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1. INLEIDING 

1.1. Plaats van het Grieks in onze westerse cultuur 

1) ALGEMENE VERANTWOORDING 

- De studie van ieder cultureel en maatschappelijk hoogtepunt ìs pedagogisch waar- 
devol en verantwoord : de Egyptische, Joodse, Chinese, Japanse, Amerikaanse, 

Afrikaanse en Europese maatschappij hebben elk momenten beleefd die een belang- 
rijke bijdrage hebben geleverd tot wat men “cultuur“ noemt. 1 
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 bescha- 

ving heeft het denken en de ingesteldheid van de Westerse mens gekneed : ze heeft 

in hem meer in het bijzonder aandacht gewekt voor de mens, zijn maatschappelijk 

bestaan en bestemming en zijn kunstzinnige creativiteit, zijn verantwoordelijkheids- 

besef 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 open- 

baart 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. 

„ 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. 

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

dan ze gewoon zijn. Deze denkvorm wordt o.a. gekenmerkt door de voorrang bij het werk- 
woord van aspect op tijd, van medium op passivum, door zeer geraffineerde nuanceringsmo- 

gelijkheden 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 beperkt- 
heid van “taal”. 

D _ 3 
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- Door de aandacht die woordafleiding en woordvorming vanzelf krijgen ìn 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 aansporing tot aan- 
dacht, opmerkzaamheid, snelheid en precisie in het analyseren en in het synthetise- 

ren 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. 
à 

, 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 hedendaagse 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 inter- 
pretatie die noodzakelijkerwijze veel van de rijkdom van het origineel laat ont- 

snappen. 

‚ 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). 

3) STUDIE VAN DE GRIEKSE LITERATUUR EN CULTUUR 

- De studie van het Grieks voert uiteraard tot de lectuur van de auteurs in de oor- 
spronkelijke taal. Want, zoals boven al is gesteld, geven vertalingen slechts een 

benaderend en enigszins vertekend beeld van de rijkdom van het origineel. Daar- 

om blijft de lectuur in het Grieks een zij het niet zonder moeite realiseerbaar ide- 
aal. 

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

adequaat 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.  



(3) 

(4) 
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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 Westerse 

cultuur tot bloei gebracht. 

- De Griekse geest gaat naar het essentiële en het universele. Het contact met filo- 
sofische, sociale en wetenschappelijke vragen in hun oorspronkelijke en daardoor 

eenvoudiger vorm leidt niet alleen tot een beter inzicht in de vorderingsgeschiede- 
nis 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 levens- 
stijl 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 (3). 

. 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 (4). 

Veel van het gedachtengoed dat in het Westen ìs opgebouwd, vindt zijn wortels in de Griekse 
cultuur (cfr. STOCK R., 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 geens- 

zins als weerloos slachtoffer aan een blind en grillig en onverbiddelijk noodlot is overgele- 
verd ; 

= 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. 

Vele Westerse denkvormen o.a. vinden hun bron in Griekenland. Door hun rationele en 
kritische ingesteldheid hebben de Grieken de stap gezet naar wetenschappelijk denken, van 

wijsheidsliteratuur 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, 

maar de Grieken zijn de grondleggers van de tragedie geweest ; onze geneeskunde begint bij 

de experimentele 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. 

ets 

De Griekse cultuur is immers de bron van vele woorden, vele opvattingen en 
vele probleemstellingen op wetenschappelijk en artistiek gebied. 

- Aangezien deze Griekse literatuur èn 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 - door 

middel van een goede begeleiding - de jongeren binnenvoeren in een wereld die 

hun enerzijds vertrouwd zal voorkomen wegens de zo menselijke 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. i 

‘  - 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. 

1.2. Het curriculum Grieks 

1) STRUCTUUR 

Het onderwijs in het Grieks kan in verschillende vormen aangeboden worden : 

  

GRIEKS LATIJN STUDIERICHTING 
  

EERSTE GRAAD 4u. + 3 u. 

(tweede leerjaar) = Grieks-Latijn 

3u. + 4u. 

  

  

TWEEDE GRAAD (1) 4u. + 4u. Grieks-Latijn 

Su. + Ou. Grieks-Wiskunde 

DERDE GRAAD (2) 4u. + 4 u. Grieks-Latijn 

4u. + Ou. Grieks-Wiskunde 
Grieks-Wetenschappen     

  

(1) In de tweede graad is Grieks-Latijn ook met 5 u./w. wiskunde mogelijk. 

(2) In de derde graad kan één van de Klassieke talen uitgebreid worden tot maximum 6 u./w.     
  

   



© 

(**) 
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2) CONCEPT VAN HET CURRICULUM 

Om volgende resultaten te bereiken is het belangrijk : 

- dat de leerkrachten Grieks binnen eenzelfde school weet hebben van elkaars visies 

en werkvormen en daarmee rekening houden, opdat het curriculum een echt curri- 

culum zou zijn ; 

- dat de leerlingen elk jaar een geheel van inhouden en werkvormen aangeboden 
krijgen dat op zichzelf, en ook zonder doorstroming naar een volgend jaar, zinvol _ 

en verrijkend is ; 

- dat er een geleidelijke overgang is van herkenning 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 onontbeerlijke sociale dynamiek van het klasgebeuren niet 

verwaarloosd mag worden ; 

- dat de studie van de taalleer gespreid wordt over de jaren van het curriculum, en 
tegelijk een grote geleidelijkheid vertoont ; daardoor komt er ruimte voor lectuur 

en cultuurstudie ; het mag niet gebeuren 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 fre- 

quentielijsten 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 VAN DIT CONCEPT 

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 verplich- 

te auteurs. Xenophon valt dus weg als eerste verplichte auteur. 

= In het tweede leerjaar (van de derde graad) wordt voorrang gegeven aan de lectuur 
van tragici en filosofen. 

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. 

à | Di 
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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 tweede leerjaar (van de tweede graad) het Ionisch wordt aangeleerd met 

het oog op de studie van Herodotus. 

4) SCHIKKING VAN DE LEERSTOF 

Eerste graad 

- Tweede leerjaar : aanvankelijke taalstudie met aangepaste teksten. 

‚ Tweede graad 

- Eerste leerjaar : voortgezette taalstudie met aangepaste teksten. 

- Tweede leerjaar : 

. verplichte auteur : Herodotus ; 

. facultatief : Attische teksten, Homerus, Odyssee ; 

„ taalstudie : aangepast aan de teksten. 

Derde graad 

- Eerste leerjaar : 

. verplichte en facultatieve auteurs : Homerus, lyrici, Attische teksten, tragici ; 

. taalstudie aangepast aan de teksten. 

- Tweede leerjaar : 

. verplichte en facultatieve auteurs : tragici, Plato, retorìsch en historisch proza ; 

. taalstudie : aangepast aan de teksten. 

1.3. Situatieschets 

De leerlingen hebben in het tweede leerjaar (van de eerste graad) 4 uur of 3 uur Grieks 
per week gevolgd, steeds in combinatie met Latijn. In de tweede graad kiezen ze de 

studierichting Grieks-Latijn met 4 u./week of Grieks-Wiskunde met 5 u./week. 

Voor beide richtingen geldt hetzelfde leerplan Grieks. Het verschil van één uur per 
week wordt in de studierichting Grieks-Latijn opgevangen door de aanwezigheid van 

de andere klassieke taal. Hier zijn dan ook duidelijke afspraken nodig met de leraar 
Latijn in verband met taalkundige en literaire begrippen. 

Waar de leerlingen van de vier en de vijf uur samen de lessen volgen, kan het vijfde 
uur besteed worden aan het scherp stellen van de grammaticale inzichten die in de 

cursus Latijn aangeleerd zijn, aan verdiepingsoefeningen en/of aan lectuur. (po  
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2. DOELSTELLINGEN (1) 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Bevordering van het taaldenken 

De leerlingen moeten : 

- aan de hand van concrete gevallen in de tekst het verschil leren aantonen tussen het 
Griekse en het Nederlandse taaldenken. Hiervoor moeten zij enig inzicht verwerven 

in de mogelijkheden en de beperktheden van het Nederlands en van "taal" in het 
algemeen. In die zin is de studie van het Grieks dan ook een zinvolle kennismaking 

met de “algemene taalkunde" ; 
1 

~ woorden begrijpen vanuit hun samenstelling en vanuit de context ; 

~ inzicht verwerven in het eigen karakter van de Griekse mededeling : bijvoorbeeld het 

rijke gebruik van de participia, de partikels, de aspecten van de werkwoorden, ... ; 

~ steeds meer in staat zijn de rijkdom en de nuancering van een mededeling te verwoor- 

den. 

Bevordering van het denken in het algemeen 

De leerlingen moeten : 

- leren kritisch oordelen door oog te krijgen voor het geheel van de mededeling, de 
details en de onderlinge samenhang ervan ; 

= formele en inhoudelijke problemen methodisch leren benaderen. Daarom moeten zij 
steeds meer in staat zijn om de opgedane kennis toe te passen op nieuwe inhouden. 

Hun kennis moet “wendbaar” worden en tenslotte interdisciplinair functioneren (trans- 
fer) ; 

= voortdurend de kans krijgen om hun aanleg voor analyse, synthese en evaluatie te 
ontwikkelen. Zo komen zij geleidelijk tot een wetenschappelijke manier van denken 

en handelen en tot een werkmethode die zij ook elders kunnen gebruiken ; 

- leren abstraheren en werken met abstracties door bijvoorbeeld te werken met inductie- 
ve methoden ; 

=leren eenvoudige maar gefundeerde waardeoordelen te formuleren, vooral op moreel 
en esthetisch gebied. 

Algemeen menselijke vorming 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze : 

- een groeiende belangstelling voor het vak Grieks aan de dag leggen, zodat ze graag de 
nodige inspanningen leveren en tot zelfstandig werk komen. Een aangepaste begelei- 
ding en verantwoorde keuze van werkvormen (zie aldaar) zijn daarvoor essentieel ; 

= aandacht krijgen voor de mens en zijn geschiedenis, meer speciaal voor de betekenis 
van de Griekse cultuur voor onze westerse beschaving (Nachleben) ; 

(1) Deze doelstellingen zijn alle gebaseerd op de "Algemene doelstellingen van de Klassieke 
talen” (afgedrukt in appendix). Zij sluiten aan bij die van het tweede leerjaar (van de eerste 
graad) en zijn daarvan een verdere uitbreiding en verdieping (LICAP/D/1989/0279/038). 
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= het "niet eigene”, het "andere" leren waarderen en zo komen tot een juistere waarde- 
ring en relativering van het eigene ; 

=een creatieve instelling verwerven en gevoelig worden voor literaire schoonheid, 
algemeen-menselijke vragen, ethische problemen en een verantwoorde levensstijl ; 

- bekwaam worden om zelfstandig problemen aan te vatten (bijvoorbeeld de eigen studie 

organiseren). Zij moeten niet alleen feiten en situaties leren beoordelen, maar ook 

hun eigen kennen en kunnen ; 

= bereid zijn samen te werken en respect op te brengen voor de mening en de houding 

van anderen. De leraar kan daartoe bijdragen doordat hij niet alleen de resultaten 

evalueert maar ook de kwaliteit van de samenwerking. 

Dit betekent niet dat de leraar op ieder ogenblik al deze doelstellingen moet nastreven : een 

gepaste dosering binnen de eigen werkwijze van de leraar, de traditie van de school en de 

mogelijkheden van de leerlingen volstaat. Evenmin hoeven alle doelstellingen gerealiseerd te 

zijn : wel worden ernstige pogingen tot realisatie verwacht. 
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3. LEERSTOFAFBAKENING : INHOUD EN DOELSTELLINGEN 

1. 

3.1. 

De leerstof van de tweede graad is een schakel in een groter geheel. Daarom is het nood- 

zakelijk deze rubriek te lezen in het licht van het gehele leerplan (in het bijzonder de 

rubriek 1.2 : het curriculum Grieks) en in aansluiting bij het leerplan van het tweede 

leerjaar (van de eerste graad) (LICAP/D/1988/0279/038). 

Zoals in het leerplan van het tweede leerjaar (van de eerste graad) worden volgende ter- 
men in deze betekenis gebruikt : 

Actieve kennis : 
- de vorm kunnen maken in het Grieks ; y 

-. verbuigingen en vervoegingen kunnen opzeggen ; 

- een grammaticale regel in het Grieks kunnen toepassen. 

Passieve kennis : 

- herkennen en kunnen weergeven in het Nederlands. 

Herkennen : 

- het noemwoord kunnen geven, d.i. het woord zoals het in de woordenlijst voorkomt ; 
- de vorm kunnen identificeren (welke naamval, genus, getal, wijs, tijd, enz.). 

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 precieze 
betekenis ervan (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. 

Eerste leerjaar 

Opmerkingen vooraf 

1) De leerstofonderdelen aangeduid met @ behoren tot de leerstof van het tweede leer- 
jaar (van de eerste graad). De leerlingen moeten deze leerstof opfrissen tot ze de- 
zelfde graad van kennis bereiken die daar noodzakelijk en voldoende werd geacht. 

2) De leerstofonderdelen aangeduid met * behoren tot de leerstof van het tweede leer- 
jaar (van de eerste graad), maar mochten verschoven worden naar het eerste leerjaar 
(van de tweede graad). De leraar van het eerste leerjaar (van de tweede graad) moet 
dus goed weten wat in het tweede leerjaar van de eerste graad werd aangeleerd. 
Repetitie en aanbreng van nieuwe leerstof vragen immers een verschillende aanpak. 

J) TAAL 

1.1) Woordenschat 

De leerlingen moeten progressief de kennis van de basiswoordenschat aanvul- 
len tot een totaal van ca. 900 woorden proza-Grieks en van enkele zeer fre- 
quente afleidingsbeginselen. 

-B- 

Werkwoorden, adjectieven en voorzetsels worden bij voorkeur met hun vaste 
naamval gememoriseerd. 

1.2) Morfologie 

e@- Naamwoord, voornaamwoord, lidwoord, telwoord en bijwoord 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze alle gewone vormen herkennen en 

kunnen weergeven. Daartoe volstaat het dat ze deze leerstof van het tweede 

leerjaar van de eerste graad opfrissen en dezelfde graad van kennis bereiken 

die daar noodzakelijk en voldoende werd geacht. Occasionele toelichtingen 

bij minder frequente vormen naar aanleiding van de lectuur, kunnen nuttig 
zijn, maar behoren niet tot de basisleerstof. 

Werkwoord 

De leerlingen moeten van de gememoriseerde werkwoorden de fre- 
quentste vormen herkennen en kunnen weergeven. Dit veronderstelt : 

-actieve kennis van de vormingswet 

-actieve kennis van het model Núeuw en van evo 

-actieve kennis van de verbaalstam van de gememoriseerde werkwoor- 
den. 

Zo kunnen ze de wijs en de tijd vlot herkennen aan de hand van de 

kenmerkende elementen. 

Dit geldt voor : 

de indicatief en de infinitief 

@-in de presensstam 

*-van de sigmatische aorist (nu ook met inbegrip van de verba liquida) 
*-van de asigmatische aorist 

-van de athematische aorist 

-van de passieve aorist met en zonder 6 

@-van het futurum (gewone vorming) 

het participium 
e-presens 

*-futurum (activum en medium) 
*-aorist (activum en medium) 
-aorist passivum 

Wat conjunctief en optatief betreft, volstaat het dat ze : 

-de vormingswet en het principe van het weergeven kunnen formuleren 

-wijs en tijd kunnen herkennen aan de hand van de kenmerkende ele- 

menten 

-de vorm in zijn context kunnen weergeven (op voorwaarde dat het om 
een frequente constructie gaat). 

Voor de minder frequente vormen volstaat het dat de leerlingen de 

vormingswet en het principe van het weergeven kunnen formuleren. 

Minder frequente vormen kunnen door de leraar in de tekst verduidelijkt 

worden met verwijzing naar de aangeleerde vormingswet ; hierbij wordt 

van de leerlingen een groeiende vaardigheid verwacht in het herkennen 

van het bekende in het onbekende. 
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Dit geldt voor : 

-het futurum contractum (Attisch futurum) 
-het perfectum en het plusquamperfectum 

-de imperatief. 

. Dit alles veronderstelt : 

vertrouwdheid met grammaticale begrippen als medium, deponens, 
semi-deponens, wijs, tijd, verbaalstam, tijdstam, aspect, kenletter, the- 

matisch, athematisch, sigmatisch, asigmatisch, augment, reduplicatie ; 

-actieve kennis van enkele belangrijke fonetische begrippen en wetten, 
bijvoorbeeld : 

„het verband tussen Auzr-, A\eumr-, Aour- 

.de aanpassing van occlusieven en liquidae aan de daaropvolgende 

medeklinker, bijvoorbeeld : mo£içs, moÿyua/roàtis, roûyuo. 

De leerlingen moeten het werkwoord (aanleren en) repeteren via een 

systematisch geheel of referentiekader (bijvoorbeeld een systematisch 

overzicht van de hele vervoeging, een lijst van verbaalstammen, lijsten 

van tijdstammen, stamtijden). Dit hoeft niet altijd actieve kennis in te 

houden. 

1.3) Syntaxis 

Syntaxis van de naamvallen 

De leerlingen moeten weten welke hoofdfuncties aan elke naamval beant- 
woorden en ze kunnen weergeven. 

Nominatief : 

®-onderwerp en gezegde 

. Accusatief : 
®-lijdend voorwerp 

-inwendig voorwerp 

®-onderwerp van een infinitiefzin 

®-accusatief bij voorzetsels 

-accusatief van duur 
-accusatief van betrekking 

. Genitief : 

®-naamwoordelijke bepaling 

-onderwerpsgenitief 

-voorwerpsgenitief 

-partitieve genitief 

@-vaste genitief bij een aantal werkwoorden (bijvoorbeeld droúew) en 
adjectieven (bijvoorbeeld &£10G) 

®-genitief bij voorzetsels 

* losse genitief 

-genitief van scheiding 

. Datief : 

®-meewerkend voorwerp (“aan”) en voor- of nadeel (“voor” 

®-middel ("met"), oorzaak ("door") en wijze 

© -tijdstip 
®-vaste datief bij een aantal werkwoorden (bijvoorbeeld Bonder) en 
adjectieven (bijvoorbeeld. mo\éuog) 

st: 

@-datief bij voorzetsels 
-datief van bezit 
-datief bij samengestelde werkwoorden 

„ Vocatief : 

-aanspreking 

De leerlingen moeten ook vertrouwd zijn met de.grammaticale begrippen 
bijstelling en bepaling van gesteldheid. 

Syntaxis van de zin 

De systematische studie van de syntaxis van de zin is leerstof van het twee- 
de leerjaar (van de tweede graad). Toch komen bij het aanleren van de 

morfologie reeds heel wat elementen uit de syntaxis aan bod. Een nieuwe 

vorm wordt immers aängeleerd met de betekenis die eraan beantwoordt. 

Een voorbeeld ter verduidelijking : de conjunctief zal in een hoofdzin 
meestal iets anders betekenen dan in een bijzin. 

Uit dit laatste blijkt dat de leerlingen reeds inzicht moeten hebben in de 
soorten zinnen. De leraar Grieks zal verheldering moeten brengen waar de 

lessen Nederlands op dit punt lacunes of een verschil in terminologie verto- 

nen. 

Inzake syntaxis van het werkwoord wordt, als voorbereiding op de systema- 
tische studie van de syntaxis van de zin, van de leerlingen het volgende 

verwacht : 

„ wat de indicatief betreft : 
-dat ze nu alle frequente indicatieven (ook met &v) kunnen weergeven en 

ook de eigen schakering van de tijden (tijdswaarde en aspect) kunnen 

verwoorden ; 

-dat ze de weergave kennen van de gewone voegwoorden : 

.tijdbepalende : érei/émeaôf, &wç, “örelönore, *npiv, *nvixa 

.gevolgaanduidende : Gore 

„voorwaardelijke en toegevende : ei, ei kailkoù ei, *eïmep, *eire 

… Eire … 

„vergelijkende : wc/öaomep ; 

-dat ze ook de indicatiefconstructie in een completieve zin met 67/6 

en in de indirecte vraag kunnen weergeven en hierbij aanvoelen dat in 

het Nederlands de tijd van de directe rede of directe vraag niet behouden 

blijft. 

. wat de infinitief betreft : 
@-dat de leerlingen een gewone infinitief (bijvoorbeeld bij ôúvaodau) 
kunnen weergeven ; 
@-dat ze ook de infinitiefzin kunnen weergeven, zowel na verba volendi 
(en dus zonder tijdswaarde) als na verba declarandi en sentiendi (en dus 

met tijdswaarde) ; 

*_dat ze ook de infinitief van doel en de infinitief(zin) na mpív en Gore 

kunnen weergeven. 

. wat het participium betreft : 
@-dat de leerlingen een participium met de waarde van een bijwoordelij- 

ke of van een bijvoeglijke zin kunnen weergeven, rekening houdend met 

het gebruik (al dan niet) van het lidwoord, van de tijd en van partikels 

zoals re, wo, xai/kainep, &po 
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*-dat ze ook de losse genitief en het completieve participium kunnen 
weergeven. 

wat de conjunctief betreft : 
-dat ze de weergave kennen van de voegwoorden : 
.tijdbepalende : éwedcv, mpiv dv 

„voorwaardelijke : éév (îjv, &v) 

.toegevende : cai Edy (Kev) 

„doelaanwijzende : iva, ömwc, oC . 

-dat ze de completieve constructie met pj na verba timendi kunnen 
weergeven ; 
-dat ze de aansporende, verbiedende en overleggende conjunctief in de 
onafhankelijke zin kunnen weergeven. 

wat de optatief betreft : 

-dat ze weten dat de optatief een indicatief (in de indirecte rede en de 
indirecte vraag) of een conjunctief met &v (in de tijdbepalende, voor- 
waardelijke en bijvoeglijke zin) kan vervangen ; ze moeten die kunnen 
weergeven met een verleden tijd : een O.V.T. (in geval van optatief 

presens) of een V.V.T. (in geval van een optatief aorist) ; 

-dat ze in de andere gevallen de optatief (met of zonder &v) kunnen 

weergeven met "zou(den)". 

- De leerlingen moeten in elk van deze gevallen kunnen bepalen over welke 
soort hoofd- of bijzin het gaat. 

- De leerlingen moeten ook inzicht hebben in de betekenis van de tijden 
(tijdswaarde en/of aspect). 

2) LECTUUR 

De leerlingen moeten onder leiding van de leraar een Griekse tekst leren lezen. 
Men neemt bij voorkeur verhalen, hetzij direct uit de auteurs, hetzij herschreven op 

het niveau dat voor de leerlingen op dat moment haalbaar is. Het is belangrijk dat 

voor de lectuur heel wat tijd voorbehouden wordt. De leerlingen moeten immers op 

het einde van het eerste leerjaar (van de tweede graad) een voldoende graad van 

leesvaardigheid bereikt hebben om in het tweede leerjaar (van de tweede graad) met 

de lectuur van de Griekse auteurs te starten. 

3) CULTUUR 

Occasioneel, liefst in aansluiting met de leesteksten, worden de leerlingen verder 
geïntroduceerd in de wereld van de Griekse cultuur. Daarbij is een summier kader 
van de Griekse geschiedenis en geografie noodzakelijk. 

3.2. Tweede leerjaar 

Opmerkingen vooraf 

1) De leerlingen moeten progressief de basisleerstof van het tweede leerjaar (van de 
eerste graad) en het eerste leerjaar (van de tweede graad) opfrissen en dezelfde graad 
van kennis bereiken die daar noodzakelijk is en voldoende werd geacht. 

2) Als belangrijke norm geldt, zoals in de vorige jaren, niet de grammaticale volledig- 

heid, maar de reële frequentie. 
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1) TAAL 

1.1) Woordenschat 

De leerlingen moeten progressief de kennis van de basiswoordenschat aanvul- 
len tot een totaal van minimum 1.000 woorden proza-Grieks en van enkele 

frequente afleidingsbeginselen. Een beperkt aantal woorden, specifiek voor een 

auteur, kan hieraan toegevoegd worden. 

1.2) Morfologie 

De morfologie, aangeleerd in het tweede leerjaar (van de eerste graad) en het 

eerste leerjaar (van de tweede graad), moet gerepeteerd worden. 

- In voorbereiding op de lectuur van Herodotus is de studie van het Ionisch 
taaleigen hierbij noodzakelijk als dat niet in het tweede leerjaar (van de 

eerste graad) of het eerste leerjaar (van de tweede graad) gebeurd is. 

- In voorbereiding op de lectuur van Homerus is een kennismaking met de 

meest frequente kenmerken van het Homerisch Grieks noodzakelijk. Deze 

kennismaking is uiteraard overbodig wanneer men de lectuur van Homerus 

uitstelt tot het eerste leerjaar (van de derde graad). 

1.3) Syntaxis 

- De syntaxis van de naamvallen, aangeleerd in het tweede leerjaar (van de 
eerste graad) en het eerste leerjaar (van de tweede graad), moet gerepeteerd 

worden. 

- De syntaxis van de zin moet gerepeteerd en aangevuld worden via een 
systematisering. Zo leert men de grammaticale samenhang zien tussen de 

constructies en plaatst ze in een groter geheel. Dit sluit de vertrouwdheid 

in met de volgende grammaticale begrippen : 

hoofdzin en bijzin 
completieve zin, bijwoordelijke zin, bijvoeglijke zin 

realis, potentialis, irrealis 

eventualis, futuralis, iterativus 

aansporende en verbiedende conjunctief en wensende optatief 
voorwaardelijke, toegevende, doelaanwijzende, gevolgaanduidende, 

redengevende, tijdbepalende, vergelijkende zin 
verba sentiendi, declarandi, volendi, timendi 

indirecte vraag, indirecte rede 

2) LECTUUR VAN DE AUTEURS 

Herodotus is hoofdauteur en neemt het grootste gedeelte van het jaar in beslag. 

Men zal ook aandacht besteden aan andere verhalende teksten uit bijvoorbeeld Ho- 

merus’ Odyssee, Lysias, Xenophon … 

Deze lectuur houdt in : 
- lectuur onder leiding van de leraar van een aantal waardevolle passages uit die 

auteurs met aandacht voor hun gedachtengoed en stijl ; 

- kennis van de hoofdzaken van de historische achtergrond.  
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4. WERKVORMEN 

3) CULTUUR 

Het vrij beperkt aantal lesuren toegewezen aan de studie van het Grieks in het secundair 
Verdere inleiding in de Griekse cultuur naar aanleiding van de gelezen teksten. onderwijs, dwingt tot een efficiënt tijdsgebruik. Als men de voornaamste doelstellingen van 

In aanmerking komen bijvoorbeeld : de cursus wil bereiken, moet men zoeken naar de meest doeltreffende werkvormen. 

- de rol van Ionië en het Ionisch in Hellas 
- de zee 
- de kolonisaties 
- de godenwereld van Homerus 
- de vrouw in de Homerische tijd en later 

- de hybris. 

Ook moet de cursus voor elke leerling met voldoende aanleg haalbaar blijven : als de leerling 

onvoldoende resultaat ziet, vermindert zijn bereidheid tot volgehouden inspanningen. Het is 
bijgevolg nodig naar geschikte, namelijk motiverende werkvormen te zoeken en met de leer- 

lingen de noodzakelijke weg af te leggen. 

Tenslotte worden enkele belangrijke doelstellingen alleen via aangepaste werkvormen bereikt. 
Dit is zo als men de gehele persoonlijkheid wil ontwikkelen, de sociale gerichtheid stimule- 

ren of als men ervaart dat de leerlingen onvoldoende in staat zijn om de leerstof toe te pas- 

sen. 

Maar deze keuze is vrij. Ook is het wenselijk te actualiseren en ìn te spelen op de 
belangstelling van de leerlingen. 

4.1. Pedagogische principes 

1) DE TOTALE PERSOONLIJKHEID ONTWIKKELEN 

Naarmate een leerling opgroeit, komen zijn aanleg en interessen duidelijker naar 
voor. Sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld meer creatief, andere meer zakelijk, 

sommige meer synthetiserend, andere analytischer en nog andere meer introvert. 

Een leerling wordt gevormd naarmate de aanwezige persoonlijkheidskenmerken 
positief uitgebouwd worden. 

De hiertoe aangewende werkvormen hebben ook tot gevolg dat de leerling sterker 
gemotiveerd wordt en geneigd is tot grondiger en meer zelfstandig werk. 

De motivatie wordt nog versterkt als de leerkracht informatie geeft over : 

- het doel van de lessenreeks ; 

= het nut van de inspanningen voor de doelstellingen van het vak, van andere vakken 
en van andere activiteiten ; 

= de reeds bereikte resultaten ; 

- de nog af te leggen weg naar het einddoel. 

Men kan de leerling zelfstandiger leren werken als men : 

- hem een tekst laat behandelen vanuit een door hem gekozen standpunt ; 

- hem zelf een gedeelte van de leerstof laat kiezen ; 

- hem de nodige documentatie laat zoeken ; 

= hem overzichten laat opstellen en bespreken ; 

- hem leert gericht om hulp vragen en een inventaris opstellen van zijn zwakke 

punten.        
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DE SOCIALE GERICHTHEID STIMULEREN 

Daartoe moet de leraar oog hebben voor de klassituatie en moet hij samenwerking 
doen ontstaan via bekende werkvormen zoals teamwork, beslissingsmomenten, 

overleg, vergadering. Dit gebeurt in beperkte mate in het eerste leerjaar (van de 

tweede graad), systematischer in het tweede leerjaar (van de tweede graad). 

LEERLINGEN DIE ACHTEROP GERAKEN OP EEN GEPASTE WIJZE HELPEN 

Sommige werkvormen zijn meer geschikt om ontbrekende basisleerstof aan te vul- 
len, andere om faalangst of ongemotiveerdheid te overwinnen. 

De ontbrekende basisleerstof kan aangevuld worden door geprogrammeerde instruc- 

tie, persoonlijk werk, repetitie in groepsverband. Faalangst en ongemotiveerdheid 

vragen een persoonlijker contact met de leerkracht. Voor meer informatie raadplege 

men de vakliteratuur, o.a. in bijgevoegde bibliografie. 

4.2. Specifieke werkvormen 

BEHANDELING VAN DE BASISLEERSTOF 

1.1) Interactie en zelfwerkzaamheid 

Door een constante interactie met de leerlingen tracht de leraar hen tot een 

grotere zelfwerkzaamheid aan te zetten en hen zo inzicht en methode bij te 

brengen. 

Door middel van allerhande oefeningen (vragen, herkenningsoefeningen, toe- 

passingen, vormen van actieve taalbeheersing …) gaat hij regelmatig na in 

hoever de leerlingen de basisleerstof geassimileerd hebben. Hij zegt hun hoe 
ze best tot die assimilatie komen (leren “leren"), geeft regelmatig informatie 

over de kwaliteit van hun prestaties en remedieert indien nodig. Dit laatste kan 

gebeuren door de leerlingen meer gestructureerde taken op te geven, door hen 

te laten samenwerken met meer gevorderde leerlingen, door groepswerk in 
heterogene groepen, door geprogrammeerde instructie … 

1.2) Differentiatie 

De cursus Grieks kan in de tweede graad met 5 u./w. gegeven worden of met 
4 u./w. (voor leerlingen die Grieks en Latijn combineren). In dit laatste geval 
kunnen de leerlingen, dank zij de steun van het Latijn, met één uur minder 
dezelfde leerstof verwerken. 

Wanneer leerlingen van beide richtingen in één klasgroep samenzitten, moeten 
de lessen oordeelkundig georganiseerd worden. Voor het vijfde lesuur wordt 
dan leerstof gereserveerd die de leerlingen uit de Grieks-Latijnse via het Latijn 
beheersen. 

Wat grammatica betreft, gaat het dan bijvoorbeeld om verdieping van het 
inzicht in een aantal grammaticale begrippen die in de lessen Latijn grondig 
bestudeerd worden, zoals de soorten bijzinnen, de potentialis en de irrealis. In 
het vijfde lesuur horen ook oefeningen thuis bij het herkennen en vertalen van 
wendingen die in het Latijn even frequent voorkomen en met een minimum aan 
transfer op het Grieks kunnen toegepast worden, zoals de losse ablatief/geni- 
tief, de voorwerpsgenitief, de datief bij samengestelde werkwoorden, enz. 

-21- 

Het vijfde lesuur kan ook besteed worden aan extra lectuur. Een aantal vaar- 
digheden worden immers evenzeer bij de lectuur van Latijnse teksten bijge- 

bracht. Daarom kunnen een aantal (korte) leeslessen gereserveerd worden voor 

de leerlingen die geen Latijn volgen. 

Leerlingen die in het tweede leerjaar (van de eerste graad) de voorgeschreven 4 
of 3 uur niet gevolgd hebben, kunnen alleen via heroriënteringslessen bijge- 

werkt worden. 

1.3) Regelmatige repetitie 

- Het is erg belangrijk om de basiskennis regelmatig op te frissen en te 
toetsen. ' 

= - Niet alleen de woordenschat, maar ook de morfologie en de syntaxis moe- 
ten in de tweede graad regelmatig gerepeteerd en uitgediept worden. Ook 

hier kan het gebruik van geprogrammeerde instructie dienstig zijn. De 
studie van de morfologie moet leiden tot een vlotte beheersing van de echt 

frequente vormen. Zoals reeds gezegd, bepaalt reéle frequentie de inhoud 

van de basisleerstof. Het is dan ook zinloos minder gebruikelijke vormen 

te laten memoriseren en in te oefenen. Het volstaat om ze tijdens het lezen 

te verklaren. Belangrijk is ernaar te streven dat de courante vormen vlot 

herkend en begrepen worden. 

- Voor de syntaxis van de naamvallen en van het werkwoord is een vast 
referentiekader nodig. Dit kader moet hetzelfde zijn in het eerste en het 
tweede leerjaar (van de tweede graad). 

~ De leerling moet de frequente onregelmatige werkwoorden leren herken- 
nen, bijvoorbeeld via samenvattende tabellen of lijsten van stamtijden. De 

regelmatige werkwoorden kunnen via ontleding gedetermineerd worden. 
De grondige inoefening van afleidingsprincipes en vormingswetten is 

hierbij onontbeerlijk. Dit betekent dat de leerlingen in het eerste leerjaar 

(van de tweede graad) de vormingswetten en de gewone weergave van de 

wijzen en de tijden moeten kennen, maar dat de leerkracht ze helpt om 

sommige vormen te identificeren, bijvoorbeeld imperatief en perfectum. In 

het tweede leerjaar (van de tweede graad) moet de leerling dit voor de 

frequente vormen zelf kunnen. 

1.4) Systematische aanpak van de studie van het Grieks 

Overtuigd zijn van de vormende waarde van de studie van het Grieks impli- 
ceert een bewust zoeken naar aangepaste werkvormen en methodes om deze 

vorming te verzekeren. Dit vraagt dan ook een systematische aanpak : 

- via aangepaste opdrachten (bijvoorbeeld de inductieve werkwijze) kan men 

de leerlingen geleidelijk tot meer abstraherend denken brengen. Binnen het 

huidig aantal beschikbare uren is het evenwel niet meer zinvol om de mor- 

fologie nog inductief aan te brengen. De syntaxis, die vooral in het tweede 

leerjaar (van de tweede graad) aan bod komt, leent zich beter hiertoe ; 

=_via geleide zelfwerkzaamheid kan men de leerlingen leren hun studie en de 

leerstof efficiënter te organiseren ; 

- via de systematische opbouw van de cursus maakt men het de leerling 

mogelijk om zijn vorderingen objectief te evalueren. 

    
 



  

1.5) 

1.6) 
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Dit alles is een aanzet tot een persoonlijke methodiek en een meer logische 
manier van denken. Hiertoe is het nodig te weten hoe denkactiviteiten verlo- 

pen en bevorderd kunnen worden. Ook hiervoor raadplege men de bijgevoeg- 
de literatuur. 

Ten slotte enkele suggesties : 

- de vaardigheid om een Griekse constructie te vatten of weer te geven kan 

vergroot worden door een moeilijkere Griekse zin aan te bieden, maar dan 

wel in een vertaalde context ; 

- laat de keuze van een woord, een vorm, een figuur, een structuur verant- 

woorden vanuit de (eventueel vertaalde) context ; ! 

~ leer het thema van een verhaal vinden en vanuit deze thematiek de eindre- 
dactie verduidelijken ; 

~ laat de evolutie van bepaalde begrippen en ideeën aanvoelen door verwante 

(modernere) teksten aan te bieden (bijvoorbeeld oorlog en vrede …) ; 

- laat het verschil duidelijk worden tussen een woord-voor-woord-vertaling 

en de echte betekenis (die slechts na interpretatie duidelijk wordt). 

Woordenschat 

Een vlotte lectuur veronderstelt een vlotte woordenkennis. Wij kunnen de 
leerling hierbij helpen door : 

- de basiswoordenschat regelmatig te laten repeteren ; het ìs aangewezen 
bepaalde woorden met een eenvoudige context te laten memoriseren (bij- 

voorbeeld kakôc Exeuv i.p.v. Exeuv + bijwoord, pê\er por i.p.v. mêer + 

datief) ; 

=_afleidingen en samenstellingen te leren begrijpen ; 

- de woorden in beide richtingen te laten leren : dit leidt tot een betere be- 
heersing, vermits het verschil met het Nederlands duidelijker gesteld wordt 
(geslacht, klassekenmerken …) ; 

~ nieuwe woorden, specifiek voor een auteur in context en vooraf te laten 
memoriseren ; 

-__weinig frequente woorden en woordgroepen dadelijk in vertaling te geven 
en/of (in de tweede graad) zeldzame woorden in een tekst te vervangen 
door bekende ; ook dit is herhaling. 

Actieve bevordering van de leesvaardigheid 

- De leerling moet de betekenis van de zin in de neergeschreven woordvolg- 
orde leren vatten. Hierdoor wordt het eigene van de taal en de stijl van de 
Griekse tekst als contrast met het Nederlands duidelijk. Grammaticale 
analyse is slechts een hulpmiddel om de tekst beter te begrijpen. 

Moeilijkheden in verband met de constructie en de interpretatie worden 
opgelost met behulp van (bijvoorbeeld) grammaticale analyse. 

De precieze betekenis van een woord kan uit de context worden afgeleid. 
De leerlingen controleren dan of de voorgestelde oplossingen juist zijn. 
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- Als men de leesvaardigheid wil bevorderen, moet men beseffen dat deze 
verschillende aspecten omvat, die elk om een aangepaste aanpak vragen : 

. inzicht in de samenhang en de inhoud van een tekst. In dit geval zorgt 
men ervoor dat de leerlingen beschikken over de nodige informatie : 

woordenschat, grammaticale verklaring, eventueel een letterlijke verta- 

ling ; 

. kennis van de taalfeiten. Hierbij biedt men bijvoorbeeld de vertaling 
(bijna) kant en klaar aan, zodat de leerling zijn aandacht op de taalfeiten 

kan richten ; 

inhoudelijke bespreking van de tekst. Hierbij is het nodig technieken 
‘aan te leren om de inhoud te bevragen. 

Het is niet zinvol om tegelijk aandacht te vragen voor al deze aspecten 

samen, zeker niet in de tweede graad. 

De leerkracht moet dus de leerling bij elk van deze aspecten tot nauwgezetheid 

aansporen. Aangepast huiswerk, tijdig gecorrigeerd, biedt hier een uitkomst. 

De leerlingen kunnen mekaars oplossingen van concrete problemen of interpre- 

taties van korte teksten onderling bespreken. 

2) KANSEN TOT UITBREIDING 

Uitbreidingsopgaven zijn belangrijk omdat men individueler kan werken. Huiswerk 
o.a. biedt hiertoe interessante mogelijkheden. De bedoeling van zulke opdrachten 
is : 

2.1) de leerlingen tot een betere transfer van inhoud en methode te brengen door 
hen gelijkaardige (klassieke en ook moderne) teksten aan te bieden. Hierbij 

denken we o.a. aan toepassing van historische kritiek, een onderzoek naar de 

logica in de opbouw van een tekst, naar gezags- en/of gevoelsargumenten in 

een tekst, de invloed van de literaire en/of culturele context op de betekenis 

van een woord, van een uitspraak …, een onderzoek naar woorden die verban- 

den leggen tussen de aanwezige ideeën … ; 

2.2) de leerlingen bepaalde doelstellingen frequenter en dus ook grondiger dan 
klassikaal mogelijk is, te laten nastreven. Zo kunnen bijvoorbeeld de verschil- 

lende denkcategorieën meer getraind worden. Het geheugen wordt uitgebouwd 

door middel van structurerende verwerking, d.w.z. dat de nieuwe gegevens 

dadelijk gebruikt of toegepast worden in concrete omstandigheden (1). Vra- 

gen over de tekstinhoud en opdrachten om regels en conclusies te formuleren 

stimuleren het synthesevermogen ; vertalingen en gefundeerde waardeuitspra- 

ken scherpen het interpretatievermogen … ; 

2.3) de persoonlijkheidskenmerken te stimuleren door aangepaste opdrachten. De 

leraar kiest voor en met de leerling een individuele opdracht, na de gemeen- 

schappelijke behandeling van een leerinhoud. Hij kan, volgens de aanleg van 

de leerling, de voorkeur geven aan een mondeling of schriftelijk exposé, aan 

analyse of synthese, grafische voorstelling, debat, evaluatie, enz … ; 

(1) Zie bibliografie : 
- J. BOORMAN en W. KOK, Het verwerven van kennis 

- G. VAN DAM, Het geheugen : onthouden en vergeten 
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2.4) tekorten op individueel of groepsniveau verhelpen (bijvoorbeeld remediéren 
van faalangst, van gebrek aan motivatie of concentratie, van oppervlakkigheid, 
enz...) 5 

2.5) de zelfstandigheid bevorderen door bijkomende (vooral grammaticale) informa- 
tie te laten opzoeken en samenvatten. 

De leerkracht moet deze opdrachten voldoende begeleiden, de nodige feedback 
verschaffen en ervoor zorgen dat elke leerling krijgt wat hij aankan en waarop hij 

recht heeft. Voor beide partijen is dit bijkomend, maar lonend werk. 
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5. EVALUATIE 

5.1. Voorafgaande bemerking 

De richtlijnen voor evaluatie, zoals die hier worden gegeven, behandelen niet de totale 
evaluatieproblematiek. Dit is binnen het raam van een leerplan niet mogelijk en niet 

zinvol. Bovendien beschikt elke school over een eigen pedagogisch project waarbinnen 

de evaluatie een concrete vorm krijgt. 

De leerplancommissie vraagt dat de leraar zijn evaluatie op dit model afstemt, maar 

. daarbij rekening houdt met de hierna volgende richtlijnen inzake overgang en oriënte- 
ring van de leerlingen. 

à 

5.2. Algemene principes 

1) 

2) 

3) 

De leraar streeft naar permanente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen. 
Hij moet ervoor zorgen dat het geheel van de basisleerstof voortdurend in de proe- 

ven terugkeert en dat op ieder moment de nodige remediëring kan voorgesteld wor- 

den. 

De evaluatie gebeurt op basis van doelstellingen. Bij het opmaken van toetsen moet 

men dus rekening houden met de vormingsdoelen voor de tweede graad. Leren 

kritisch oordelen is daarvan een van de voornaamste. Daarom is zelfevaluatie door 

de leerling hier van groot belang. Deze evaluatie moet permanent zijn, d.w.z. de 

leerling moet in de loop van de tweede graad steeds beter zijn vorderingen leren 

beoordelen. 

Zo kan de leraar gebruik maken van : 

- een foutenanalyse die de leerling in staat stelt de passende remediëring te vragen of 
_ zelf toe te passen ; 

- de bespreking van de resultaten van proeven ; 

- de beoordeling van groepswerk en het aandeel van elke leerling daarin. 

Gegevens over affectieve doelstellingen dienen enkel om de leraar een beter globaal 

beeld te geven. De beslissing om een leerling al dan niet te laten overgaan mag men 

niet daarvan laten afhangen. Voor de oriëntering van een leerling echter is een 

globaal beeld wel een absolute noodzaak. 

Beslissend voor de overgang naar een volgende leerjaar zijn de examens. 

5.3. Proeven 
  

q) CONTROLEPROEVEN 

- Een toets in het begin van het jaar : zo kan men nagaan welke onderdelen van de 

leerstof nog uitgediept of bijgewerkt moeten worden. 

= Proeven over de basiswoordenschat : men streeft naar de kennis van minimum 8 

woorden op 10. Natuurlijk moet het hier gaan om willekeurig gekozen, gewone 

woorden. Ook woordafleidingen krijgen speciale aandacht. 
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~ Proeven over de beheersing van de basisgrammatica : met een kleine controle- 
proef kan de leraar vaststellen of de nieuwe aangebrachte grammaticagegevens 

begrepen zijn. 

- Proeven over de vordering in de leesvaardigheid : deze zijn belangrijk als voorbe- 
reiding op de summatieve toets of examen. 

2) SUMMATIEVE TOETSEN OF EXAMENS 

2.1) Proeven over de basisleerstof 

- Voor het eerste leerjaar (van de tweede graad) behoren hiertoe : 
1 

proeven over de beheersing van de basisgrammatica. Evenals in het 

tweede leerjaar (van de eerste graad) worden alle vormen van actieve 

taalbeheersing geweerd, tenzij deze in de doelstellingen voorgeschreven 
zijn ; 

proeven over de vordering in leesvaardigheid aan de hand van een nieu- 
we tekst. Deze tekst mag niet moeilijker zijn dan wat men in de les 

gegeven heeft en de leerlingen moeten in dezelfde mate geholpen wor- 

den als in de les ©. 

~ Voor het tweede leerjaar (van de tweede graad) behoren hiertoe : 

proeven over de verklaring van een in de klas gelezen tekst. Deze 

mogen niet bestaan uit het louter reproduceren van wat in de klas uitge- 

legd werd. De leerlingen moeten bekwaam zijn analoge verklaringen te 

geven over een eveneens in de klas gelezen tekst. Daartoe is het niet 

nodig alle behandelde passages als stof voor die proeven op te geven. 

In vele gevallen kan een representatieve selectie volstaan. 
Aangezien de Griekse cultuur bij voorkeur in samenhang met de auteurs 
behandeld wordt, horen in de proef over de auteurs ook vragen thuis 
over die cultuur ; 

proeven over leesvaardigheid van een niet behandelde tekst van de 
hoofdauteur. Inzake woordenschat, syntaxis en begripsinhoud mag deze 
tekst zeker niet moeilijker zijn dan de gelezen teksten en moet hij inhou- 
delijk en taalkundig erbij aanleunen. De tekst moet voorbereid worden 

zoals in de klas met dezelfde methode, dus met een inleiding en vol- 

doende woordverklaring. 

Het gaat hier om een proef van begrijpend lezen. De leraar moet met 

zijn proef kunnen uitmaken of de leerling de tekst werkelijk begrijpt. 

Of en in hoeverre hij hierbij een nauwkeurige vertaling vraagt, hangt af 

van de in de klas gebruikte methode ; 

proeven over de beheersing van de basisgrammatica. Dit kan gebeuren 
in aansluiting met de proef over tekstverklaring. 

Het slagen in deze verschillende proeven samen, eventueel aangevuld 

met het dagelijks werk, is doorslaggevend om te mogen overgaan. 

Resultaten over de uitbreiding mogen niet meetellen, behalve in het 

voordeel van de leerling. 
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2.2) Proeven over de uitbreidingsleerstof . 

Bij wijze van uitbreiding kunnen bijvoorbeeld volgende proeven toegevoegd 

worden : 

- in het eerste leerjaar (van de tweede graad) kan men vragen een vertaling 
te verantwoorden en kan men de actieve taalkennis toetsen ; 

- in het tweede leerjaar (van de tweede graad) kan men ook een nieuwe 

tekst laten vertalen of een opgave i.v.m. Griekse cultuur laten oplossen. 
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APPENDIX 

ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE KLASSIEKE TALEN 

De studie van de Klassieke talen wil de leerling vormen om : 

D
 

Een tekst, analoog aan de bestudeerde teksten, in de respectieve oude taal te kunnen begrij- 
pen naar vorm en inhoud, d.w.z. zelf die tekst kunnen ontleden, interpreteren en commenta- 

riëren door kritisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen. 

Dit veronderstelt in het algemeen : een bekwaamheid tot analyse, synthese en evaluatie 

van een klein geheel. Meer in het bijzonder worden verondersteld : 

1.1. Een basiskennis van : 

1) de taal : woordenschat, grammatica en stìlistiek ; 

2) de cultuurhistorie : 

- leven en werk van de auteur ; 

- geschiedenis van de tijd ; 

- culturele achtergrond ; 

3) de informatiebronnen : woordenboeken, grammatica’s, naslagwerken, commentaren, 
eds 5 

4) de verschillende soorten van verklaring : woordverklaring, realia, tekstinterpretatie 
(vorm en inhoud) ; 

5) de verschillende methoden van tekstinterpretatie met de criteria die een kritisch oor- 
deel (logisch, ethisch, esthetisch, sociaal) mogelijk maken. 

1.2. 1) bekwaamheid om deze basiskennis door de nodige transfer efficiént te laten functio- 
neren voor het tekstbegrip, o.m. door intuïtie, deductief en inductief denken ; 

2) bekwaamheid tot abstract taalkundig denken. 

1.3. Rijpheid om de tekst affectief aan te voelen en expressief te lezen of voor te dragen. 

Door zelfstandige studie de structuur en de boodschap van een klassiek werk (proza of po- 
ezie), analoog aan de bestudeerde werken, te kunnen ontdekken, beoordelen en ervan te 
genieten. 
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Dit veronderstelt in het algemeen : een bekwaamheid tot structurering en beoordeling van 
een groot geheel. Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld 

onder 1.) : 

2.1. Een basiskennis van : 

- de literaire context : literatuurgeschiedenis en literaire theorie ; 
- de socio-culturele context. 

2.2. Bekwaamheid om door de nodige transfer deze kennis te kunnen toepassen op een groot 
geheel, o.a. door systematisatie. 

2.3. Rijpheid om te kunnen genieten van de rijkdom in een werk (motivatie). 

Een inzicht te hebben in en een gevoel voor het eigen karakter en het eigen genie van Grie- 
ken en/of Romeinen - als bron van de westerse cultuur en als antwoord op de vragen van 

onze tijd - in hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschap- 

pij. Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld onder 1. en 2): 

3.1. Een basiskennis van : 

1) nuttig vergelijkingsmaterìaal in de verschillende domeinen, vooral uit het heden ; 

2) vergelijkingscriteria in die domeinen. 

3.2. Bekwaamheid om : 

1) kritisch te vergelijken ; 

2) te abstraheren van de feitelijkheid, het concrete, het individuele ; 

3) zinnige relaties te leggen tussen het heden en de bronnen van onze cultuur. 

3.3. Zin hebben voor (=motivatie) : 

1) taal-, literatuur-, kunst- en maatschappijproblemen ; 

2) studie van de bronnen ; 

3) esthetisch beleven ; 

4) de eeuwige mens, zoals die in de kunst, vooral de letterkunde van de antieken tot 
uiting komt. 

Een ontwikkelings- en beschavingsgraad te bereiken die de jonge mens in staat stelt om op de 
eerste plaats zich als mens verder te ontplooiden in het leven, vervolgens om zich vruchtbaar 

te kunnen wijden aan verdere studie. 

Dit veronderstelt in het algemeen : bekwaamheid tot transfer naar andere domeinen van 
kennen en kunnen, voor zover althans die domeinen verwantschap vertonen met de specifieke 

manier van denken en doen in het klassieke talenonderricht. Meer in het bijzonder worden 

veronderstef(/(naast de doelen vermeld onder 1., 2. en 3.) : 

  
  
 



  

4.1. 

4.2. 

4.3. 
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Een basiskennis van : 

1) de evolutie in het denken en doen van de mensen ; 

2) een eerste, voorlopige synthese van levensbeschouwing. 

Bekwaamheid om : 

J) de opgedane kennis en de verworven methoden vruchtbaar te doen inwerken bij het 
verwerven van nieuwe kennis of het aanleren van andere 1.ethoden van doen, en dit 

voor dezelfde, maar ook voor andere domeinen van de geest ; 

2) op ethisch vlak een dialoog aan te gaan met mensen en waarden ; 

3) de voorlopige synthese van levensbeschouwing door relativering en ervaring te kun- 

nen overstijgen. 

1) openheid voor een humane levensbeschouwìng, zoals het christendom er verder 
gestalte aan gegeven heeft ; 

2) bereidheid tot engagement in de actuele maatschappij en cultuur. 

TOELICHTINGEN 

5.1. 

5.2. 

5:3. 

5.4. 

Wij hebben getracht een gestructureerde lijst te geven van onze meest specifieke doel- 
stellingen, zonder te willen beweren dat die specificiteit ook een monopolie inhoudt, 

want vele doelen hebben we met andere vakken gemeen. We zochten alleen naar de 

eigen inbreng vanuit de specifieke inhoud en methode van ons vak. Uit die specificiteit 

vloeit wel voort dat de opgesomde doelen niet exhaustief zijn. 

Bekwaamheden worden in de structuur - enigszins in opgaande graad - vermeld waar ze 

het meest van toepassing lijken, alhoewel die plaats niet exclusief is. Elke menselijke 

activiteit is in feite complex en de vrucht van verschillende bekwaamheden. Hoofdzaak 

blijft in een verantwoord schema aan te stippen welke bekwaamheden wij kunnen en 
willen nastreven. 

Er werd - op dit vlak van algemeenheid - geen sterk onderscheid gemaakt tussen cognì- 
tieve, affectieve en psychomotorische doelen, weer omwille van de complexiteit op dit 
niveau. Wordt onder 1.1, 2.1., 3.1. en 4.1. telkens over kennis gesproken, toch zijn 

1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 1.3., 2.3., 3.3. en 4.3. niet louter affectief te noemen, daar 

kennis er een onmisbare rol in speelt. 

Termen die verwijzen naar affectieve doelstellingen, zoals "rijpheid", "zin voor”, ver- 

onderstellen een betrokkenheid die ten minste met de graad van responsie overeenkomt. 
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INLEIDING 

1.1. Het leerplan Latijn met vijf wekelijkse lestijden voor het Iste en 2de leerjaar van de 
tweede graad is een graadleerplan. Dit betekent dat de in dit leerplan beschreven 
doelstellingen in de loop van de twee leerjaren dienen bereikt te worden. De leraars 
van de school kunnen deze leerinhouden vrij over de tweede graad spreiden. 

1.2. Deze ruime autonomie houdt zekere risico’s in. Daarom wordt in het leerplan de ver- 
plichting ingebouwd dat de leraars van de tweede graad in onderling overleg een plan- 
ning opstellen die de leerstof van dit leerplan evenwichtig over de twee leerjaren 
spreidt. Hierbij moet het principe van de integratie vooropstaan, d.w.z. dat deze leer- 
gang moet gezien worden als een geheel waarin de componenten taal, lectuur en cul- 
tuur geïntegreerd worden. 

1) TAAL 

De vakwerkgroep van de leraars Latijn zal zich bezinnen over de spreiding van de 
grammaticale leerstof over de twee leerjaren. In dit verband verdient het aanbeve- 
ling nog een groot gedeelte van het eerste leerjaar van de tweede graad aan de 
concentrische studie van de grammatica te besteden. In het tweede leerjaar wordt 
dan de verworven kennis vervolledigd, verstevigd en in een systematisch overzicht 
geduid. 

2) LECTUUR 

2.1) De vakwerkgroep zal tevens het moment vastleggen waarop de leerlingen de 
eerste Latijnse authentieke teksten aanvatten. 

2.2) Men moet - binnen de grenzen van dit leerplan - de "canon" van de auteurs 
verder invullen: Wie wordt de tweede verplichte auteur? Kiest men in dit 
verband voor proza of poëzie? Of legt men de klemtoon op het historische of 
het epistolografische (cf. infra) ? Is Caesar de aanvangsauteur?... 
Om taalkundige en inhoudelijke redenen is het aangewezen Caesar in het 2de 
leerjaar van de 2de graad te lezen. 

3) CULTUUR 

De vakwerkgroep moet zich beraden over de component cultuur : welke cultuur- 
historische informatie is noodzakelijk om de gekozen teksten te begrijpen? 

1.3. Op geregelde tijdstippen zal de vakwerkgroep tezamen met de leerkrachten van de 1ste 
graad de gevolgde methode evalueren. Meer bepaald zal men in het oog houden of de 
deerlingen voldoende leesvaardigheid verwerven. Dit is immers de belangrijkste voor- 
waarde om de einddoelstellingen van de 2de graad te bereiken. Indien nodig zal men in 
samenspraak met de leraars van de 1ste graad de methode bijsturen. 

1.4. Het leerplan van de tweede graad treedt progressief in werking op 1 september 1991. 
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BEGINSITUATIE 

De leergang 5 uur Latijn in de studierichting Latijn-Moderne Talen en Latijn-Wiskunde 
en de leergang 4 uur Latijn in de studierichting Grieks-Latijn zijn bestemd voor leerlingen 
die in het tweede leerjaar de basisoptie Latijn en Latijn in de basisoptie Grieks-Latijn hebben 
gevolgd. 

Voor alle leerlingen geldt dat ze de doelstellingen van het minimumprogramma van de eerste 
graad hebben bereikt, beschreven in het leerplan van de basisoptie Latijn (1). Dit minimum- 
programma is het vertrekpunt voor alle leerlingen in de tweede graad. 

Men houdt er rekening mee dat leerlingen inzake taal leerstof uit de aanvulling verwerkt 
kunnen hebben (2). 

EINDDOELSTELLINGEN 

Het leerplan Latijn voor de tweede graad beoogt in de eerste plaats de vorming van jonge 
mensen en is geinspireerd door de einddoelstellingen van de Klassieke Talen (3). 

BASISDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN 

4.1. Taal 
  

  

  

    

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

1) PRINCIPES 

- De studie van de basisgrammatica moet in de loop van de 2de graad afgewerkt 
worden. De studie van de morfologie van het werkwoord en van de syntaxis van 
de zin gebeurt bij voorkeur in het 1ste jaar. 

- Uiteraard blijven hier de principes van het leerplan van de eerste graad gelden. 

. Het hoofdprincipe is dat van de rationalisatie : de taalkennis wordt beperkt tot 
het minimum dat nodig is om een authentieke tekst te kunnen lezen. Deze visie 
houdt in dat de leerstofinhouden die de conventioneel erkende frequentienorm 
niet halen, niet in de basis zijn opgenomen. Met betrekking tot de syntaxis van 
de zin steunt het leerplan op de studie van F. Maier (4), genuanceerd door de 
bevindingen van het LASLA-frequentieonderzoek van de woorden (5). 

‚ Wegens de systematisatie zijn een minimaal aantal niet-frequente leerinhouden 
toch in de basis opgenomen. In de toelichtingen bij elk leerstofonderdeel is een 
beslissing terzake zoveel mogelijk verduidelijkt. 

Cf. de leerplanbrochure Klassieke Studies/Grieks Latijn, Licap, Brussel, D/1989/0279/038, 
pp. 6-12 

Cf. de leerplanbrochure Klassieke Studies/Grieks Latijn, Licap, Brussel, D/1989/0279/038, 
pp. 12-14 

Algemene doelstellingen van de Klassieke Talen, Nova et Vetera, 1978-79 (56), 3, pp. 191- 
193 

MAIER, F., Lateinunterrìcht zwischen Tradition und Fortschritt, 1 Zur Theorie und Praxis 
des lateinischen Sprachunterrichts, Bamberg, C.C. Buchners Verlag, 1984, 2. Auflage, pp. 
267-303 (Statistische Untersuchung zur lateinischen Syntax). 

Cf. Leerplan Klassieke Studies, Brussel, Licap, D/1989/0279/038, p.5 
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. Zoals in het leerplan van de eerste graad is ook hier, wat de grammaticale ter- 
minologie betreft, het principe van de uniformiteit van kracht (6). 

2) WOORDENSCHAT 

2.1) Basisdoelstellingen 

- Van ca. 1800 Latijnse basiswoorden de Nederlandse vertaling en de vereiste 
morfologische kenmerken kunnen geven : het genus en de genitief van het 
substantief, de drie genera van het adjectief, de eerste persoon van het werk- 
woord. 

~De grondbetekenis van de belangrijkste pre- en suffixen kunnen reproduce- 
ren en terugvinden in samenstellingen. 

~De passende naamval bij de gememoriseerde voorzetsels, adjectieven en 
werkwoorden kunnen aanvullen. 

-De woordenlijst oordeelkundig kunnen gebruiken. 

2.2) Leerinhoud 

-Ca. 1800 basiswoorden (inclusief de 1000 woorden uit de Iste graad) 

-Prefixen en suffixen. 

2.3) Toelichtingen en wenken 

-Frequentieonderzoek toont aan dat ca. 1800 woorden als basiswoorden vol- 
staan. Hierin zijn samenstellingen en afleidingen begrepen, alsook de in 
poëzie frequente woorden. De studie hiervan is gespreid over 4 jaar. In de 
Íste graad werden reeds ca. 1000 woorden gememoriseerd. 

- 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, 
bij de voorzitter van de leerplancommissie opgevraagd worden (7). 

-Het memoriseren van het genus moet steunen op de genusregels die in de 
Iste graad werden aangeleerd. 

-Om het basisvocabularium beter te laten functioneren en renderen steunt het 
bij voorkeur op de kennis van woordvorming door afleiding en samenstel- 

ing. 

-Om de studie van de syntaxis van de naamvallen te vereenvoudigen verdient 
het aanbeveling de passende naamval bij voorzetsel, adjectief en werkwoord 
te doen memoriseren. 

-Het is aanbevolen de stamtijden te doen leren als middel voor een parate 
herkenning van de morfologie. 

„De leraar zal nieuwe woorden toelichten (woordfamilies, etymologieën, 
synoniemen, nawerking in moderne talen …) 

-Het is onontbeerlijk de basiswoorden te blijven herhalen. Dit kan systema- 
tisch of occasioneel, klassikaal of gedifferentieerd gebeuren. 

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

3) BEGRIPPEN 

(6) Cf. Leerplan Klassieke Studies, Brussel, Licap, D/1989/0279/038, p.5 

(7) NVKSO, t.a.v. de voorzitter van de leerplancommissie Latijn. 

Basisdoelstelling 

De elementaire begrippen die in dit leerplan van de tweede graad voorkomen, ten- 
minste met voorbeelden kunnen verduidelijken of opgegeven voorbeelden onder het 
juiste begrip kunnen ordenen. 

4) MORFOLOGIE 

4.1) 

4.2) 

Basisdoelstellingen 

-De vormen van de paradigmata van de werkwoorden kunnen weergeven. 

-Alle vormen van de gememoriseerde werkwoorden kunnen herkennen : het 
paradigma ervan kunnen aangeven. 

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

-De vormen van de gememoriseerde deponente en semi-deponente 
werkwoorden kunnen herkennen en kunnen onderbrengen bij de 5 regelmati- 
ge vervoegingen. 

- Het gerundium als actief verbaalsubstantief en het gerundivum als passief 
verbaaladjectief van elkaar kunnen onderscheiden. 

Leerinhoud 

- Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord : 

‚ de paradigmata dux, corpus, mare | 

. de paradigmata fructus, dies 

- Comparatief en superlatief : 
. -ior/-issimus, -errimus, -illimus | 
. comparatief en superlatief van bonus, malus, parvus, magnus, multi 

- Voornaamwoorden : 
. ego, tu, nos, Vos 

~ meus, tuus, noster, vester 

. is 

. qui | 

. quis? 
. (ali)quis, quidam 

- Telwoord : 
. unus, duo, tres 
. milia 
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de paradigmata rosa, avus, donum 
bonus 

verbuiging van de naamwoorden op -(e)r 
genusregels 
gesubstantiveerd adjectief 

felix, fortis, acer 
de belangrijkste genusregels 

verbuiging van domus 
genusregels 

se 

suus 

ipse, idem 
hic, iste, ille 

quicumque | 
quisquis | 

quisquam 
(unus-)quisque 
nemo, nihil 
nullus, ullus, nonnulli 
alius, solus, totus 
uterque 
alter 

     



  

  

- 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, en van de werkwoorden : esse - posse - ire -vel- 
le - nolle - malle - fieri - ferre 

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

* conjunctief praesens, imperfectum, perfectum en _plusquamperfectum: 
actieve en passieve vormen; 

* infinitief praesens, perfectum, futurum : actieve en passieve vormen; 
* imperatief praesens : actieve vormen 
* participium praesens 
* participium perfectum 
* participium futurum 
* gerundium 
* gerundivum; 
* gesyncopeerde vormen en vormen op -ere i.p.v. -erunt. 

. Deponente en semi-deponente werkwoorden. 

4.3) Toelichtingen : werkwoord 

- Het verdient aanbeveling de studie van de morfologie van de conjunctief en 
de infinitief in de praktijk te doen samengaan met de studie van de syntaxis 
van de zin. 

~De passieve infinitief futurum haalt niet de frequentie. Het bestaan ervan 
wordt enkel vermeld omwille van de systematisatie. 

5) SYNTAXIS 

5.1) Basisdoelstellingen 

- bij congruentie 

de functie van een participium en een gerundivum in een zin kunnen bepa- 
len als bijgesteld adjectief, bepaling van gesteldheid of gezegde en hun 
vorm kunnen verklaren in relatie met het woord waarbij het hoort; 

- bij naamvallen 

„in een zin een accusatief als onderwerp van een infinitiefzin kunnen her- 
kennen. 

„ een losse ablatief als zodanig kunnen herkennen; 

~ bij infinitief 

een infinitief als onderwerp of als lijdend voorwerp kunnen herkennen; 

~ bij onafhankelijke zin : soorten en wijzen 
de wijs van het werkwoord in een onafhankelijke zin kunnen herkennen en 
interpreteren; 

=bij afhankelijke zin : soorten en wijzen 

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

. de infinitiefzin, de completiefzin ingeleid door ut/ne en de indirecte vraag 
als onderwerpszin en als voorwerpszin kunnen herkennen 

. het mededelend, gebiedend/volitief of vragend karakter van de completieve 
zin kunnen onderscheiden 

. de verschillende soorten bijwoordelijke bijzinnen kunnen herkennen en 
benoemen 
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. de doel- of gevolgschakering in de bijvoeglijke bijzin kunnen aanduiden; 

~ bij onafhankelijke en afhankelijke zin : gebruik van de tijden 

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

5.2) 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 

accusatief na voorzetsels 
accusatief als onderwerp van een infinitiefzin 

. genitief : genitief van bezit 
onderwerpsgenitief 
voorwerpsgenitief bij substantieven, adjectieven en werkwoorden 
deelsgenitief 

‚ datief : datief van het meewerkend voorwerp 
voorwerpsdatief bij adjectieven en werkwoorden 
datief van voordeel en nadeel 
datief van bezit 

„ ablatief : ablatief van scheiding 
ablatief/bijwoordelijke bepaling van middel, oorzaak, wijze, 
tijdstip 
ablatief van handelend voorwerp 
ablatief van het tweede lid van de vergelijking 
ablatief na voorzetsels 
losse ablatief 

- infinitief als onderwerp en lijdend voorwerp 

- onafhankelijke zin : soorten en wijzen : 
. mededelende zin : realis, potentialis, irrealis 
. wens : vervulbaar, onvervulbaar 
„ aansporing in 1ste persoon 
. gebod in 2de persoon 
. verbod in 2de persoon 
. overleggende vraag 

«afhankelijke zin : soorten en wijzen : 
. completieve zin : 

* infinitiefzin 
* completieve zin ingeleid door ut (ne) 
* indirecte vraag 

bijwoordelijke bijzin 
* redengevende bijzin : 

. in de indicatief ingeleid door quod, quïia en quoniam 

. in de conjunctief ingeleid door cum 
* doelaanwijzende bijzin in de conjunctief ingeleid door ut (ne) 
* gevolgaanduidende bijzin in de conjunctief ingeleid door ut 
* tijdbepalende bijzin : 

. in de indicatief ingeleid door cum (temporale), ubi, postquam, dum 

(terwijl) 
‚ in de conjunctief ingeleid door cum (historicum) 

* vergelijkende bijzin : 
. in de indicatief ingeleid door (sic)ut 
. in de conjunctief ingeleid door quasi, tamquam    
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* voorwaardelijke bijzin (realis, potentialis, irrealis) ingeleid door si, 
n(is)i, sive 

* toegevende bijzin : 
. in de indicatief ingeleid door quamquam 
. in de conjunctief ingeleid door cum, (licet) 
. realis, potentialis, irrealis ingeleid door etiamsi 

. bijvoeglijke bijzin : ingeleid door qui, quicumque, quisquis: 
* in de indicatief 
* in de conjunctief bij schakering van doel en gevolg 

-Onafhankelijke en afhankelijke zin : gebruik der tijden 
. de begrippen "absolute tijdsuitdrukking" (heden, verleden, toekomst) en 

“relatieve tijdsuitdrukking" (anterioriteit, gelijktijdigheid, posterioriteit) 
. het gebruik van de tijden in de onafhankelijke zin : 

* de waarde van de tijden van de indicatief : praesens,imperfectum, futu- 
rum simplex, perfectum, plusquamperfectum en futurum exactum 

* het gebruik van de tijden in de conjunctief bij vervulbare wenszin, aan- 
sporing, overleggende vraag 

*het specifieke gebruik van de tijden in de conjunctief bij onvervulbare 
wenszin, verbodzin in de 2de persoon, potentialis van het heden en het 
verleden 

. het gebruik van de tijden in de afhankelijke zin : 
* de consecutio temporum in de indicatief, conjunctief, infinitief en partici- 
pium 

* het specifieke gebruik van de tijden : 
. in de voorwaardelijke en de toegevende zin ingeleid door etiamsi, 
. voor de weergave van potentialis 
. bij posterioriteit in de conjunctief en in de infinitief 
. in de tijdbepalende zin, b.v. na postquam en dum. 

5.3) Toelichtingen en wenken 

- wijzen en tijden 
in de basisdoelstellingen en -leerstof is omwille van de duidelijkheid "wijs" 
en “tijd” gescheiden. In de praktijk kunnen ze vaak samen behandeld wor- 
den; 

= onafhankelijke zin : soorten en wijzen 

. de historische infinitief wordt behandeld in aansluiting op de lectuur van 
authentieke auteurs; 

. het kunnen weergeven en rechtvaardigen van het gebruik van de specifieke 
betekenis van de indicatief imperfectum en perfectum, en van de indicatief 
futurum simplex en futurum exactum is reeds in het leerplan van de eerste 
graad opgenomen. Nieuw is hier het begrip realis; 

. het verdient aanbeveling de potentialis en irrealis te behandelen in onmid- 
dellijke relatie met de studie van de voorwaardelijke bijzin; 
de onvervulbare wens en het verbod zijn weinig frequent, ze zijn maar we- 
gens het principe van de systematisatie opgenomen; 

afhankelijke zin : soorten en wijzen 

. de studie van de indirecte rede kan ondergebracht worden bij de eigenheid 
van het historisch proza, bv. bij de lectuur van Caesar; 

: de completieve zin in de conjunctief ingeleid door ut (non), ne, quomi- 
nus, quin, zonder voegwoord en de completieve zin in de indicatief i inge- 
leid door quod behoren niet tot de basis. Zij kunnen bestudeerd worden als 
uitbreiding bij het lezen van een auteur; 

. de persoonlijke constructie bij passieve werkwoorden is ondergebracht bij 
de doelstellingen lectuur; 
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ondanks zijn geringe frequentie is de toegevende bijzin in de indicatief, in 
de conjunctief en in realis, potentialis en irrealis omwille van de systemati- 
satie in de basis opgenomen. De toegevende bijzin in de conjunctief inge- 
leid door cum haalt de hoogste frequentie van alle voegwoorden; 

. hoewel quasi en tamquam als voegwoord met de conjunctief in de verge- 
lijkende bijzin de frequentienorm niet halen, zijn ze omwille van de syste- 
matisatie in de basis opgenomen; 

. bij de doelaanwijzende bijzin zijn weggelaten : quo + comp, neu en neve 
(deze laatste twee zijn volgens LASLA alleen frequent in poëzie); 

. bij de tijdbepalende bijzin zijn voegwoorden als priusquam, antequam en 
dum/donec + conjunctief omwille van de geringe frequentie niet opgeno- 
men; 

- onafhankelijke en afhankelijke zin : gebruik van de tijden 

de waarde van de tijden in de indicatief is een noodzakelijke herhaling en 
verdieping van de leerstof van de eerste graad, 2de leerjaar, Aandacht wordt 
hier gevraagd voor het gebruik van het historisch praesens (zie doelstellingen 
lectuur). 

6) WOORDVOLGORDE EN STIJL 

6.1) 

6.2) 

6.3) 

Doelstellingen 

-De gewone woordvolgorde in een zin kunnen herkennen. 

-Stijlfiguren kunnen definiëren en in een tekst kunnen aanduiden. 

-In een tekst het effect/de waarde/de betekenis van de stijlfiguren kunnen 
aangeven. 

Leerinhoud 

-De gewone woordvolgorde. 

-De stijlfiguren inversie, parallellisme, chiasme, hyperbaton, anafoor, allite- 
ratie, polysyndeton/asyndeton, litotes. 

Toelichting 

-De lectuur van auteurs brengt een verhoogde aandacht voor de woordvolg- 
orde en de stijl mee. 

- De derde doelstelling kan slechts geleidelijk bereikt worden en zal nog aan 
belang winnen in de 3de graad. 

7) POETISCHE TAAL 

Indien in de 2de graad poëzie (Ovidius) in het lectuurpakket wordt opgenomen, 
gelden de volgende doelstellingen, leerinhouden en toelichtingen. 

7.1) Doelstellingen 

- Grondbeginselen van prosodie en metriek kunnen toepassen op gelezen tek- 
sten, in hexameters geschreven. 

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

- Van poëtische woorden de Nederlandse vertaling kunnen geven. 

-Het overdrachtelijk gebruik van woorden kunnen interpreteren. 

- Aandacht hebben voor de vrije en kunstige woordvolgorde van de poëzie en 
voor de bedoeling die er in bepaalde duidelijke gevallen achter schuilt. 

- Aandacht hebben voor de klankkleur. 
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7.2) Leerinhoud 

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

- Metriek : 
. de begrippen vers, versvoet (dactylus, spondeus), ictus, hoofdcesuur, hiaat, 

elisie, scanderen; 
. de dactylische hexameter. 

~ Versritme : 
. het ritmisch effect van een overwegend spondeisch of dactylisch vers; 
. waarde van de cesuur; 
. waarde van de hiaat. 

- Woordenschat/woordgebruik : 
. eigen poëtische woorden; 
. overdrachtelijke betekenis/gebruik van woorden, vooral metonymie. 

- Woordvolgorde : 
. het eigen gebruik van hyperbaton en inversie in de poëzie. 
. het enjambement 

- Klankwaarde : 
. klanknabootsing, alliteratie … 
. Stemming uitgedrukt door klanken. 

7.3) Toelichtingen 

-Deze doelstellingen kunnen slechts geleidelijk bereikt worden in de tweede 
graad, 2de leerjaar en zijn een aanloop op de lectuur van Vergilius in de 
derde graad. 

“Het verdient aanbeveling het poëtisch vocabularium uit te breiden met de 
kennis van stammen die een zijnswijze noemen en de afleidingen daarvan, 
bv. van het type : horr- : horror - horrere -horrescere -horridus. 

~Scanderen is geen doel op zichzelf maar onmisbaar om een essentieel onder- 
deel van de poëzie, nl. het ritme, te kunnen bepalen. Scanderen is bovendien 
een noodzakelijk uitgangspunt voor een kennismaking met het eigen karakter 
van de Latijnse poëzie. Scanderen leidt tot een beter tekstbegrip en uiteinde- 
lijk tot het leren expressief lezen. 

4.2. Lectuur 

1) INLEIDING 

- Het lezen van authentieke teksten mag in het iste leerjaar van de 2de graad een 
aanvang nemen als voldoende basisdoelstellingen taal en voldoende leesvaardigheid 
bereikt zijn om een tekst zinvol te kunnen lezen. 

~ In de 2de graad wordt de lectuur van 2 Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal 
verplicht gesteld (zie canon p. 43 e.v.). Deze auteurs kunnen, na onderling over- 
leg in de vakwerkgroep, gespreid worden over het 1ste en 2de leerjaar of in het 
2de leerjaar van de 2de graad gelezen worden. 

2) DOELSTELLINGEN 

Zowel bestudeerde Latijnse teksten als Latijnse teksten die analoog zijn aan bestu- 
deerde, kunnen begrijpen naar vorm en inhoud, d.w.z. die teksten kunnen ontleden 
en interpreteren. 

In operationele termen betekent dit : 

- grammaticaal : woorden, woordgroepen en zinnen kunnen determineren en de 
syntactische waarde ervan kunnen verantwoorden; 

3) 

4) 
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~ idiomatisch : 
. inzicht verwerven in het Latijnse taaleigen in het algemeen en in het eigen taal- 
gebruik van de auteur in het bijzonder; 

. dit taaleigen kunnen herkennen en in het Nederlands kunnen omzetten, zoals : 
. het pseudo-relativum 
. het participium coniunctum 
. de "congruerende dominant" (adjectief, participium, gerundivum) 
. de losse ablatief 
. het reflexieve voornaamwoord in een bijzin 
. de ellips van het werkwoord esse 
. het historisch praesens 
. de persoonlijke constructie bij passieve vormen van werkwoorden 
. de infinitiefzin; 

~ inhoudelijk : . 
de gedachtengang van een tekstgeheel kunnen verwoorden 

. de specifieke betekenis van een woord binnen een bepaalde context kunnen 
weergeven 

‚ de bedoeling van een tekstgeheel kunnen aangeven en de opvattingen van de au- 
teur in de tekst kunnen ontdekken en aanduiden; 

~ literair-stilistisch : 
. de kenmerken van het genre en van de stijl in de tekst kunnen herkennen 
. de stilistische vormgeving kunnen interpreteren om de gedachten en de gevoe- 
lens van de auteur te (kunnen) begrijpen. 

TOELICHTINGEN 

- Vermelde doelstellingen gelden voor de hele tweede graad. Vooral de inhoudelijke 
en literair-stilistische doelstellingen kunnen door de leerlingen slechts geleidelijk 
bereikt worden. 

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

LEERINHOUD 

4.1) Bij de studie van vereenvoudigde of niet-authentieke teksten gelden dezelfde 
aanbevelingen als in de eerste graad, 2de leerjaar : 

-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, en 
die gevarieerd en aantrekkelijk zijn. 

4.2) Bij de studie van authentieke teksten geldt de volgende canon der auteurs : 

- Verplichte auteur is Caesar. 
  

- Tweede verplichte auteur moet gekozen worden uit : 

Ovidius, Metamorphoses; 
Cicero, Epistulae; 
Plinius, Epistulae; 
Sallustius. 

~Het staat daarenboven de leraar vrij : . 
. aanvullende en vergelijkende teksten die aansluiten bij de bestudeerde 
teksten van de eerste en/of tweede verplichte auteur te lezen; | 

. een derde of vierde auteur te lezen, hetzij uit de keuze-auteurs in de twee- 

de groep, hetzij uit andere auteurs, op voorwaarde dat deze niet als ver- 

plicht auteur gelezen worden in de derde graad (overleg binnen de school 
is hier nodig); . 

. een nieuw thema uit te werken en teksten in functie daarvan te kiezen. 
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4.3) Toelichtingen 

- Hoewel het werk van deze “oorlogsgeneraal" soms op gemengde gevoelens 
wordt onthaald, pleiten de volgende argumenten voor een zinvolle lectuur 
van Caesar (8) : 
1. De taal en stijl van Caesar zijn klassiek, helder en plastisch. ' 
2. Het werk van Caesar brengt een stuk geschiedenis én van het Romeinse 

rijk én van West-Europa én van ons land in de authentieke versie van een 
van de belangrijkste acteurs. 

3. De geschiedenis die Caesar schrijft is betrekkelijk overzichtelijk, thema- 

4.3. Cultuur_ 

1) DOELSTELLINGEN 

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

~ De gelezen auteur kunnen situeren in zijn tijdskader en -geest. 

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

tisch beperkt en gemakkelijk te begrijpen door jonge mensen. 2) LEERINHOUD 
4. De talloze moeilijkheden, gevaren, avonturen en successen spreken tot de . oo. . 

verbeelding van de jongeren, die Caesar als held kunnen bewonderen of Cultuuraspecten die belangrijk zijn als achtergrond bij de gelezen teksten en als 
ontmaskeren. bron van de westerse beschaving. 

5. De persoon van Caesar fascineert. Hoe men ook zijn prestaties inter- £ 
preteert, hij is een eersterangspoliticus, een voorbeeld van iemand die het 3) TOELICHTING 
aanschijn van de Westeuropese wereld heeft helpen veranderen, iemand 
die brutaal de bestaande orde door zijn eigenmachtige veroveringspolitiek 
heeft verstoord, iemand die nieuwe waardemaat-staven aanneemt. 

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

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

Om een tekst te kunnen begrijpen en waarderen, is de cultuur-historische component 
even belangrijk als de taalcomponent. Zo is bv. het inzicht in de evolutie van de 
Romeinse samenleving in de 1ste eeuw v.Chr. onontbeerlijk bij de lectuur van 
Caesar, Sallustius … 

4.4. Vaardigheden en attitudes 

: : HS 4 1) DOELSTELLINGEN 
~De verplichte auteur Caesar is niet per se de aanvangsauteur. In het iste 

| leerjaar genieten authentieke teksten van het verhalende anekdotische type de - Een steeds groeiende belangstelling aan de das leggen voor de Latijnse taal en 
| voorkeur. Men kan kiezen uit bv. De viris illustribus (Cornelius Nepos), cultuur. 8 5 B 5 ee J 
| Fabulae (Phaedrus), Noctes Atticae (Aulus Gellius) … of een auteur uit de De 7 . 

reeks van de tweede verplichte auteur. ~ Evenwichtig leren oordelen door oog te krijgen voor het geheel van een medede- 
nr : ling, de hoofdzaken, de details en de onderlinge samenhang ervan. 

~De vakwerkgroep van de leraars Latijn binnen de school bepaalt zelf binnen Ie . . . 5 
de aangeduide grenzen het verdere curriculum: indien men van mening is dat » Kritisch openstaan voor de eigenheid van de Romeinse wereld en via deze hou- 
proza en poëzie moeten aanwezig zijn, leest men naast Caesar uittreksels uit ding ook komen tot het juist waarderen en dus ook relativeren van onze eigen 
de Metamorphoses van Ovidius. Indien men op de historiografie de klemtoon wereld. 
wil leggen, kiest men voor Sallustius als tweede auteur. Wil men het episto- ~ Gevoelig worden voor literaire schoonheid. 
lografische aan bod laten komen, dan kan men Plinius en/of Cicero lezen. 2 vs 
Overleg binnen de school dringt zich hier op. - Aandacht krijgen voor algemeen menselijke vragen en problemen. 

~De keuze van de fragmenten uit de verplichte auteur kan vanuit een verschil- - Eenvoudige maar gefundeerde waardeoordelen leren formuleren, vooral op reli- 
lende invalshoek gebeuren : gieus, moreel en esthetisch gebied. 

- de leraar kan de auteur centraal stellen : hij maakt dan een keuze uit het - Bekwaam worden om zelfstandig problemen op te lossen en zelfstandig de eigen 
oeuvre van de auteur om zijn persoonlijkheid, stijl of thematiek in het licht studie te organiseren 
te stellen; . 7 ‘ 

. de leraar kan een werk centraal stellen : hij maakt dan een keuze uit repre- = Groeien naar zelfkennis en zelfevalyátie. 
sentatieve delen van dat werk om een inzicht te geven in de structuur en de - Op grond van de groeiende zelfkennis en de ervaringen, die in de studierichting 

samenhang van het geheel; Latijn werden opgedaan, trachten zichzelf te situeren t.o.v. zijn verdere studies. 
„ hij kan een thema kiezen in één of meer werken van de auteur. Basie we . ‘i à " ni d cor de 

er . es ~ Bereid zijn opbouwend samen te werken en respect leren opbrengen v ~ Achteraan in dit leerplan is onder 8. HULPMIDDELEN een beknopte biblio- houding én de mening=van anderen. . PE 
grafie over Caesar opgenomen. : 23 ae 

~ Formele en inhoudelijke problemen methodisch leren benaderen. 

| - Steeds meer in staat zijn om de opgedane kennis toe te passen op nieuwe inhou- 
| den. 

2) TOELICHTINGEN 

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

(8) RICHTER, W., Caesar als Darsteller seiner Taten, Heidelberg, Carl Winter-Universititsver- 
lag, 1977, pp. 7-23 : Caesar als Schriftsteller.     
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VERRIJKINGSDOELSTELLINGEN 

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

5.2. Mogelijkheden tot verrijking zijn : 

1) TAAL 

- onderzoek doen uitvoeren op het Latijnse woordmateriaal : 
„ relaties tussen het woordmateriaal van een moderne taal en het Latijn doen 
vaststellen; 

. Stamverwante woorden doen opsporen; 
. etymologisch onderzoek doen instellen; 
. het semantisch veld van een woordengroep doen onderzoeken; 

- niet-bestudeerde taalverschijnselen doen opsporen en ìn de bekende structuren 
doen inpassen : 
‚ de indirecte rede 
. het gebruik en de betekenis van quisque 
. de correlatieve adjectieven, voornaamwoorden en bijwoorden 
‚ het participium futurum 
„ deponente participia perfecta met praesenswaarde 
. het relativum opgenomen in een infinitiefzin 
‚ het antecedent dat in de relatieve zin is opgenomen 
. de historische infinitief 

2) LECTUUR 

- goed afgebakende opdrachten bij de gelezen teksten doen uitvoeren en in de klas 
voorbrengen; 

= complexere vragen bij de gelezen teksten doen oplossen; 

- complexere teksten van de gelezen auteur naar vorm en inhoud doen bestuderen; 

- fragmenten lezen uit het werk van een auteur die de leraar niet in zijn basispro- 
gramma heeft opgenomen; 

METHODOLOGISCHE WENKEN 

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

6.1. Algemene didactische aanwijzingen 

- Principieel voldoet elke methode die de basisdoelstellingen taal, lectuur, cultuur be- 
reikt. De bestaande methodes moeten dus getoetst worden aan het gestelde doel. Men 
moet er rekening mee houden dat sommige leerlingen in de eerste graad mogelijk 
volgens een andere methode hebben gewerkt : voor die leerlingen zal de leraar een 
periode van aanpassing voorzien. 

  

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

~47- 

~ In het begin van het iste leerjaar zal de leraar aandacht hebben voor de eventueel 
verschillende beginsituatie van de leerlingen. Door middel van een onderzoek naar de 
voorgeschiedenis van elke leerling en/of een instaptoets zal hij inlichtingen verwerven 
om de onderwijspraktijk daarop af te stemmen. 

~ Het verdient aanbeveling de leerlingen in te lichten over de doelstellingen, wat ze bij 
elk leerstofonderdeel moeten "kennen en kunnen". Hierdoor krijgen de leerlingen een 
groter houvast. 

~ Ook in de tweede graad verdient het aanbeveling de grote verscheidenheid van didac- 
tische werkvormen te benutten : varietas delectat! 

  

~ De leerlingen moeten de nieuw verworven kennis zo duurzaam mogelijk bezitten. De 
middelen om dit resultaat te bereiken kunnen van 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. (cf. 7.3). 

- De leraar besteedt de nodige aandacht aan remediéring. Daarom zal hij het tempo 
aanpassen, een andere methode proberen, herhaling inbouwen en nagaan of de leer- 
ling met deze bijkomende hulp opnieuw kan aansluiten. Tijdens de remediéring is 
differentiatie wenselijk. Bovendien kan men gebruik maken van inhaallessen. 

~ De anticipatie van grammaticale en stilistische gegevens kan het leerproces ten goede 
komen. 

~ Het ligt voor de hand dat de leraar nieuwe grammaticale leerstofonderdelen in een 
gestructureerd geheel inpast binnen het leerjaar-en over de verschillende leerjaren. 

6.2. Specifieke didactische aanwijzingen 

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

1) TAAL 

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

= Het is overbodig eindeloze reeksen oefeningen te doen maken op de leerstofonder- 
delen die enkel wegens de systematisatie in de basisleerstof zijn opgenomen. Hun 
frequentie is relatief laag. Deze leerstofonderdelen zijn in de toelichtingen gesigna- 
leerd. 

- Het onderscheid onderschikkend - nevenschikkend voegwoord en de verschillende 
soorten onderschikking en nevenschikking in het Nederlands is voor de leerlingen 
niet zo evident! De leraar zal hieraan de nodige aandacht besteden. 

2) LECTUUR 

- De leraar zal in overleg met zijn collega’s kiezen voor een bepaalde lectuurmetho- 
de. Als de leraar vaststelt dat de gebruikte methode geen resultaat oplevert, kan 
hij voor een individuele leerling of voor een klassegroep andere methodes aanwen- 
den. 

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

- De leraar zal de leerlingen de vaardigheid aanleren om tekst zelfstandig aan te 
pakken. Hij zal hiervoor de nodige tijd vrijmaken, verschillende didactische werk- 
vormen benutten en voldoende oplossingsmethodes aanreiken.  
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3) CULTUUR 

- De confrontatie van de eigen leefwereld met de antieke wereld kan op verschillen- 
de manieren gebeuren, bv. 
. actuele gebeurtenissen of toestanden vergelijken met gebeurtenissen of toestanden 

uit de Oudheid; 
. in de kunst de nawerking van een thema uit de Oudheid bestuderen; 

~ Er zijn heel wat werkvormen mogelijk : 
. de leraar kan occasioneel of een hele les informatie geven over een bepaald 
aspect van de Romeinse wereld; 

. ook kan hij de creativiteit en zelfwerkzaamheid van de leerlingen, individueel of 
in groep, aan bod laten komen door bv. illustraties en documentatie te doen 
verzamelen, toneel te spelen, ...; 

. er zijn heel wat didactische hulpmiddelen voorhanden : film, toneel, muziek, 
schoolradio/-TV, museum, archeologische site ... 

7. EVALUATIE 

7.1. 

7.2. 

Kenmerken van een goede toets 

1) De toetsen moeten valied zijn, d.w.z. rechtstreeks inspelen op de basisdoelstellin- 
gen : men moet duidelijk weten wat men met de lessen moet bereiken en wat bijge- 
volg door de toetsen dient geëvalueerd te worden. 

2) De toetsen moeten representatief zijn : 

- qua leerstofinhoud. Ze moeten het geheel van de leerstof bestrijken. Ze moeten 
voldoende duidelijk maken in welke mate de basisdoelstellingen m.b.t. vocabula- 
rium, grammatica, teksten, stilistiek én cultuur bereikt zijn. 

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

- qua beoordelingscijfer. Het verschillend belang van de leerstofonderdelen taal, 
lectuur en cultuur (cf. 1. Inleiding, p. 34) zal weerspiegeld worden in het beoor- 
delingscijfer. 

Suggesties 

- De toets is een momentopname ìn het leerproces met consequenties voor de reme- 
diëring en de oriëntering. Het is van belang dat de leerling op geregelde tijden weet 
waar hij in het leerproces staat. Daarom zal de leraar de resultaten op een of andere 
wijze met de leerling bespreken. Tevens verdient het aanbeveling dat de leerling in 
zijn groei naar zelfstandigheid de kans krijgt om zichzelf te evalueren. 

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

- Het toetsen van basisdoelstellingen aan de hand van analoge teksten moet in de loop 
van de tweede graad aan belangrijkheid winnen. Dit hoeft niet noodzakelijk beperkt 
te zijn tot de toets “vertaling” of "begrijpend lezen". Het is bv. mogelijk een groter 
tekstgeheel door de leerlingen over een langere periode zelfstandig te doen verwer- 
ken en dat te evalueren. 

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

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

~ De lay-out van een toets is belangrijk. 

7.3. 

7.4. 
Ü 
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Slagen/niet-slagen 

- Slagen/niet-slagen voor het vak hangt af van het al dan niet bereiken van de basis- 
doelstellingen. 

~ Omdat in de derde graad steeds weer zal worden teruggegrepen naar de basisdoel- 
stellingen en -leerstof van taal, ligt het voor de hand dat er aan de kennis hiervan 
hoge eisen worden gesteld. 

~ Omdat actieve beheersing geen doelstelling is, kan het slagen/niet-slagen hiervan 
niet afhangen (cf. 6.1). 

~ Bij lectuur en attitudes zal men meer aandacht hebben voor de evolutie van de 
leerling, gezien het procesmatig karakter van het bereiken van deze doelstellingen. 

Advies 

- Op het einde van het 2de leerjaar van de 2de graad moet de leraar oordelen of de 
leerling in de derde graad een studierichting met 4 of meer uren Latijn kan blijven 
volgen. Richtinggevend hierbij is de evolutie van de leerling op gebied van motiva- 
tie, interesse voor taal, literatuur, cultuur en methodisch en zelfstandig omgaan met 
teksten. 

- Met het oog op het advies en de motivatie zijn verrijkingsdoelen betekenisvol. Het 
is zinrijk verrijkingsdoelen te toetsen, weliswaar losstaand van de vraag naar het al 
of niet slagen. 

HULPMIDDELEN : BIBLIOGRAFIE OVER CAESAR 
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Tijdschriften 

De artikels komen uit de volgende tijdschriften : 
- Anregung (Anr) 
- Der altsprachliche Unterricht (AU) 
- Didactica Classica Gandensia (DiCG) 
- Gymnasium (Gymn) 
- Humanités Chrétiennes (HC) 
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- Les Etudes Classiques (LEC) 
- Nova et Vetera (NV)  
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