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Deze mededeling herneemt de mededeling van 28 mei 1990 betreffende "De studie van Latijn 
en Grieks in het tweede leerjaar van de structuur SO/'89. Elementen van een visie” (Kl. 
21.13.11). Zij heeft de bedoeling de aanpassingen aan de leerplanbrochure voor Klassieke 
studies - Grieks/Latijn, uitgegeven bij Licap, Brussel, 1989 (D/1989/0279/038) in herinne- 
ring te brengen. Deze aanpassingen waren destijds noodzakelijk als gevolg van structuur- 
wijzigingen in het 2e leerjaar van de le graad van de structuur SO/'89. Afgezien van kleine 
tekstuele correcties is deze mededeling volledig identisch aan voorgaande. 

1 Aanbod van Klassieke Studies in de structuur SO/’89 

De eerste kennismaking met Grieks en Latijn gebeurt in het eerste leerjaar via Klassieke 
Studies met 2 u./w. of 4-5 u./w. In het tweede leerjaar van de structuur SO/'89 komen 
twee basisopties met klassieke talen voor: Latijn (5 u./w.) en Grieks/Latijn (7 u./w.). De 
basisoptie Grieks/Latijn vervangt de vroegere basisoptie Grieks (5 u./w.). 

In de tweede graad worden volgende studierichtingen met Grieks en/of Latijn aangebode: 
de studierichting Grieks-Latijn (4 u./w. + 4 u./w.) en de studierichtingen Grieks-Wiskur- 
de, Latijn-Moderre talen en Latijn-Wiskunde. De klassieke taal in deze laatste drie 
studierichtingen bedraagt telkens 5 wekelijkse lestijden. 

In de derde graad komen voor: Grieks-Latijn (4 u./w. + 4 u./w.), Grieks-Wetenschap- 
pen, Grieks-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wetenschappen en Latijn- 
Wiskunde. De klassieke taal in deze studierichting bedraagt telkens 4 wekelijkse lestijden.  
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2 De basisopties Latijn en Grieks/Latijn in het tweede leerjaar: aanbevelingen 

2.1 In het tweede leerjaar zijn er twee basisopties met klassieke talen: Latijn 
(5 u./w.) en Grieks-Latijn (7 u./w.). Bekeken vanuit het aanbod van de studierichtingen in 
de tweede en de derde graad biedt de basisoptie Grieks/Latijn met 7 lestijden - eventueel 
verruimd met een achtste lestijd uit het keuzegedeelte - een brede waaier van studiemogelijk- 
heden. Zij is de ideale voorbereiding voor de leerlingen die de combinatie Grieks-Latijn 
kiezen. Zij stelt tevens de leerlingen in staat op het einde van het tweede leerjaar een 
bewuste keuze te maken. voor de studierichtingen met Grieks zonder Latijn of voor de 
studierichtingen met Latijn zonder Grieks. 

2.2 De scholen die de basisoptie Grieks/Latijn aanbieden, moeten erover waken dat 
de optie met voldoende leerlingen kan starten. Alleen dan kunnen zij de brede waaier van 
studiemogelijkheden tot en met het zesde leerjaar garanderen. Het zou niet ernstig zijn de 
ouders en de leerlingen studiemogelijkheden voor te spiegelen die men achteraf niet kan 
waarmaken. 

2.3 Gezien de complementariteit van Grieks en Latijn verdient het aanbeveling de 
optie Grieks/Latijn aan één leraar toe te vertrouwen. Dit laat een flexibele invulling van de 
lestijden toe en komt tevens de efficiéntie om de doelstellingen van de leerplannen te 
bereiken ten goede. 

3 Leerplannen 

3.1 De leerplannen Grieks en Latijn bevinden zich in de leerplanbrochure Klassieke 
Studies (eerste leerjaar A)-Grieks/Latijn (tweede leerjaar), uitgegeven bij Licap Brussel, 
1989 (D/1989/0279/038). Deze brochure bevat voor het tweede leerjaar volgende leerplan- 
nen: 

a. het leerplan van dz basisoptie Grieks - 5 u./w. - Eerste graad-tweede leerjaar, p. 3-20; 

b het leerplan van de basisoptie Latijn - 5 u./w. - Eerste graad-tweede leerjaar, p. 3-19; 

c_ het leerplan van het keuzegedeelte Grieks - 2 u./w. - Eerste graad-tweede leerjaar, p. 3- 
13; 

d het leerplan van het keuzegedeelte Latijn - 2 u./w. - Eerste graad-tweede leerjaar, p. 3- 
13: à 
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3.2 De leerplannen van het "keuzegedeelte Grieks" en “het keuzegedeelte Latijn" met 
twee wekelijkse lestijden (c en d) zijn voortaan op te vatten als een vrijblijvend aanbod. 
Ze blijven als een zinrijk pakket dienst doen voor scholen die in het keuzegedeelte een twee- 
uursleergang willen aanbieden. 

Het is belangrijk erop te wijzen dat de leerplannen van de tweede graad niet op deze 
leerplannen voortbouwen, maar wel op de leerplannen a en b van de basisopties (zie 
verder). 

3.3 De leerplannen van “de basisoptie Grieks" en “de basisoptie Latijn" (a en b) 
blijven onverminderd van kracht. Het leerplan Latijn (b) wordt gebruikt voor de basisoptie 
Latijn en voor de component Latijn in de basisoptie Grieks/Latijn. Het leerplan Grieks 
wordt gebruikt voor de component Grieks in de basisoptie Grieks/Latijn. Dit leerplan wordt 
op enkele plaatsen aangepast. 

3.4 Grieks 

3.4.1 In het tweede leerjaar is de studie van het Grieks voortaan: 

- verplicht gekoppeld aan de studie van Latijn; 

- een cursus van 4 u./w. of 3 u./w. (in plaats van 5 u./w.). 

Vanaf de tweede graad vervalt de verplichte koppeling van Grieks met Latijn. Deze 
wijziging in het tweede leerjaar maakt enige aanpassing noodzakelijk. 

3.4.2 Principes bij de aanpassing 

De verplichte combinatie van Grieks en Latijn heeft tot gevolg dat voortaan aïle leerlingen 
die Grieks studeren, een belangrijke steun zullen ondervinden van Latijn. De gelijktijdige 
studie van twee: klassieke talen maakt het mogelijk ongeveer evenveel Grieks te leren op 
minder tijd. In principe blijft dus in het tweede leerjaar het leerplan van de basicoptie 
Grieks (5 u./w.) uit de leerplanbrochure van kracht. Anderzijds noopt het nieuwe aanta! 
lestijden, dat naast 4 u./w. ook 3 u./w. mogelijk maakt, toch tot aanpassingen. 

3.4.3 Aanpa:.ingen 

3.4.3.1 Situatieschets (p. 4-9) 

- p. 4: paragraaf 1 vervalt vanaf: "De leerlingen hebben door hun keuze … 
taalcursus"; 

- p. 7: punt 1.2. “Overzicht van het curriculum Grieks", deel 1) "structuur": de bestaande 
tekst wordt vervangen door: "Het onderwijs van het Grieks kan in verschillende vormen 
aangeboden worden, in de eerste graad steeds gecombineerd met Latijn, in de tweede en 
derde graad al dan niet gecombineerd met Latijn”. 

u u 
tot … een 
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eerste graad : ss 
(tweede leerjaar) Grieks Latijn 
  

        
  

3.4.3.2 Leerstofafbakening (p. 10-15): 

- p. 11, punt 3.2.: de woordenschat wordt gereduceerd tot ca. 550 woorden ; 

= volgende leerstofonderdelen mogen bij tijdsgebrek uitgesteld worden tot het derde leerjaar: 

. 100 van de 550 woorden; 

. p. 13, punt 3.3.4: de studie van de sigmatische of van de asigmatische aorist; 

. p. 14, punt 3.5.1.: de voegwoorden öre/ömore, mpiv, hvika, elmep, eire; 

= desgevallend kan ook nog de studie van het participium futurum en het participium aorist 
naar het derde jaar verschoven worden. 

3.4.3.3 Werkvormen (p. 15-18) 

Opdat de studie van een taal zou renderen moeten de leerlingen de basisgegevens van deze 
taal vlot beheersen. Dan pas blijven ze gemotiveerd tot inspanningen die als zinvol ervaren 
worden. Het hoofdstuk "Werkvormen" blijft in zijn geheel van kracht. De vermindering 
van het aantal uren Grieks zet de leerkracht nochtans aan om volgende prioriteiten te leggen: 

1 de memorisatie van paradigmata wordt belangrijker dan de inductieve aanbreng van 
gegevens; 

2 de vlotte herkenning en het begrip van de werkwoordsvormen is belangrijker dan de 
kennis van de verbuigingen; 

3 de kennis van de basiswoordenschat moet meer dan ooit tot een verworvenheid 
evolueren via regelmatige repetitie en aangepaste lectuur; 

4 differentiatie blijft noodzakelijk om sommige leerlingen achterstand te laten ophalen 
terwijl de andere vijkomende lectuur behandelen. Vermits het Grieks tot de basisoptie 
Grieks/Latijn behoort, bieden huistaken hiertoe heel wat mogelijkheden. Bovendien moeten 
de leerlingen gestimuleerd worden om vrijwillig bijkomende oefeningen te maken. 

3.5 Latijn 

Het leerplan van de basisoptie Latijn blijft onverminderd van kracht. Het ‘dient gelezen te 
worden - zoals trouwens ook het leerplan van het eerste leerjaar - in het licht van het 
gewijzigde aanbod van klassieke studies in de structuur SO/’89. 
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Voor alle leerlingen geldt dat ze op het einde van het tweede leerjaar de doelstellingen 
van het zogenaamde minimumprogramma van de eerste graad hebben bereikt. Dit 
minimumprogramma is beschreven op de bladzijden 6-12 van het vermelde leerplan. Voor 
de leerlingen die het minimumprogramma in de loop van het jaar hebben afgewerkt, stelt het 
leerplan een aanvulling voor (zie p. 12-14). 

Het leerplan van de tweede graad neemt de basisdoelstellingen en -leerinhouden van het 
minimumprogramma als vertrekpunt voor alle leerlingen. 

Vanaf het schooljaar: 1990/’91 staat het de leraren vrij in onderling overleg de leerstof- 
elementen -van dit minimumprogramma van de eerste graad over het eerste en tweede 
leerjaar te spreiden. De afbakening van de leerstof, die in het leerplan van Klassieke 
Studies, Eerste leerjaar 2, p. 6-14 voorkomt, is van dat ogenblik op te vatten als een 
houvast voor een evenwichtige spreiding en niet meer als een verplichting. 

3.6 Samenzettingen 

| De leerlingen die in de basisoptie Latijn 5 lestijden Latijn hebben en de leerlingen die in de 
basisoptie Grieks/Latijn 4 lestijden Latijn hebben, kunnen desgewenst worden samengezet 
aangezien zij hetzelfde goedgekeurde leerplan volgen. 

  

 


