels, De uitspraak van het klassieke Grieks in 
het onderwijs, in Kleio, 8 (1978), p. 155-164. 

    

    

- 11- 

Een coördinatie met de andere i | taalvakken ij 
selijk 

op een zo ruim mogelijke schaal ware ten zeerste 
a face deze Derk op de meest efficiénte wijze kan aanvatten, zal van de concrete ngen. el kan men vooraf deze begrippen aanbren; i 

2 
gen, systematisch, als een zelfstandig leerstofonderdeel, ofwel kan men ze geleidelijk aanbrengen en opfrissen, naarm t de studie der naamvallen vordert. 

, oi 
- Morfologie 

+ Lidwoord 

Bijzondere aandacht verdient de vergelijki i d 
ijking met het Nederland i het bepaalde en het onbepaalde lidwoord. : A enden 

+ Naamwoorden van de 1ste klasse 
De paradigmata veav (ac en HOÂÎTNC werden niet bij de basisleerstof opgenomen, 

+ Naamwoorden der 2de klasse 
nee is dat de leerling een inzicht verwerft in het uitgangssysteem van deze klasse. om he Ee te laten deze vormen op een efficiënte manier te identificeren. Om dit inzicht te ee eren is het niet nodig alle paradigmata aan te bieden. Voor de basisleerstof viel de euze op enkele regelmatige en representatieve paradigmata. Andere, zoals TOALC en inmetc werden niet weerhouden, om het risico i 

L C 
van morfolo i ij dit startjaar te voorkomen. , FRE DEEE tons 

- Bijwoord en trappen van vergelijking 
Voor de actieve kennis kan het volstaan indien de leerlingen telkens de regel van de regel- atige vorming kennen. De onregelmati heden kunnen best naar het vocabula: we 

Ig h larium worden 

+ Voornaamwoord 
= moet ervan uitgaan dat de klemtoon bij de behandeling van het voornaamwoord in dit eerjaar moet neerkomen op het herkennen van de vormen. Het is dus niet de bedoeling dat 

avtéc ,avth ,auté aan de hand van sle i chts één betekenis (b.v. persoonlijk voornaamwoord van de 3de Persoon), zonder nader in te gaan i dati ; 
andere betekenen. gaan op gebruiksmodaliteiten of op 

» Werkwoord 
Een rationele aanpak zal o.m. bevorderd worden door : 
: ie gerief ee a. oe vermelde tijden en wijzen van de drie paradigmata en van e{va Ls Missed co ay a = optie Latijn volgen, te wachten met het aanleren van 

* op de infinitief actief ail paazief van de cont met kpn pm 
den onde fine mans racte werkwoorden een circumflexus te schrijven 

  

 



    

= 12 = 

2) 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 concentratie 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. 

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 aanvangsfase vooral uit te gaan van de vertrouwde 

gegevens van het 1e leerjaar Klassieke Studies 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 nìet expliciet vermeld bij de leerinhouden, omdat 

zij niet rechtstreeks uit de hoofddoelstelling 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 afwisseling 

in het lesverloop in te bouwen. In die zin kan "cultuur" ongetwijfeld aan bod komen als commen- 

tariërende toelichting bij bepaalde woorden en uitspraken. | 

Het gebruik van "teksten" is een uitstekend middel om de aangeleerde taalelementen in een 

coherente context te zien functioneren. 

Oefeningen 

Op deze leeftijd hebben leerlingen nog sterke nood aan inoefening ter bevestiging en ter 

verdieping van het inzicht in de nieuwe leerstof. Daarom moeten de oefeningen in de pores 

plaats rechtstreeks inspelen op het beoogde doel en een aangepaste training bieden in de den : 

operaties, waarvan men uiteindelijk verwacht dat de leerlingen ze kunnen uitvoeren. Op ie 

van deze overweging zullen, b.v. voor de morfologie, herkenningsoefeningen het basisbestanddee! 

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 ver- 

zamelen 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 gramma- 

ticale aard, een speelse en gevarieerde aanpak een plaats verdient. Veel hangt natuurlijk af mn 

de persoonlijkheid van de leerkracht, van de tijd en de creativiteit 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 mie 

hulpmiddelen en naar de spelvorm, die met hetzelfde resultaat op een prettige manier bepaa de 

lesonderdelen kan realiseren (aanbreng nieuw materiaal, inoefening, overhoring, herhaling …) ( ) 

ee 

(*) Men raadplege hiervoor o.a. de desbetreffende rubrieken. in A. VAN HOOFF - B. DOLS, 

Vademecum voor de leraar klassieken, Nijmegen, 1983 (vierde druk). 

    
| 
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5. 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 verdere studie (summatieve evaluatie). 

5.1. Formatieve evaluatie 

De evaluatie die het leerproces begeleidt moet permanent zijn : de leerkracht moet voortdurend 
nagaan of de-leerlingen de doelstellingen van elke les of leseenheid bereikt hebben. Voor de leer- 

kracht houdt deze informatie belangrijke aanwijzingen in, zowel over het voorbije didactische proces 
(hebben de In. de doelstellingen voldoende bereikt ? hebben voldoende IIn. de doelstellingen 
bereikt 2), als over de nieuwe beginsituatie die zich als gevolg daarvan aftekent (kan een nieuw 
onderdeel begonnen worden ? dient het voorbije onderdeel hernomen ? moet er gedifferentieerd 
worden gewerkt ?). Ook voor de leerlingen speelt deze informatie een belangrijke 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 gequoteerde 
overhoringen aan te nemen. 

5.2. 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 dezelfde 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 basispakket. Wil men bijgevolg de beide 
opdrachten, oordeel en advies, ten volle tot hun recht laten komen, dan zullen de summatieve 

proeven verder moeten gaan dan alleen maar het basispakket. Nochtans moet daarbij zo te werk 
gegaan worden, dat de resultaten op het basispakket duidelijk onderscheiden blijven van de resul- 
taten op het extrapakket. Immers, alleen de eerste kunnen in aanmerking komen bij de beslissing 
over al of niet slagen. Overigens laten ook op dit vlak de eerder vermelde uiteenlopende bedoe- 
lingen, die men met deze leergang kan nastreven, toe de accenten anders te leggen. Gaat het om 
een taalverwerving met het oog op de latere lectuur van auteurs, dan mag men terecht een hoge 

score (b.v. 7 op 10) als minimumeis stellen. Hierbij dient men dan wel te bedenken dat aldus 
gequoteerde proeven een willekeurige en representatieve doorsnede van de basisleerstof zouden 
moeten vormen (en niet een bewuste groepering van selectieve proeven : in dit geval ligt de 
gangbare norm van 5 op 10 eerder voor de hand). Staat daarentegen de taalverwerving ten dienste 
van een inzicht in het systeem van de Griekse taal, dan is het volkomen te verdedigen om eenzelfde 
score te hanteren, doch ditmaal op basis van een toets "met open boek", 

Het globale oordeel over de resultaten op het punt van attitudes en vaardigheden is een delicatere 
aangelegenheid, om tal van redenen. Vooreerst is het niet gemakkelijk om desaangaande formele 
gegevens te verzamelen; vervolgens kan men moeilijk een minimale drempelwaarde ("onmisbaar om 

met succes de studie verder te zetten") precies afbakenen; ten slotte, in wezen gaat het er niet om 
een tekort te sanctioneren, maar veeleer de potentieel aanwezige waarden te ontplooien. Men zal 
zich dus vooral een beeld trachten te vormen over de evolutie, die zich ter zake kan aftekenen, en 

met name aan een positieve evolutie, veel belang hechten bij de globale beoordeling. 
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1. INLEIDING 

Dit leerplan is bestemd voor het vak "Latijn", vermeld onder rubriek 1 van het keuzegedeelte in het 
lessenrooster voor het 2e leerjaar (lste graad). 

In deze leergang wordt een curriculum verdergezet, dat in het 1e leerjaar À aangevat werd a rato van 
2 of 4 lestijden. Na dit 2e leerjaar kan het ofwel worden stopgezet, ofwel verdergezet onder de vorm 
van 4/6 of 2 lestijden. 

Indien het curriculum wordt stopgezet, dan is een zinvolle bestemming die, waarbij men het Latijn 

ten dienste stelt van een brede, algemene vorming en training in nauwkeurig taalanalytisch denken. 

Wat de mogelijkheid betreft om het curriculum verder te zetten onder de vorm van 4/6 lestijden, dient 
men wel te bedenken dat niet deze leergang met 2 lestijden, maar veeleer de optie met 5 lestijden 
daartoe de geëigende aanloop vormt. Wel is het denkbaar dat deze 2-urige leergang als zodanig kan 
dienst doen indien hij, gekoppeld aan een 5-urige optie Grieks, de aanloop vormt voor de studie- 
richting "Latijn-Grieks" in de 2e (en 3e) graad. 

Het verdere curriculum Latijn met 2 lestijden in 2e (en 3e) graad kan de klemtoon leggen op de 
taalkunde, opgevat als een veelzijdige bezinning over de essentiële aspecten van het voornaamste 
menselijke communicatiemiddel. 
Hiertoe biedt het Latijn uitstekende mogelijkheden, omdat het de nodige afstandelijkheid in tijd, 
ruimte en geaardheid paart aan de onmisbare bindingen met het ons omringende taalpatrimonium. 

Een dergelijk curriculum introduceert, binnen de waaier der studiemogelijkheden, een component 
“taalkunde”, die bij uitstek geschikt zal zijn ter aanvulling en verrijking van studiepaketten die de 
hoofdklemtoon leggen op de studie der oude culturen, der moderne talen, of der wetenschappen. (*) 

Deze verschillende concepten van de leergang stemmen evenwel hierin overeen, dat ze uitgaan van 

dezelfde inhouden, nl. de verdere aanvulling van de basiselementen van het Latijn, in aansluiting bij 
het 1ste leerjaar. Alleen moet dit taalonderricht niet noodzakelijk worden afgestemd op de latere 
lectuur van Latijnse auteurs. Naargelang van de bestemming, kan de klemtoon in de leergang ver- 
schoven worden naar de training in het taalanalytisch denken of naar de voorbereiding van het 
omgaan met taalkundige informatie. 

. SITUATIESCHETS 

De leerlingen die in het 2e leerjaar het keuzevak Latijn volgen, hebben in het 1ste leerjaar A het vak 
Klassieke Studies gevolgd met 2 of 4 lestijden. Aan het einde daarvan hebben zij een gunstig advies 
gekregen om de studie van het Latijn verder te zetten. Men mag dus aannemen dat de leerlingen 
aanleg en belangstelling vertonen. 

Deze homogeniteit kan echter doorkruist worden door andere factoren, die verschillen in de hand 
werken, o.m. : . 

- de mogelijkheid dat leerlingen samenkomen uit de 2 en uit de 4 lestijden Klassieke Studies van het 
1ste leerjaar; deze laatste groep zal aanmerkelijk verder gevorderd zijn met de basiskennis; 

~ de mogelijkheid dat deze leergang wordt gecombineerd met de optie Grieks (5 lestijden); deze 
leerlingen zullen essentiële begrippen, structuren en werkwijzen vlugger assimileren; 

~ de beoogde studierichtingen in de 2e graad (zie de inleiding). 

De hiermee gepaard gaande complexiteit kan niet integraal worden opgevangen binnen één leerplan. 
Daarom zal er worden uitgegaan van een minimale beginsituatie, nl. de leerlingen volgden in het 1e 

leerjaar 2 lestijden Klassieke Studies. De eventueel beschikbare ruimte kan dan, in functie van de 
concrete situatie, worden opgevuld. 

(*) Zie de synthetische voorstelling De VSO-cursus Latijn/Grieks (twee lestijden). Een nieuw leerplan 
in de maak, in Nova et Vetera, LXI (1983-1984), nr. 4, blz. 256-262. 
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3. DOELSTELLINGEN EN LEERSTOFAFBAKENING 

  

Ki het algemeen kan de bedoeling van deze leergang in dit leerjaar als volgt worden omschreven : de asiskennis aanvullen, die de leerlingen in staat stellen om Latijnse taaluitingen te begrijpen. 

Ziet men deze basiskennis in functie van de latere lectuur van Latijnse auteurs, dan zal men moeten Streven naar een blijvende beheersing der essentiële inhouden. Stelt men ze daarentegen veeleer ten dienste van een inzicht in het Latijnse taalsysteem of van een grondige vorming en training in nauw- keurig taalanalytisch denken, dan kan men tal van accenten anders leggen. ° 

Voor beide laatstgenoemde concepten is het bijvoorbeeld niet van wezenlijk belang dat de leerlingen het werkmateriaal uit hun geheugen kunnen putten; op termijn kan een gedegen training in oj D kingstechnieken "met open boek” doeltreffender blijken dan een nodeloze en overdreven Gelatin van het geheugen. Men is ook niet gebonden aan de eerder complexe gedaante, waaronder de vaal zn in literaire teksten vertoont : men kan een naamvalsfunctie net zo goed zien functioneren in een zin van twee woorden als in een periode. Bovendien kan een uitzondering taalkundig zeer interessant zijn ook al komt ze zelden voor in de teksten. Een en ander opent perspectieven op een aanpak, die go afwijkt van de traditionele methodes die direct afgestemd zijn op het lezen van authentieke eksten. 

Zoals reeds aangestipt, geldt dit verschil eerder de aan f 
stipt, pak dan de leerstof : eender welk concept kan met hetzelfde basispakket werken. Daarbij gaat dit leerplan ervan uit dat de inhouden, open in het leerplan Klassieke Studies van het 1ste leerjaar onder de rubriek “Latijn-2 lestijden", na herhaling gekend zijn. Ze zijn mee opgenomen in de hier geformuleerde leerstofafbakening, met het gevolg dat de doelstellingen gelden voor het geheel van de 1ste graad. 

3.1 Basisdoelstellingen en -leerinhouden 

1) VOCABULARIUM 

~ Van ca. 700 Latijnse basiswoorden de grondbetekenis kunnen weergeven en de vereiste morfo- logische kenmerken kennen (woordsoort, de genitief van het naamwoord, de 3 genera der adjectieven, de 1ste persoon indicatief praesens van het werkwoord). , ~ De passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels kennen. 

Toelichting 

Indien men bij de samenstelling van dit vocabularium vooral stambegrippen opneemt, dan kan men dit woordbezit via inzicht in de regels der woordvorming door suffixen, prefixen … gemakkelijk uitbreiden. Naargelang van het concept van deze leergang kan de voorkeur uitgaan naar de woorden met hoge frequenties bij de antieke auteurs of naar de woorden die verder leven in de moderne westerse talen. 

2) GRAMMATICA 

Morfologie 

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen de vermelde woordvormen correct kunnen identi- ficeren (determineren). Deze doelstelling moet op de volgende inhouden worden toegepast. - Naamwoord : de regelmatige vormen van het substantief en het adjectief. | - Bijwoord : de regelmatig gevormde bijwoorden (op -e en -iter) en de in het vocabularium opgenomen onregelmatig gevormde bijwoorden. 
- Trappen van vergelijking : de regelmatige vormen en de meest voorkomende onregelmatige 
vormen. 

~ Voornaamwoord : persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend (hic, ille, is en idem), betrekkelijk (qui), vragend (quis) en onbepaald (aliquis en quidam). 
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. Werkwoord : indicatief preaesens, imperfectum en perfectum (actief en passief), infinitief 

praesens (actief en passief) en imperatief praesens van de vijf regelmatige vervoegingen en van 

esse, posse, velle, ire en ferre. 

Syntaxis 

Als algemeen prìncipe geldt dat de leerlingen : . | 

- de elementaire wetmatigheden kennen, volgens dewelke Latijnse woordvormen tot zinnen 

gestructureerd worden; 

« de typisch Latijnse woordplaatsing opmerken; ‚ 

- de betekenis van de aangeleerde vormen, zoals zij in de concrete context van een zin voor- 

komen, kunnen weergeven. 

Daartoe moeten zij o.m. . L | ; 

- het verband tussen een naamval en zijn belangrijkste functies kennen, met name : 

„ nominatief : onderwerp en gezegde 

. vocatief _: aangesproken persoon 

„genitief  : “van-bepaling" 

. datief : meewerkend voorwerp 

„ accusatief : lijdend voorwerp en na voorzetsels | _. 

„ablatief  : bijwoordelijke bepaling, handeld voorwerp, Ze lid van de vergelijking en na 

voorzetsels; 

- de regels der congruentie (substantief en adjectief, onderwerp en persoonsvorm, onderwerp en 

gezegde) kennen. 

Vaardigheden en attitudes 

Met het oog op de begeleiding van de studiekeuze voor de 2e graad in het algemeen, en met 

name van de mogelijke doorstroming naar een der curricula Latijn, zal men Zorg dragen voor 

het vormen en observeren van de volgende essentiële vaardigheden en attitudes. 

« Vaardigheden : 

‚ geheugen . — . ; 

„ abstract denken (het analyseren van woordvormen en zinnen, het synthetiseren van elementen 

tot woordvormen en zinnen). 

~ Attitudes : 

. doorzettingsvermogen . ‚ 

„ studiediscipline (met regelmaat, concentratie en planning) 

„ zin voor nauwkeurigheid en volledigheid. 

32. Uitbreiding en verrijking 

Het staat de leerkracht vrij verder te gaan dan de voorgeschreven basis, wanneer de omstandigheden 

zulks toelaten. Welke doelstellingen daarvoor het beste in aanmerking komen, zal de leerkracht 

moeten uitmaken in functie van de concrete bestemming van deze leergang. De volgende aanbeve- 

lingen kunnen daarbij nuttig zijn. 

- 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 de leesvaardigheid bevorderen door het inlassen van bijkomend tekstmateriaal. 

. Men kan het inzicht in de leerstof verdiepen, door opgaven aan te bieden van een grotere 

complexiteit of opgaven die bewust de grammaticale systematisatie van de kennis nastreven. 
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~ Men kan de aanleg, de belangstelling en de motivatie voor de taalkunde observeren en stimuleren, 
door occasioneel een onderwerp te behandelen uit de taalkunde, aangepast aan de leeftijd der 
leerlingen, zoals b.v. het schrift (gekende vormen laten terugvinden in handschriften, opschriften; 
informatie over schrijfmateriaal, schriftsoorten, schrijfwijze e.d.), het doorleven van het Latijnse 
vocabularium in de moderne talen. 

4, METHODOLOGISCHE WENKEN 

4.1. Programmatie en planning van de leergang 

1) PROGRAMMATIE 

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 ver- 
delen. 

- 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 vertrouwheid, de tweede 
de vaardigheid 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. 

2) JAARPLANNING VAN DE LEERSTOF 

Bij de afbakening der leerinhouden werd ervan uìtgegaan 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 

Volg- Inhoud Leereen- 
| orde | heden 
| 

| 1 - Herhaling : morfologie van substantief en adjectief der 1ste klasse 2 

2 de Herhaling en aanvulling : substantieven der 3e, 4e en 5e verbuiging 2 | 
- Adjectieven der 2e klasse | 
- Herhaling : functies van nominatief en vocatief, congruentieregels 

3 - Herhaling : functies van genitief, datief, accusatief en ablatief 3 

4 | - Algemene herhaling : het naamwoord 1 

| 

5 | - Herhaling en aanvulling : indicatief en infinitief praesens actief en 3 
passief 

| - Ablatief van het handelend voorwerp 
- Regelmatige vorming van het bijwoord |       
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6 - Persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord (3e persoon : se en suus) 1 

2e Semester 

7 - Indicatief imperfectum actief en passief 1 

8 - Aanvulling persoonlijk (is) en bezittelijk (eius, eorum …) voor- 2 
naamwoord 

- Aanwijzend voornaamwoord (idem, hic en ille) 

9 - Vragend (quis), betrekkelijk (qui) en onbepaald (aliquis en quidam) 3 
voornaamwoord 

10 - Herhaling en systematisatie der voornaamwoorden en van het 1 
werkwoord 

11 - Indicatief perfectum actief : vorming en betekenis 3 

12 - Trappen van vergelijking 1 
- 2e lid der vergelijking 

13 - Herhaling en systematisatie van het werkwoord 2 

Totaal : 25     
  

Nogmaals zij beklemtoond dat bovenstaand model louter als suggestie wordt aangeboden. De 
belangrijkste bedoeling ervan is duidelijk te maken dat de leerstof oordeelkundig over het 
schooljaar kan worden gespreid, met de nodige ruimte voor herhaling. Overigens zijn er beslist 
alternatieven denkbaar, die vanuit didactisch oogpunt uitstekend te verdedigen zijn. 

4.2. Aanbreng van de leerstof 

In het algemeen geldt de vanzelfsprekende regel dat de werkwijze bij de aanbreng van de leerstof 
didactisch en pedagogisch verantwoord moet zijn, d.i. op een efficiënte wijze het bereiken der doel- 
stellingen nastreeft, en met de specifieke geaardheid van de leerlingengroep rekening houdt. Elke 
methode die aan deze vereisten beantwoordt, is aanvaardbaar. Bij de concrete uitbouw moet men 

rekening houden met de volgende aanbevelingen. 

1) DIDACTISCHE WENKEN 

Vocabularium 

- De aan te leren nieuwe woorden dienen vooraf met de leerlingen doorgenomen, waarbij de 
nodige toelichtingen en nuttige wenken worden verstrekt (uitspraak, gelijkenis met verwante 
woorden en bekende woorden uit moderne talen, syntactische en morfologische bijzonderheden, 
cultuurhistorische achtergrond e.d.). 

- Het kan nuttig zijn om de woorden eerst in de twee richtingen 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. 

~ Naarmate men zich meer concentreert op een passieve kennis van de morfologie, neemt het 
belang van een degelijke kennis der morfologische kenmerken in het vocabularium toe. Daarom 
verdient het aanbeveling dat de leerkrachten zoveel mogelijk zouden spreken in termen van b.v. 

-9- 

het substantief "dux, ducis”, he adjectie werkwoord "amare, amo 
» ducis", het adjectief "ni igra, nig 

+ ducis”, niger, nigra, nigrum”, he: e.d, dit om de vertrouwdheid met de betrokken grammaticale Eee woord | d : : urend te onder- 

Grammatica 

Uit de doelstellingen blij ikt dat er essentieel isni 
ficeren) warn e naar het kennisniveau der passi is (i i ni an ie hs Dit betekent evenwel niet dat de rol van de etend. ee 
secret one pe hulpmiddel zijn om het doel efficiënt te bereiken. Paumen, 
der Meg Aer ee Fee tot de denktraining en attitude-ontwikkeling 

à veel tijd om systematisch i is 

Sain 
t ‘ y: isch de actieve k n na te Streven, terwijl precies een rationele tijdsbesteding zich opdringt ne 

Op grond van deze ov i 
erwegingen zou men het ind leerstofonder j . et volgende principe kunne . deel wordt de actieve kennis vereist tot aan de sentdikde rd oh row n een groter 

~ Morfologie 

+ Naamwoorden der 1ste klasse. 
Voor de actieve is i i 
Scie op ane overbodig een apart Paradigma te laten aanleren voor de er. at deze woorden met hun morfologische kenmerken in het 8 d 
vocabularium aangeleerd wor den, en als bijzonderheid worden aangestipt, net als de eventuele 

+ Naamwoorden der 2e klasse. 
Indien men ie wi i 
mene ones arn es binnen een beperkt tijdsbestek, dan is het duidelijk dat 
fseldtelling aii ‘ee jk zal moeten te werk gaan. Het lijkt haalbaar om de uiteindelijk 
ademen ik nnen identificeren van de regelmatige vormen der substanti + ; ereiken op basis van een geringe geheugenbelasting voor de leerlingen. nl de 

Als basis voor de identificati i 
Db: ss : ntificatie kan dit volstaan, indien men rekening houdt met de volgende 

* op basis van de geniti genitief kunnen de i. dit 1 
nen 

vaste naamvallen, d.i. die zonder alternatieven, gevormd 
voor de alternatieve naa; mvallen volstaat het t i 

UE van i € weten dat ze beide kunnen voo s 
penton = ee Pad worsen spa door middel van enkele eenvoudige iN 4 

€ bij de niet-onzijdige substanti i bi k 
de Pan , nti -i bij j 

. thes » "de comparatief richt zich naar het maaier sms: us vocabularium is het Benus slechts te memoriseren bij de neutra niets belet dat men de leer gen 

* 

: 
belet dat leerlingen ook de andere klassieke Paradigmata ter beschikking stelt 

* 

* 

   



        

  

. 10 - 

. Bijwoord en trappen van vergelijking 

Voor de actieve kennis kan het volstaan 

matige vorming kennen. De onregelmatigh 

verwezen. 

indien de leerlingen telkens de regel van de regel- 

eden kunnen best naar het vocabularium worden 

Voornaamwoord. 

Ook hier zal men zo ration eel mogelijk moeten te werk gaan, wil men de leerstof afwerken 

binnen een beperkt tijdsbestek. Men moet ervan uitgaan dat de klemtoon bij de behandeling 

van het voornaamwoord in dit leerjaar moeten neerkomen Op een kennismaking met de ver- 

schijningsvorm ervan. Het is dus niet de bedoeling dat men ingaat op de complexe materie 

van het gebruik en de betekenis. Om dit met een voorbeeld te verduidelijken : men kan de 

leerlingen laten kennismaken met alle vormen van is - ea - id aan de hand van slechts één 

betekenis (b.v. persoonlijk voornaamwoord van de 3e persoon), zonder nader in te gaan op 

de gebruiksmodaliteiten of op de andere betekenissen. 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 voornaamwoorden (betrekkelijk, vragend en 

onbepaald), toch kan het volstaan, om morfologische ballast te vermijden, dat de leerlingen 

slechts één paradigma leren beheersen. Didactisch lijkt het relativum daartoe aangewezen, 

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 uitgangen, beschikken ze over een voldoende basis om deze groep voor- 

naamwoorden in alle naamvallen te herkenken, en de aangeleerde betekenis in een duide- 

lijke context correct weer te geven. 

* Andere voornaamwoorden. 

Bij deze groep blijft men grotendeels aangewezen OP een systematische studie van de 

vermelde vertegenwoordigers (op idem na, dat men kan laten afleiden van is). De rationa- 

lisatie zal zich noodgedwongen beperken tot het aanwijzen van de typische kenmerken van 

de voornaamwoordelijke verbuiging (genitief enkelvoud op ius, datief enkelvoud op -i, 

nominatief en accusatief onzijdig enkelvoud soms op -d). 

, Werkwoord. 

Het antwoord op de vraag of men voor de paradigmata actieve kennis moet eisen, hangt 

vanzelfsprekend in grote mate af van de bestemming van de leergang. Een eventuele 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 kennen; 

* de uitgangenreeksen van de vermelde tijden en wijzen uit het hoofd kennen; 

* de vormingsregel van het regelmatige perfectum op -(vji en -ui kennen en kunnen 

toepassen. 

* aan de hand van de voornoe 

construeren. 

mde drie gegevens de regelmatige werkwoordsvormen kunnen 

2) 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 concentratie en de voortdurende motivatie van de nog jonge leerlingen, die daarin ge- 

steund en aangemoedigd moeten worden. In dat verband kunnen de volgende aanbevelingen 

nuttig zijn. 

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 aanvangsfase vooral uit te gaan van de vertrouwde 
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gegevens uit het 1ste leerjaar, en d ivati 5 om de motivatie te bevorderen, b AA ij 

verbanden te leggen met de vertrouwde woordenschat der leerlingen aen PES 

Cultuur en teksten 

De onder % > en” 3 i 
oy aietaoctontents lt Ue lesanioettllig toncifocien: Nocitzasraze Ain aul als een an u k > . Nochtans mag hun nut a i 

de ee en bereiken, niet worden miskend. Beide zijn a tente etes 
eg oe concreet voor te stellen, en om meteen een element van afwisselin; 
er wek ee In die zin zal ‘cultuur’ ongetwijfeld aan bod komen als amen: 
ee g bij bepaalde woorden en uitspraken. Het gebruik van ’teksten’ is een ui 

e om de aangeleerde taalelementen in een coherente context te zien binen 

Oefeningen * 

Op dez ij A 
Arns Met Guat a nog sterke nood aan inoefening ter bevestiging en ter ver- 

FGehistrecks iegpielenrc à ie nieuwe leerstof. Daarom moeten de oefeningen in de eerste plaats 

svaarvan Mei Es eoogde doel en een aangepaste training bieden in de denkoperaties, 

overeat talon hes on dat de leerlingen ze kunnen uitvoeren. Op grond van deze 

oefeningen vormen. De ey des” morfologie, herkenningsoefeningen het basisbestanddeel der 

fanctia Van, de tossentitase di de oefeningen blijft echter niet noodzakelijk daartoe beperkt. In 

van tiereatieneneitis de wien “ à ye kennis), de gekozen werkvorm, het verzamelen 

aannemen en/of het basisniveau gak vaneen. Steins Sea ene Yaa 

Werkvormen 

Gezie: ss : ÿ 
a mobs pine epe ligt het voor de hand dat, bij een leerstof van vooral grammati- 
rs daden jn deed aanpak een plaats verdient. Veel hangt natuurlijk af van 
nin 2 mons ae van de tijd en de creativiteit die men hiervoor kan of wil 
SE dg a wen t dat het principe zelf een uitstekende stimulans waarborgt voor 

el me Ee zodoende ook, op lange termijn, voor het rendement. Daarom 
it he = m bij de opbouw van de jaarplanning de nodige variatie te voorzien 
or en = le nodige aandacht te besteden aan die werkvormen, welke bijzonder aan- 

el Fe ig publiek; met name zij hier verwezen naar de audio-visuele hulp- 
enn ; spelvorm, die met hetzelfde resultaat op een prettige manier bepaalde 1 5 

n realiseren (aanbreng nieuw materiaal, inoefening, overhoring, herhaling ) © 

5. EVALUATIE 

Zowel i i amen ee i ue als de vorm ervan en de norm die erbij dient gehanteerd moeten 
ag ue ge op de doelstellingen van de leergang, zoals die boven werden om- 

nn date enen le bee en de norm der evaluatie ook nog bepaald door het doel der 
het tories : rzijds de begeleiding van het leerproces (formatieve evaluatie), anderzijd 

et al of niet slagen en het advies inzake verdere studie (summatieve sratuatie) ° 

5.1. Formatieve evaluatie 

D rat “ 
P = ee wie et leerproces begeleidt moet permanent zijn : de leerkracht moet voortdurend 
ae a i de doelstellingen van elke les of leseenheid bereikt hebben. Voor de leer- 
(hebber de In io denten nn ae in, zowel over het voorbije didactische proces 

t , n voldoende bereikt ? hebbe: 1 i 9 à S voldoen n voldoende In, 
ereikt ?), als over de nieuwe beginsituatie die zich als gevolg daarvan eea fee eat ee 

(*) Men raadplege hiervoor o.a. de d: i EN esbetreffende rubrieken in A. VAN - 

Vademecum voor de leraar klassieken, Nijmegen, 1983 (vierde druk). ons 
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onderdeel begonnen worden ? dient het voorbije onderdeel hernomen ? moet er gedifferenticerd 
worden gewerkt ?). Ook voor de leerlingen speelt deze informatie een belangrijke 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 inzicht van gequoteerde 
overhoringen aan te nemen. 

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 dezelfde 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 observatie- 
spectrum dan dat van het basispakket. Wil men bijgevolg de beide opdrachten, oordeel en advies, 
ten volle tot hun recht laten komen, dan zullen de summatieve en/of eindproeven verder moeten 

gaan dan alleen maar het basispakket. Nochtans moet daarbij zo te werk gegaan worden, dat de 
resultaten op het basispakket duidelijk te onderscheiden blijven van de resultaten op het extra- 
pakket. Immers, alleen de eerste kunnen in aanmerking komen bij de beslissing over al of niet 
slagen. 

Overigens laten ook op dit vlak de eerder vermelde uiteenlopende bestemmingen van deze leergang 
toe de accenten anders te leggen. Gaat het om een taalverwerving met het oog op de latere lectuur 
van auteurs, dan mag men terecht een hoge score (b.v. 7 op 10) als minimumeis stellen. Hierbij 
dient men dan wel te bedenken dat aldus gequoteerde proeven een willekeurige en representatieve 
doorsnede van de basisleerstof zouden moeten vormen (en niet een bewuste groepering van selec- 
tieve opgaven : in dit geval ligt de gangbare norm van 5 op 10 eerder voor de hand). 
Staat daarentegen de taalverwerving ten dienste van een inzicht in het systeem der Latijnse taal, dan 
is het volkomen te verdedigen gelijkaardige scores te hanteren, doch ditmaal op basis van een toets 
"met open boek”, 

Het globale oordeel over de resultaten op het punt van attitudes en vaardigheden is een delicatere 
aangelegenheid, om tal van redenen. Vooreerst is het niet gemakkelijk om desaangaande formele 

gegevens te verzamelen; vervolgens kan men moeilijk een minimale drempelwaarde ("onmisbaar om 
met succes de studie verder te zetten") precies afbakenen; tenslotte gaat het er in wezen niet om 

een tekort te sactioneren, maar veeleer de potentieel aanwezige waarden ten ontplooien. Men zal 
zich dus vooral een beeld trachten te vormen over de evolutie, die zich terzake kan aftekenen en 
met name aan een positieve evolutie veel belang hechten bij de globale beoordeling. 

 


