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AV GRIEKS dste en 2de Ij.: 4 u./5 u./6 u. /w. 

    

1 BEGINSITUATIE 

1.1 Situering van het vak Grieks als een verantwoorde vormingscomponent 

1.1.1 ALGEMENE VERANTWOORDING 

De studie van ieder cultureel en maatschappelijk hoogtepunt is pedagogisch waardevol en verant- 
woord: de Egyptische, Joodse, Chinese, Japanse, Amerikaanse, Afrikaanse en Europese maatschap- 
pijen hebben elk momenten beleefd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot wat men 
“cultuur” noemt. 
Als men dan moet kiezen, is de grondige studie van die cultuur waarin de eigen maatschappij haar 
wortels vindt, pedagogisch het meest verantwoord. 

Als we onze huidige maatschappij in West-Europa bekijken, stellen we vast dat het fundament van 
haar historische opbouw in Griekenland ligt. De Griekse beschaving heeft het denken en de inge- 
steldheid van de westerse mens gekneed. Ze heeft meer in het bijzonder zijn aandacht gewekt voor 
de mens, zijn maatschappelijk bestaan en bestemming en zijn kunstzinnige creativiteit, zijn verant- 
woordelijkheidsbesef voor het eigen bestaan en dat van de medemens. Ze scherpte zijn zin voor 
intellectuele duidelijkheid. 

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

1.1.2 STUDIE VAN DE GRIEKSE TAAL 

' Het aanleren van het Grieks als taal is op zichzelf al zeer vormend. Enerzijds verschilt het Grieks 
onder andere 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 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 onder andere gekenmerkt door de voorrang bij het 
werkwoord van aspect op tijd, van medium op passivum, door verfijnde nuanceringsmogelijkhe- 
den 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, mogelijkheden en beperktheden van 
“taal”. 
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Door de aandacht die woordafleiding en woordvorming vanzelf krijgen in de studie van het Grieks, 
ontwikkelen de leerlingen hun aanleg om ook in andere talen de woorden vanuit hun samenstelling en 

samenhang te doorzien. 

Door zijn flecterend karakter is het Grieks een voortdurende aansporing tot aandacht, opmerkzaam- 
heid, snelheid en precisie in het analyseren en in het synthetiseren van wat door analyse ontdekt is. 

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

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

Het kan dan ook niet anders of het contact met een dergelijke taal is op zich al een begin van 
scholing tot helder en genuanceerd denken. 

. Die preciesheid en nuancering dankt het Grieks onder andere 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 wetenschap- 
pelijke terminologie. Grieks leren is daardoor al een eerste inwijding in de hedendaagse wetenschap- 

pelijke taal. 

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

auteurs in de oorspronkelijke taal. 

‚ De tekst in de oorspronkelijke taal kunnen lezen is bijzonder kostbaar. Immers, vertalingen kunnen 
wel een benaderend idee geven van de rijkdom van deze voor Europa zo belangrijke schrijvers, 

maar een vertaling is altijd een bepaalde interpretatie die noodzakelijkerwijze veel van de rijkdom 

van het origineel laat verloren gaan. 

. Daarenboven moet iemand die in de oorspronkelijke taal leest, c.q. vertaalt, zelf de zin en de 
samenhang van geheel en onderdelen achterhalen, en dat kan men alleen door methodisch te werk 

te gaan en rekening te houden met een veelheid van mogelijkheden en schakeringen. Zo leert men 

methodes en werkwijzen die van groot nut zullen blijken voor alle vormen van wetenschappelijk 

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

wetenschappen (2). 

1.1.3 STUDIE VAN DE GRIEKSE LITERATUUR EN CULTUUR 

De studie van het Grieks voert uiteraard tot de lectuur van de auteurs in de oorspronkelijke taal. 
Want, zoals boven al is gesteld, geven vertalingen slechts een benaderend en enigszins vertekend 

beeld van de rijkdom van het origineel. Daarom blijft de lectuur in het Grieks een - zij het niet 

zonder moeite realiseerbaar - ideaal. 

Het voortdurend methodisch aftasten van de tekst is bovendien zeer vormend. Bij de Griekse auteurs 

vinden we een totaalbeeld van het Griekse denken en voelen. Precies die auteurs hebben bovendien 

de Latijnse cultuur en daardoor de westerse cultuur sterk geïnspireerd. 

(2) Niet alleen werken met abstracties, maar ook leren accuraat 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. 
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De Griekse geest gaat naar het essentiéle en het universele. Het contact met filosofische, sociale en 
wetenschappelijke vragen in hun oorspronkelijke en daardoor eenvoudigere vorm leidt niet alleen tot 
een beter inzicht in de ontwikkeling van onze complexe cultuur, maar ook tot een kritische houding 
in de huidige wereld. 
Zeker in onze tijd is dat laatste een pedagogische noodzaak, willen wij een levensstijl bevorderen 
waarin menselijke waardigheid en levensgeluk centraal blijven staan. 

Meer bepaald brengt de studie van de Griekse cultuur de leerling in contact met de menselijke 
problemen van alle tijden en met voorstellen tot oplossing ervan (3). 

1 

. De dialoog met de oude meesters bevordert de morele bewustwording en is een steun bij de uit- 

bouw 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 eenvoudige 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 ver- 

klaren en verduidelijken. Ze is immers de bron van vele woorden, vele opvattingen en vele 

probleemstellingen op wetenschappelijk en artistiek gebied (4). 

(3) Veel van het gedachtengoed dat in het Westen is opgebouwd, vindt zijn wortels in de Griekse 
cultuur (cfr. STOCK R., Het Griekse drama en de westerse mens, Brugge, DDB, 1959), onder 
meer: 
-de gedachte dat de mens medeverantwoordelijk is voor de loop van zijn bestaan en geenszìns 

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

~ dat alles-transcenderende krachten aan de macht van de staat een grens hebben gesteld: 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. 

(4) Vele westerse denkvormen o.a. vinden hun bron ìn Griekenland. Door hun rationele en kritische 
ingesteldheid hebben de Grieken de stap gezet naar wetenschappelijk denken, van wijsheidslite- 
ratuur 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. 

" 

1 

1. 

  

-7- 

  

Aangezien de Griekse literatuur én 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 van hoog 

pedagogisch gehalte samenstellen. 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. Zo worden ze geprikkeld tot nadenken. 

Op die manier kunnen ze elk van beide werelden kritisch leren waarderen. 

De bewustwording van nood aan herbronning is een fundamenteel kenmerk van ons huidig geestesle- 

ven. Waar het gaat om herbronning komt de Griekse cultuur bij uitstek in aanmerking. 

  

2 “ Situering van het curriculum Grieks 

2.1 STRUCTUUR VAN HET CURRICULUM 

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

  

  

  

  

    
    

GRIEKS LATIJN STUDIERICHTING 

EERSTE GRAAD GU + a 3 u. 

(tweede leerjaar) En Grieks-Latijn 

3u. + 34u. 

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

Su. + Ou. Grieks-Wiskunde 

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

4 u. + 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.   
  

1.2.2 CONCEPT VAN HET CURRICULUM 

Het curriculum moet geleidelijk uitgebouwd worden, zodat het maximaal rendeert én een haalbare 

opgave blijkt voor de leerlingen. De afstand tussen elke nieuwe eis en de aanwezige verworvenheden 

mag niet onoverbrugbaar zijn. Tegelijkertijd moet er voldoende uitdaging blijven om er wat 

arbeidsvreugde aan te beleven. De lat moet dus voortdurend iets hoger gelegd worden en dit kan 

alleen als men enigszins rekening houdt met de mogelijkheden en de belangstelling van elke leerling. 

Deze individuele leerling wil ervaren dat echte inspanningen renderen en dat hij zinvol bezig is, dat 

hij er wat aan heeft. 

Als men op die manier de beschikbare tijd tracht te optimaliseren, zullen de leerlingen gemotiveerd 
blijven om extra inspanningen te leveren en om de voordelen van een klassieke vorming te verwer- 

ven. 
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- De leerplannen Grieks onderscheiden telkens drie componenten: TAAL, LECTUUR en CULTUUR. 

Binnen elk jaar vormen ze een zinvol geheel, maar hun onderlinge verhouding evolueert binnen het 

curriculum: 
. eerste graad: taalstudie met aangepaste teksten en cultuur; 

‚ tweede graad: 

eerste leerjaar: voortgezette taalstudie met aangepaste teksten en cultuur; 

tweede leerjaar: systematisering van de taalstudie; daarnaast als belangrijkste deel, de 

lectuur van authentieke teksten; verdere inleiding op de cultuur naar 

aanleiding van de gelezen teksten; 

‚ derde graad: lectuur van verplichte en facultatieve auteurs met bijbehorende cultuur; taalstudie in 

functie van de teksten. 
  

  

Uit de evolutie van de componenten “taal”, “lectuur” en “cultuur” blijkt: 

- dat het leerplan van elk leerjaar aandacht vraagt voor elke component, telkens volgens de mogelijk- 

heden van de leerling; 

- dat taalstudie geen doel op zich is, maar in dienst staat van de leesvaardigheid; 

- dat lectuur noodzakelijk op een voldoende taalkennis stoelt; 

- dat cultuur meer en meer kan steunen op authentieke getuigenissen naargelang de lectuur vordert.     
  

~ In de derde graad is het daarom belangrijk: 

‚ dat de studie van vocabularium en grammatica tot een zinvol en verantwoord minimum beperkt 
blijft; 

. dat er grote nadruk gelegd wordt op begeleide lectuur van de auteur, met aandacht voor zijn 
ethische, filosofische en literaire kwaliteiten; 

. dat de keuze van de auteurs en de gelezen fragmenten meer dan ooit mogelijkheden bieden om de 

eigenheid van het Griekse denken verder te ontdekken en om de interesse van de leerlingen te 

wekken. 

1.3 Situatieschets specifiek voor de derde graad 

E31 SITUERING VAN HET LEERPLAN 

Dit leerplan geldt zowel voor de cursus met 4 wekelijkse lestijden als voor die met 5 of 6 lestijden. Een 
leerplan is een raam, waarin wel duidelijke minimumeisen geformuleerd worden, maar waar ook ruimte 

is voor verdieping en uitbreiding. 

1.3.2 SITUERING VAN DE LEERLINGEN 

1.3.2.1 Inzake vakkennis 

De leerlingen hebben in de tweede graad de optie Grieks gevolgd van 4 of 5 lestijden, al dan niet 
gecombineerd met de studie van Latijn (5). 

Aangezien er slechts één enkel leerplan voor de tweede graad bestaat, bestemd voor 5 lestijden (zonder 

Latijn) en 4 lestijden (met Latijn), leidt het verschil in oorsprong niet tot wezenlijke verschillen in kennis 

op het vlak van grammatica en vocabularium. 

(5) Zie leerplan Grieks (Licap D/1991/0279/034). 
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Inzake kennis mag als minimum het volgende verwacht worden (zie leerplannen eerste en tweede graad): 

- kennis van een basisvocabularium (minimum 1000 woorden), dat de leerlingen beheersen van het 

Grieks naar het Nederlands; 

- kennis van de basisgrammatica, dit is de bekwaamheid om de aangeleerde vormen en constructies 

juist te duiden en om ze te situeren in een voor de leerlingen inzichtelijk grammaticaal systeem; 

- de bekwaamheid om de eenheid te vatten van een gewone Griekse volzin; 

- kennis van de hoofdzaken van het Ionisch dialect; 

- kennis van een summier kader van de Griekse geschiedenis en van enkele belangrijke aspecten van de 

Griekse cultuur. 

1.3.2.2  Inzake studiemotivering 

Assimilatie en parate kennis van dezelfde leerstof door een groep betekent nog niet dat die groep 

homogeen zou zijn. Bij het lezen van teksten blijft een verschil meespelen in aanleg, persoonlijkheids- 

structuur, doorzettingsvermogen, belangstelling en zelfstandigheid. Bovendien kunnen de motieven om 

de studie van het Grieks in de derde graad voort te zetten, van zeer verschillende aard zijn. De 

leerlingen zien in die studie b.v. 

= een unieke kans tot culturele verrijking en tot uitbouwen van een levensbeschouwelijk inzicht; zo 

gezien vormt de studie van het Grieks en van de Griekse cultuur een factor van evenwicht in de 

samenstelling van hun lessenpakket; 

- een uitdrukkelijke voorbereiding op een specifiek taalkundige opleiding in het hoger onderwijs. 

In het belang van alle leerlingen zal de leraar ervoor zorgen geen eenzijdig taalkundig gespecialiseerde 

vakopleiding op te dringen. In aansluiting bij de belangstelling van de leerlingen zal hij de auteurs 

behandelen tegen een bredere achtergrond en aandacht besteden aan die algemeen menselijke aspecten die 

ook voor de hedendaagse jeugd levensverhelderend zijn. 

1.3.3 INVOERINGSDATUM VAN DIT LEERPLAN 

Dit leerplan wordt progressief ingevoerd op: 

t 1 september 1993 (eerste leerjaar van de derde graad) 

1 september 1994 (tweede leerjaar van de derde graad). 

1.3.4 NOODZAKELIJKE SAMENWERKING TUSSEN DE LERAARS 

  

- Opdat het curriculum Grieks een echt curriculum zou, zijn is het noodzakelijk dat de leerkrachten 

Grieks en Latijn binnen eenzelfde school weet hebben van elkaars visies, werkvormen en terminolo- 

gie en daarmee rekening houden.       
- In iedere school of scholengemeenschap moet de leraar van het Iste leerjaar van de 3de graad nagaan 

bij zijn collega’s of de leerlingen het Grieks in de Ionische of in de Attische vorm hebben geleerd. In 

het eerste geval zal de leraar systematisch het Attisch taaleigen aanleren, in aansluiting bij de histo- 

rische en retorische teksten. 

- Op gebied van stilistiek en geschiedenis moet de leraar eveneens nauwkeurig nagaan welke de 

beginsituatie van de leerlingen is. De leerlingen beheersen heel wat termen, begrippen en vaardighe- 

den nog maar zeer summier.  
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2 DOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN 

2.1 Algemene doelstellingen (6) 

Zoals boven vermeld (7) beoogt het vak Grieks in de eerste plaats een verantwoorde vormingscompo- 
nent te zijn. Deze vorming wordt slechts bereikt door ze bewust en systematisch na te streven. Het 

leerplan Grieks biedt hiertoe een helpende hand. Het legt daarom volgende klemtonen: 

  

- de cognitieve vorming moet zo veelzijdig mogelijk zijn; 

- de rijke mogelijkheden van de studie van Grieks om de leerlingen te stimuleren tot een grotere 

    zelfstandigheid en tot meer sociale vaardigheid moeten maximaal benut worden. 
  

Zld EEN VEELZIJDIGE COGNITIEVE VORMING 

Het spreekt vanzelf dat de studie van Grieks sterk cognitief vormend werkt. Het leerplan benadrukt dat 
die cognitieve vorming veelzijdig moet zijn. 

De studie van het Grieks zal dus méér zijn dan alleen maar: 
- woorden en stamtijden memoriseren; 

- grammatica memoriseren en eventueel toepassen; 

-_ teksten vertalen en de vertaling en inleiding reproduceren. 

- WOORDEN: de studie van het vocabularium moet het inzicht in de structuur van het Grieks bevorde- 

ren door de aandacht te vestigen op het bestaan van stammen en afleidingsprincipes, woordverwant- 

schap, klankwetten enz. Bovendien is het belangrijk het "Nachleben" van stammen en woorden in de 
moderne talen aan te tonen. 

- GRAMMATICA en TEKSTEN: bij het onderricht hiervan moet men zich concentreren op wat 

werkelijk belangrijk is, opdat de leerling zo vlug mogelijk efficiënt werk zou kunnen leveren en om 

hem te helpen hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Hij moet leren abstraheren en de tekst leren 

aanvoelen als een geheel van valenties waarbij woordorde, nuanceringsmogelijkheden en volgorde van 

de ideeën essentieel zijn. Via deze taalstudie moet hij ruimer inzicht verwerven in zijn moedertaal. 

~ Niet REPRODUCEREN maar LEREN OORDELEN: door van bij het begin te leren methodisch 
werken, bouwt de leerling zijn analytische mogelijkheden uit. Hij moet hulp krijgen om steeds vaar- 

diger te worden op gebied van analyse en synthese en om goede OORDELEN te vormen, niet alleen 

over de tekst en de tijd (historische kritiek, logische, ethische en esthetische evaluatie), maar ook 

over zichzelf (hoe presteer ik, hoe relativeer ik mezelf en mijn tijd?). 

Zo wordt hij ertoe gebracht een idee, een redenering of een geheel van redeneringen op een 

geordende en voor iedereen begrijpelijke wijze te formuleren in de eigen taal. Uiteindelijk moet de 
leerling vanuit de eigen leefwereld met het verleden kunnen dialogeren. 

(6) Deze zijn gebaseerd op 'Algemene doelstellingen van de Klassieke talen’ (afgedrukt in appendix 
p. ì. Zij sluiten aan bij de doelstellingen van de eerste en tweede graad en zijn daarvan een 

uitbreiding en verdieping. 

(7) Zie punt 1.1.   
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2.1.2 EEN VORMING TOT ZELFSTANDIGHEID EN SOCIAAL VOELEN 

Zowel de middelmatige als de knappe leerling moet maxìmaal gevormd worden. Dit veronderstelt dat 

hij kansen krijgt om zelfstandig na te denken en te werken. Veel leraars lijken bang te zijn voor stilte 

en geven aldus onvoldoende tijd tot nadenken. 

Men moet de leerlingen ook tot samenwerking en sociaal voelen aanzetten en begeleiden 

- om ze te doen beseffen dat men zonder voldoende feitenkennis niet geldig mee kan doen; 

-__om ze te leren, naast zich genuanceerd te uiten, ook te luisteren; 

- om ze tot een gezonde, kritische en zelfkritische houding te brengen, die niet in de eerste plaats de 

eigen opvattingen het belangrijkste acht, maar ook stoelt op een aantal objectieve eisen, zoals normen 

en morele maatstaven en die rekening houdt met andermans opvattingen. 

- kortom: om ze een verantwoorde levenshouding te leren aannemen en ze daarbij te doen aanvoelen 

wat Terentius bedoelt met zijn “humani nil a me alienum puto”. 

De Griekse teksten nodigen voortdurend uit om de leerlingen te confronteren met situaties die een 

levensbeschouwelijk karakter hebben. De leraar zal dus aandacht hebben voor de bredere context: een 

degelijke confrontatie met de maatschappelijke, filosofische en ethische achtergrond van de tekst is 

belangrijk, evenals een degelijke kennismaking, onder andere via actualisering, met een aantal gegevens 

die behoren tot het denken en de beschaving van de westerse mens. 

De leerlingen vinden de studie van klassieke talen zinvoller en voelen zich beter gemotiveerd in de mate 

dat deze doelstellingen nagestreefd worden. 

2.2 Basisdoelstellingen en -inhouden 

Zoals in het leerplan van de tweede graad, worden volgende termen in deze betekenis gebruikt: 

Herkennen: 

«het noemwoord kunnen geven, dit is 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 en stilistische begrippen: 

-__van die begrippen voorbeelden kunnen geven en bij de grammaticale vorm of de stijlfiguur het juiste 

begrip kunnen voegen.  



    

2.2.1 TAAL 

- Repetitie van het gememoriseerde basisvocabularium is noodzakelijk, om de leerlingen in staat te stel- 

len, bij de lectuur van auteurs met een hoge graad van correctheid de basiswoorden te herkennen en 

in hun context weer te geven. De leerlingen moeten ook een groeiende vaardigheid ontwikkelen om 

bij andere woorden het bekende in het onbekende te herkennen en,‚ waar dit mogelijk is, de betekenis 

van deze woorden zelf te vatten, steunend op de aangeleerde afleidingsbeginselen en op de context. 

Naast het basisvocabularium zullen de leerlingen ook de meest frequente woorden eigen aan de 
gelezen teksten memoriseren. Deze woorden hoeven de leerlingen niet te blijven kennen, wanneer de 

lectuur van die auteur afgesloten is. 

- Wat de morfologie betreft, wordt van de leerlingen verwacht dat ze alle frequente vormen herkennen 

en kunnen weergeven. Daartoe volstaat het dat ze deze leerstof van de eerste en de tweede graad 

opfrissen. 

Wel moeten de leerlingen in het eerste jaar de hoofdzaken (repeteren of) leren van de Homerische 
morfologie. 

Gezien de lectuur van Attische teksten op het programma van het tweede jaar staat, is daar de kennis 
van het Attisch taaleigen noodzakelijk. 

~ Ook wat de syntaxis betreft, volstaat het dat de leerlingen de leerstof van de tweede graad opfrissen 
en dezelfde graad van kennis bereiken die daar noodzakelijk en voldoende wordt geacht. Steunend op 

die kennis moeten ze nu vooral de vaardigheid ontwikkelen, de door de auteur gebruikte constructie 

in de context te interpreteren en zo goed mogelijk weer te geven (b.v. de waarde van een losse 
genitief). 

Bovendien moeten de leerlingen van het eerste jaar ook hier vertrouwd worden met het Homerisch 
taaleigen. 

+ Wat de stijlleer betreft, moeten de leerlingen gevoelig worden voor ritme, klank en woordplaatsing. 

Dit veronderstelt vertrouwdheid met de eisen van literaire genres, met conventies en stijlfiguren 

(zoals inversie, hyperbaton …). 

In verband met de epische hexameter moeten de leerlingen van het eerste jaar vertrouwd zijn met 
begrippen van de Griekse prosodie en metriek, zoals lengte van lettergrepen, vers, versvoet, dactylus, 

spondeus, trochaeus, ictus, cesuur … 

2.2.2 LECTUUR 

2.2.2.1 Literaire genres 

Vele literaire genres van onze Europese literatuur vinden hun oorsprong in de Griekse literatuur. Hier 

ligt een van de belangrijke bijdragen van de Griekse cultuur tot onze westerse beschaving. Daarom 

moeten de leerlingen in de derde graad met deze genres vertrouwd geraken. 

In het eerste leerjaar staan twee genres centraal: 

- de epiek 

hoofdauteur is Homerus. Naast fragmenten uit de Ilias moeten ook fragmenten uit de Odyssee gele- 
zen worden, tenzij dit al in het tweede jaar van de tweede graad is gebeurd. Hierbij moeten de leer- 

lingen inzicht krijgen in het geheel van deze epen; 
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- de lyriek 

de lectuur van lyrische gedichten behoort eveneens tot het minimumprogramma. 

In het tweede leerjaar staan drie genres centraal: 

+ de tragedie 

het minimumprogramma omvat fragmenten uit een tragedie, waarbij de leerlingen ook inzicht krijgen 
in de opbouw van deze tragedie; 

- de filosofie / 
het minimumprogramma omvat fragmenten uit Plato. Hierbij moeten de leerlingen zicht krijgen op 

de inhoud en dé filosofische betekenis van één werk of op belangrijke filosofische themata; 
  

- de retoriek 

de leerlingen moeten vertrouwd geraken met de eigen kenmerken van de retoriek. Hiertoe leest men 
fragmenten uit Demosthenes, Isocrates of Lysias of uit redevoeringen in historische werken. 

2.2.2.2 Doelstellingen van de lectuur 

Een tekst in de originele taal lezen houdt in dat de leerlingen die tekst begrijpen en interpreteren naar 
vorm en inhoud. 

Begrijpen 

. inhoudsvragen kunnen beantwoorden (b.v. wat bedoelt de auteur hier met cpery ?); 

. die tekst kunnen parafraseren, dit is de inhoud met eigen woorden kunnen weergeven; 

. aanwezige, ook impliciete, verbanden kunnen verduidelijken; 

. de hoofdgedachten uit de tekst kunnen distilleren; 

. die tekst in aanvaardbaar Nederlands kunnen omzetten. 

+ Interpreteren 

. via de tekst inzicht krijgen in de achtergronden waaruit hij ontstond (het historisch kader en de 
leefwereld van de auteur); 

. via de tekst inzicht verwerven in de eigenheid van literaire genres; 

. vanuit het voorgaande een confrontatie met die tekst aangaan en een verantwoord standpunt leren 
innemen. 

  

~ Belangrijk aandachtspunt 

Bij de studie van deze genres mag men niet uit het oog verliezen dat het geschreven woord in de 
epiek, lyriek, dramatiek, retoriek, maar ook in filosofie nog gedragen wordt door de kracht van het 

gesproken woord. Vertrouwdheid met de totaal andere wetmatigheid van een orale traditie verhindert 

immers een te eenzijdige rationele invalshoek bij de bespreking van deze genres. 

2:23 CULTUUR 

Bij gelegenheid van de lectuur zal de leerkracht ook aandacht hebben voor de culturele achtergronden 
van de teksten. 

- Aangezien Homerus de hoofdauteur is in het eerste leerjaar, zal de leerstof cultuur daar vooral de 
heroïsche periode betreffen, b.v. feodale maatschappij, mensbeeld, opvattingen over dood en onder- 

wereld, begrafenisriten, ethische code. 
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Gezien de behandelde auteurs, zal de cultuur in het tweede leerjaar vooral betrekking hebben op 

. de Griekse tragedie (b.v. ontstaan, bouw, wetten, geest, auteurs); 

. de Griekse filosofie (kennismaking met het Griekse denken); 

. de Griekse redevoering (structuur). 

2.3 Verrijkingsdoelstellingen 

Vooral de leerlingen met 5 of 6 uur hebben ruimte voor verrijkingsdoelstellingen, zowel uitbreiding als 
verdieping. Hierbij spelen ook de interesses van leerlingen een rol. 

Enkele suggesties: 

- in het eerste leerjaar verdient het aanbeveling, naast epische en lyrische teksten, ook fragmenten te 
lezen uit andere genres, zodat de leerlingen vertrouwd blijven met de lectuur van proza. In 

aanmerking komen b.v. fragmenten uit Plato (verhalende teksten), Lucas, Xenophon enz; 

- in het tweede leerjaar besteedt men meer tijd aan de hoofdlijnen van de Griekse filosofie; 

~ men kan bovendien naar believen 

. andere interessante en vormende teksten (laten) lezen, zoals een brief van Epicurus, de eed van 

Hippocrates, fragmenten uit de biologie van Aristoteles, uit het werk van Thucydides enz; 

„ werken rond thema’s zoals jong zijn, vrouw zijn, oorlog en vrede, vriendschap, vreemdelingen, 

geneeskunde, het komische enz; 

„ aanvullende of contrasterende teksten (laten) lezen; 

. een verhalende tekst structuralistisch analyseren; 

. actualiseren; 

. meer aandacht besteden aan het “Nachleben". 

  

Afspraken binnen de vakgroep zijn noodzakelijk voor leerinhouden die niet in het minimumpro- 

gramma opgenomen zijn. 
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3 METHODOLOGISCHE WENKEN 

De leraar Grieks mag zich door de schijnbaar homogene samenstelling van zijn leerlingengroep niet laten 

verleiden om op een uitsluitend docerende wijze les te geven. Hij zou dan immers vooral de ’geheugen- 

matige’ verwerking van de leerstof stimuleren, - dit gebeurt al genoeg op school - en veel van de rijke 

vormingsmogelijkheden van het Grieks onbenut laten. Daarom is het belangrijk dat hij op een creatieve 

wijze de leerlingen ertoe brengt om geleidelijk de bovenvermelde algemene doelstellingen te bereiken. 

In dit hoofdstuk volgen enkele suggesties als aanzet hiertoe. Aangepaste werkvormen ontstaan slechts in 

de concrete situatie, telkens als de leraar het inzicht, de motivatie, de kritische en nauwgezette aanpak 

van elke leerling individueel wil versterken. De leraars worden dan ook uitgenodigd hun bevindingen, 

hun "uitvindingen" aan de leerplancommissie mee te delen, die ze als inspirerende voorbeelden kan 

publiceren in een volgende leerplaneditie. 

3.1 Repetitie en uitbouw van de basisgegevens 

Bij de lezer bepaalt de voorkennis in verband met de interpretatiemogelijkheden van een tekst de kwali- 

teit van het tekstbegrip. Hij moet namelijk weten welke letter-, woord-, betekeniscombinaties … redelij- 

kerwijze verwacht kunnen worden binnen de eigen aard van de tekst. Daarom moet deze noodzakelijke 

voorkennis systematisch en jaar na jaar opgebouwd en onderhouden worden. Zonder dergelijke tekstge- 

voeligheid blijven fouten legio (8). 

3.1.1 VOCABULARIUM 

Zonder vlotte beheersing van het vocabularium is tekstbegrip onmogelijk. Deze beheersing is de vrucht 

van voortdurende repetitie van woorden, stammen en affixen: 

- dit kan b.v. door het basisvocabularium telkens opnieuw te doen repeteren en het geregeld te over- 

horen; 

= ook kan men teksten lexicaal laten voorbereiden: de leerling zoekt de grondbetekenis op van de hem 

onbekende woorden; in de les wordt de precieze betekenis uit de context afgeleid; de leerling memo- 

riseert nochtans enkel de basiswoorden; 

~ men kan ook de leerlingen een lijst ter beschikking stellen met de basiswoorden waarvan de leraar, 

vanuit zijn ervaring, vermoedt dat de kennis vervaagd is en die woorden laten memoriseren eer men 

met de lectuur van het tekstgeheel begint; 

- daarnaast kan men de leerlingen een lijst ter beschikking stellen met woorden die niet tot het geme- 

moriseerd basisvocabularium behoren, maar in de te lezen teksten frequent voorkomen; ook deze lijst 

laat men vooraf memoriseren. De leerlingen moeten deze woorden niet blijven kennen eens de lec- 

tuur van die auteur afgesloten is; 

- men kan ook bij woorden met ongeveer dezelfde betekenis de leerlingen via aangepaste opdrachten 

(b.v. een invuloefening) vertrouwd maken met de verschillen. 

312 GRAMMATICA 

Het is zinvol essentiéle grammaticale gegevens te (laten) structureren, wanneer een groter tekstgeheel 

afgehandeld is. Daarna kunnen de leerlingen controleren of hun kennis volstaat, b.v. via klassikale 

oefeningen of via geprogrammeerde instructie. 

(8) BUDE, A., 1) Het ontwikkelen van tekstbegrip, in Kleio, 12de jg., nr. 3, p. 97-108. 

2) Enkele didactische modellen voor het ontwikkelen van tekstbegrip, in Kleio, 13de 

jg. nr. 1, p. 19-28. 

VERHOEVEN, P. en VAN HOOFF, A., "Maar incipiam kan toch accusativus zijn?" (naar een 

didactiek van tekstbegrip), in Lampas, 18de jg., 1985, nr. 4, p. 279-293.  
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3.2 De basisleerstof van de derde graad 

3.2.1 LECTUUR 

Om de leesvaardigheid op methodische wijze te bevorderen, zal men de werkvormen van de tweede 
graad toepassen. 

In de derde graad kan men ook specifieke vertaaloefeningen inlassen; ze komen dan in de plaats van de 
gewone lectuur: 

- Zo kan men een vertaling van eender welk niveau vergelijken met het Griekse origineel; de leerling 

komt zo tot een besef van de rijkdom aan schakeringen en van de moeilijkheid van een adequate 

weergave; hij leert de voorgestelde interpretatie beoordelen, c.q. waarderen; 

~ de leerling krijgt een vertaald fragment met hier en daar een korte Griekse passage. Hij probeert 

deze zo volledig mogelijk te interpreteren, en dit vanuit de context. 

Het inzicht in de tekstinhoud kan men bevorderen door: 
- de leerlingen te leren vragen stellen op het vlak van de stijl, de psychologie van de personages, de 

historische kritiek, de ethische en esthetische normen; 
~ hen gevoelig te maken voor problemen of redeneringen die in de tekst al dan niet latent aanwezig 

zijn; 
~ hun als opdracht te geven: 

. ideeén - ook van medeleerlingen - kritisch te bespreken; 

. een tekst te toetsen op de volledigheid en juistheid van argumenten; 

. teksten te evalueren door ze in verband te brengen met de historische context, met opvattingen uit 

andere culturen, met principes van logica, retorica, publiciteit … ; 
„ analoge en moderne teksten op dezelfde wijze aan te pakken: zo wordt de transfer van vaardigheden 

mogelijk (9) en de zin van het studieproces duidelijk. 

Door deze werkwijze bevordert de leraar bewust een attitude van ’bevragend’ lezen. Vanzelfsprekend 
moet hij hierbij zorgen voor voldoende materiaal. 

3.2.2 STIJLLEER 

Om de functie van het ritme, de klank, de woordschikking en de stijlfiguren te doen aanvoelen, gaat men 
best uit van duidelijke voorbeelden. Tijdens de bespreking hiervan wordt gepeild naar de bedoeling van 
de auteur. 

Na enkele toepassingen kan men de blijvende kennis vragen van dat stilistische begrip. 

3.2.3 CULTUUR 

Heel wat gegevens uit de Griekse teksten komen wellicht ook in andere lessen aan bod, b.v. imperìalis- 
me, tirannie, opstand, redekunst, klassieke en post-klassieke kunst, ruileconomie, autarkie … Contacten 
met collega’s uit andere disciplines zijn nuttig. 

Vele elementen van de Griekse cultuur zijn westers erfgoed geworden. Het is dus belangrijk om ideeén 
en praktijken te actualiseren. Zo krijgen de leerlingen inzicht in de eigen tijd en leren ze relativeren. 

Voor de behandeling van de filosofie gaat men best uit van de figuur van Socrates, b.v. in de Phaedo. 
Zo heeft men de gelegenheid om enkele belangrijke momenten uit de filosofie vòòr en na Socrates in een 
zinvolle context te bespreken. Om iets van de problematiek van de filosofie te laten aanvoelen, kan men 
de leerlingen confronteren met bepaalde (pre-socratische) uitspraken. 

(9) zie: bibliografie: TRAVERS, R., Transfer, in Handboek voor de Onderwijspraktijk, 1.4. 
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3.3 Suggesties voor de uitbreiding 

De leerlingen verschillen onderling in werktempo en interesse. Het is noodzakelijk op hierop in te 

spelen. Er zijn zoveel interessante èn vormende teksten dat elke geboden kans moet worden benut. 

Het verdient aanbeveling de context zoveel mogelijk in vertaling te geven (Nederlands, Frans, Engels …) 
zodat de totaliteit van de tekst duidelijk wordt. 

De bijkomende teksten mogen evenwel niet als overbelasting aangevoeld worden voor wie goed door- 
werkt: zij zijn immers- bedoeld als intellectuele training en om de culturele horizon te verbreden. 

Na een toets b.v. mag deze leerstof wegvallen; een permanente evaluatie volstaat. 

3.4 . Groepswerk en individuele opdrachten 

3.4.1 HET BELANG VAN ZELFWERKZAAMHEID IN DE DERDE GRAAD 

De leerlingen moeten regelmatig de kans krijgen, overeenkomstig hun eigen niveau, werkmiddelen en 

ritme te bepalen. Om te verhinderen dat die werkzaamheid in gissen en missen verzandt, is de hulp van 

de leraar onontbeerlijk: 

- hij bepaalt uiteindelijk de opdrachten, de werkvormen, de wenselijkheid én de manier van reme- 
diëren; 

~ hij bevordert het inzicht door "luidop te denken" (10), corrigeert, daagt uit, wekt enthousiasme; 

- hij tracht een verantwoorde dosering te vinden van klassikale momenten (doceren, klasgesprek) en 

zelfwerkzaamheid (groepswerk, individuele taken …). 

3.4.2 HET BELANG VAN HET GROEPSWERK 

In bepaalde omstandigheden is groepswerk een ideale werkvorm, waartoe men de leerlingen moet 
bekwamen. 

Afspraken met collega’s om die vaardigheid bij te brengen zijn zeer nuttig. 

Door aan elke groep verschillende opdrachten te geven, kan men differentiëren volgens de aanwezige 

kennis, het werktempo en de interesse. Zo krijgen de deelnemers kansen om de taken te verdelen, het 

werk te plannen, mekaar kritisch te beluisteren, zelf duidelijk te verwoorden en steeds doelgerichter 

samen te werken. 

3.4.3 HET BELANG VAN HET INDIVIDUELE HUISWERK 

Om de leerlingen voor te bereiden op hogere studies, is het nodig ook persoonlijk huiswerk te geven: zij 
moeten teksten voorbereiden met het oog op de volgende lessen, aanvullende lectuur doornemen en, zo 

nodig, tekorten wegwerken. Dit laatste kan onder andere door geprogrammeerde instructie. 

Dit huiswerk maakt de lessen doeltreffender, maakt de leerlingen bewuster van hun tekorten, stelt hen in 

staat meer gerichte vragen te stellen en maakt het mogelijk dat ze samen met de leerkracht een deel van 

de les geven. 

(10) MAYER, K., Thinking, Problemsolving, Cognition, N.Y., 1983, pp. 255-350. 
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Om resultaten te bereiken, moet de leerling gemotiveerd blijven. Behalve door aangepaste werkvormen 
en eisen en door het enthousiasme van de leerkracht, kan deze motivatie ook bevorderd worden door te 
verwijzen naar de zinvolheid van het werk waarmee de leerling bezig is. Een moeilijke zin oplossen 
vraagt evenveel inspanning, precisie, methode en creativiteit als het oplossen van een moeilijk vraagstuk; 
de leerling leert bovendien werken met onzekerheden, leert hoe anderen reageren en vraagt zich af of 
deze oplossingen voldoen. 

Hij krijgt bovendien een inleiding op vakken die niet op het programma staan: politiek, ethiek, filosofie, 
psychologie, economie, recht … 

  

1 Alle classici weten waarom deze studie zinvol is; het ook expliciet zeggen werkt motiverend. 
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4 EVALUATIE 

4.1 Voorafgaande opmerking 

  

De richtlijnen voor evaluatie, zoals hier 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. 

Het spreekt vanzelf dat de leraar zijn evaluatie op dit model afstemt, maar de leerplancommissie vraagt 

rekening te houden met de hierna volgende richtlijnen. 

42  Algemene principes 

~ De evaluatie moet gebeuren op basis van de doelstellingen die men in de loop van het jaar bewust 

heeft nagestreefd. De leraar moet zich hierbij richten naar de doelstellingen en de basisleerstof zoals 
beschreven in het tweede hoofdstuk. 

In de derde graad beoogt men een veelzijdige cognitieve vorming en een verdere ontwikkeling van de 

zelfstandigheid van de leerling. 

De toetsen over de leerstof zullen dus zo opgesteld worden dat men de leerling ook in dit opzicht kan 

testen. 
Zo zal men b.v. 

. het louter reproduceren een kleinere plaats geven; 

. toetsen of de leerlingen een gefundeerd oordeel kunnen geven over een bepaalde leerinhoud; 

. grammatica, vocabularium en cultuur zoveel mogelijk toetsen als behorend tot een context en van 

de leerlingen vragen dat zij de samenhang zien tussen de verschillende elementen, b.v. het gebruik 

van bepaalde woorden in een bepaald genre, een syntactische nuance in verband met de zins- 

inhoud ... 

~ In de derde graad is het nodig, met het oog op het hoger onderwijs, de leerlingen proeven te geven 

over grotere gehelen. Zo kan men ook nagaan of zij bekwaam zijn om de plaats van een bepaald 

element in een ruimere context te zien. 

~ Gegevens over affectieve doelstellingen dienen slechts om de leraar een beter globaal beeld te geven. 
De beslissing over het al dan niet te laten slagen hangt daarvan niet af. 

4.3 Proeven over de basisleerstof 

4.3.1 CONTROLEPROEVEN 

Controleproeven laten toe na te gaan waar de leerlingen staan. Zo heeft men een goed uitgangspunt voor 

remediëring. Hierin mag men echter niet overdrijven. Men moet de leerlingen eerder stimuleren tot 

zelfcontrole. 

+  Noodzakelijk zijn: 

. geregelde overhoringen, mondeling of schriftelijk, van het basisvocabularium; 

. proeven over het begrip van de gelezen teksten. 

~ Wenselijk zijn: 
. een toets in het begin van het jaar om na te gaan welke onderdelen van de leerstof nog uitgediept of 

bijgewerkt moeten worden; 

. proeven over de beheersing van de basisgrammatica: hiermee kan men de kennis toetsen van de 

onderdelen die belangrijk zijn voor de derde graad, b.v. het Homerisch taaleigen, de Attische vor- 

men, de participiumconstructies, partikels enz.; 

. proeven over de vordering in de leesvaardigheid als voorbereiding op de summatieve toetsen. 
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4.3.2 SUMMATIEVE TOETSEN OF EXAMENS 

4.4 

Proeven over de verklaring van in de klas gelezen teksten. Deze mogen niet bestaan uit het louter 
reproduceren van wat in de klas uitgelegd 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. 

De leerlingen moeten in elk geval in staat blijken 

. het basisvocabularium en de basisgrammatica in de context toe te lichten; 

. de inhoud nauwkeurig weer te geven, al dan niet met een vertaling, naargelang van de in de klas 
gebruikte methode; 

„ de eisen van een bepaald genre te formuleren en de tekst daaraan te toetsen; 
. een tekstfragment te plaatsen in het geheel, b.v. een argument in het geheel van het betoog; 

. de tekst te situeren in een geheel van achtergronden, die in de klas aan bod gekomen zijn, b.v. 

historische, mythologische enz. Vragen over cultuur horen dus hier thuis. 

Als de woordenschat van een bepaald auteur sterk afwijkt van de basiswoordenschat (b.v. Homerus, 

drama …) kan men de leerlingen bij de proef een specifieke woordenlijst laten gebruiken. 

Proeven over leesvaardigheid van een niet behandelde tekst. De tekst moet inhoudelijk en taalkundig 

aanleunen bij de gelezen teksten. Inzake woordenschat, syntaxis en begripsinhoud mag hij zeker niet 

moeilijker zijn. De tekst wordt aangereikt zoals in de les met dezelfde methode, dus met een inlei- 

ding en voldoende 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 een nauwkeurige vertaling vraagt, hangt 

af van de in de klas gebruikte methode. 

Men kan ook een oordeel vellen aan de hand van verschillende proeven van leesvaardigheid, op 

voorwaarde dat ze individueel en in de klas gemaakt werden. 

Proeven over de uitbreidingsleerstof 

Men kan bijvoorbeeld: 

een vertaling van een nieuwe tekst laten verantwoorden; 

een nieuwe tekst laten vertalen en vergelijken met een in de klas gelezen tekst; 

een uitvoeriger stijlonderzoek laten maken over een al dan niet gelezen tekst; 

een filosofische tekst laten ontleden als illustratie van een hoofdthema uit de Griekse filosofie. 
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AV LATIJN Îste en 2de lj.: 4 u./5 u./6 u./w. 

1 BEGINSITUATIE 

1.1 Het vak Latijn wordt in de derde graad aangeboden aan de leerlingen die één van de volgen- 
de studierichtingen hebben gekozen: Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn- 
wiskunde. \ 

De leergang Latijn in het fundamenteel gedeelte bedraagt vier lestijden. Naargelang van de studie- 
richting bestaat de mogelijkheid om het aantal lestijden met uren uit het complementair gedeelte op te 

trekken naar vijf lestijden in de studierichting Latijn-moderne talen of naar vijf/zes lestijden in de 

studierichtingen Grieks-Latijn, Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde. 

De basisdoelstellingen en -leerinhouden van dit leerplan gelden voor alle leerlingen die in de derde graad 
Latijn volgen. Voor de leerlingen die meer dan vier lestijden volgen, schrijft het leerplan een uitbreiding 

voor. 

1.2 De leergangen 4, 5 of 6 lestijden Latijn in de derde graad zijn bestemd voor leerlingen die 

in de 2de graad de leergangen met 4 of 5 lestijden hebben gevolgd. 

1.3 Dit leerplan Latijn is een graadleerplan. Dit betekent dat de in dit leerplan beschreven 

doelstellingen in de loop van de twee leerjaren dienen bereikt te worden. Wel moet de canon van de 

auteurs per leerjaar gerespecteerd worden. 

Zoals in het leerplan van de tweede graad wordt ook hier de verplichting ingebouwd dat de leraars in 

onderling overleg een planning opstellen (zie hoofdstuk Lectuur). 

1.4 Het leerplan treedt progressief in werking, op 1 september 1993 voor het eerste leerjaar van 

de derde graad, en op 1 september 1994 voor het tweede leerjaar van de derde graad. 
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2 DOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN 

2.1 Einddoelstellingen van de derde graad 
  

De einddoelstellingen van de derde graad steunen op de “Algemene doelstellingen van de Klassieke 
talen” (1). 

22 Basisdoelstellingen en leerinhouden 4 u./w. 

2.2.1 ALGEMENE PRINCIPES 

- In de 3de graad worden vooral teksten gelezen. De componenten taal - lectuur - cultuur zitten hierin 
verweven. De tekst biedt een rijkere taalschat aan en nodigt uit tot grammaticaal onderzoek, tot 
taalbeschouwing, tot literaire appreciatie. De Latijnse werken zijn een informatiebron over de Grieks- 

Romeinse beschaving en een vertrekpunt voor verdere exploratie en reflectie. 

- De lectuur van vier Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wordt verplicht gesteld (zie canon 

p. 8). 

+ Vijf aspecten moeten aan bod komen: het poëtische, het historische, het filosofische, het retorische en 

het juridische; uiteraard kunnen ze niet alle even grondig behandeld worden (zie p. 8-9). 

2.2.2 TAAL 

2.2.2.1 Inleiding 

- De studie van de taal komt ìn de eerste plaats neer op het herhalen van het basisvocabularium en de 
basisgrammatica. In aansluiting met de lectuur van auteurs worden beide aangevuld. Hetzelfde geldt 

voor de studie van de woordvolgorde en stijl. De basisdoelstellingen en leerinhouden van de 2de 

graad worden hernomen en uitgebreid. 

- Door de voortdurende confrontatie met verschillen en overeenkomsten tussen het Latijn en het 
Nederlands hebben de leerlingen in de loop van hun studie een eerder beperkt inzicht verworven in de 

eigenheid van de Latijnse taal: in de 1ste en 2de graad heeft de studie van het Latijn vooral een func- 

tioneel karakter. In de 3de graad zal de leraar systematischer aandacht besteden aan taalbeschouwing. 

De bedoeling is dat hij, in aansluiting met de lectuur, met de leerlingen reflecteert over typische 
taalverschijnselen, zoals het flecterende karakter, het aspect tijd van het werkwoord, het onderscheid 

in gebruik van de conjunctief en de indicatief in onafhankelijke en afhankelijke zinnen … Dit alles 
moet bijdragen tot een verdiept inzicht in het verschijnsel taal. 

2.2.2.2  Begrippen 

f Basisdoelstelling 

De begrippen die in de lessen gehanteerd worden, kunnen verduidelijken. 

(1) cfr. Appendix, p. i.  



  

  

2.2.2.3 Vocabularium 

~ Basisdoelstellingen 

. De kennis van het basisvocabularium en van de prefixen en suffixen die in de loop van de vorige 
jaren verworven is, verstevigen en paraat houden. 

. Het overdrachtelijke gebruik van woorden kunnen interpreteren. 

. Bij de lectuur van een bepaald genre en/of een bepaalde auteur de Nederlandse vertaling kunnen 

geven van de nieuwe woorden die in de bestudeerde teksten frequent voorkomen. 

‚ Een woordenlijst of woordenboek oordeelkundig kunnen gebruiken. 1 

- Leerinhouden 

. Het basisvocabularium en prefixen en suffixen. 

. Wan een bepaald genre en/of een bepaalde auteur de specifieke woorden die in de bestudeerde 
teksten frequent voorkomen. 

t Toelichting 

. De leraren 3de graad moeten op de hoogte zijn van het basisvocabularium dat de leerlingen in de 
Iste en 2de graad gestudeerd hebben. 

„ Een basiswoordenlijst die steunt op de onderzoekingen van Lasla, kan bij de voorzitter van de 
leerplancommissie opgevraagd worden (2). 

2.2.2.4 Grammatica 

t Basisdoelstellingen 

„ De kennis van de basisgrammatica die in de loop van de vorige jaren verworven is, verstevigen en 
paraat houden. 

. Bij de lectuur van een bepaald genre en/of een bepaalde auteur de nieuwe grammaticale elementen 

die in de bestudeerde teksten frequent voorkomen, kunnen herkennen. 

~ Leerinhouden 

. De basisgrammatica bepaald in het leerplan van de 2de graad (3). 
. Van een bepaald genre en/of een bepaalde auteur de nieuwe grammaticale elementen die in de 

bestudeerde teksten frequent voorkomen. 

- Toelichting 

De nieuwe grammaticale elementen zijn een onderdeel van het tekstbegrip en geen voorwerp van een 

systematische grammaticale studie. 

(2) NVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, tel. (02)507 07 40 

(3) Cfr. leerplan 2de graad Licap - Brussel - D/1991/0279/034, pp. 37-40. 

  

222,5 Woordvolgorde en stijl 

- Basisdoelstellingen 

. De woordvolgorde van een zin kunnen interpreteren. 

. De vormgeving van een poëtische, historische, filosofische, retorische en juridische tekst kunnen 

herkennen en in functie van de bedoeling van de auteur kunnen interpreteren. 

. Stijlfiguren kunnen benoemen en hun effect of betekenis in een tekst kunnen aangeven. 

. De klankwaarde, vooral in poëtische en retorische teksten kunnen duiden. 

„ De grondbeginselen van prosodie en metriek kunnen toepassen. 

„ De waarde van het versritme leren aanvoelen 

~ Leerinhouden 

. De gewone woordvolgorde. 
. De poétische woordvolgorde. 

. De opbouw van een gewone volzin, de historische periode, de retorische periode ... 
. Stijlfiguren en stijlkenmerken als anafoor, archaisme, asymmetrie, asyndeton, chiasme, ellips, 

hendiadys, hyperbaton, inversie, litotes, metafoor, metonymie, oxymoron, parallellisme, pleonas- 

me, polysyndeton, retorische vraag, sobrietas, uitroep, variatio, zeugma... 

. Klankwaarde: 

° klanknabootsing, alliteratie ... 
° stemming uitgedrukt door klanken. 

„ Prosodie: de voornaamste regels van de lengte van de lettergrepen. 

. Metriek: 

° vers, versvoet (dactylus, spondeus, trochaeus), ictus, cesuur, hiaat, elisie, synìzesis 

° de dactylische hexameter. 
. Versritme: 

° het ritmisch effect van een overwegend spondeïsch of dactylisch vers. 

° de waarde van de cesuur 

° de waarde van het hiaat. 

- Toelichtingen 

. In de derde graad winnen woordvolgorde en stijl nog aan belang. De doelstellingen en leer- 
inhouden van de tweede graad worden hernomen en uitgebreid. 

. Om de basisdoelstellingen te bereiken dienen niet alle vermelde leerinhouden aan bod te komen. 

Deze hangen af van de gekozen teksten. 

. Scanderen is geen doel op zichzelf maar onmisbaar om een essentieel deel van de poëzie, nl. het 

ritme, te kunnen bepalen. Scanderen is bovendien een noodzakelijk uitgangspunt voor een kennis- 

making met het eigen karakter van de Latijnse poëzie. Scanderen leidt tot een beter tekstbegrip en 

uiteindelijk tot het leren expressief lezen. 

„ Het verdient aanbeveling ook andere metra aan te leren als die veel voorkomen. 

2.2.3 LECTUUR 

2.2.3.1 Basisdoelstellingen 

Een bestudeerde en niet-bestudeerde Latijnse tekst kunnen begrijpen, interpreteren en beoordelen, naar 

vorm en inhoud. 

  

  
 



Operationeel kan dit betekenen: 

die tekst kunnen parafraseren, dit is de inhoud met eigen woorden kunnen weergeven; 
inhoudsvragen kunnen beantwoorden, dit is woorden en begrippen uit de tekst kunnen uitleggen en 

aanwezige verbanden kunnen verduidelijken; 

de hoofdgedachten uit de tekst kunnen halen; 

een structurele analyse van die tekst kunnen maken, dit is de onderlinge verbanden tussen de delen 
van de tekst kunnen aanduiden; 

die tekst kunnen vertalen; 

1 

de semantische en syntactische waarde van een woord en woordgroepen kunnen bepalen en in het 
geheel kunnen duiden; 

het effect of de betekenis van de woordvolgorde en stijlfiguren in de tekst kunnen aangeven; 

de tekst in een ruimer kader (historische achtergrond, maatschappelijke betekenis, literair genre …) 

en in de persoonlijke leefwereld van de auteur kunnen duiden; 

vanuit diverse invalshoeken (religieus, ethisch, esthetisch …) op de boodschap van de tekst kritisch 

kunnen reflecteren en een waardeoordeel uitspreken. 

2.2.3.2 Leerinhouden 

~ Aspecten 

  

  

In de 3de graad moeten bij de lectuur van Latijnse teksten vijf aspecten behandeld worden: 

HET POETISCHE 5 à 
HET HISTORISCHE 
HET FILOSOFISCHE 
HET RETORISCHE 
HET JURIDISCHE     

- Canon 

In de 3de graad geldt volgende canon: 

  

  

  

  

1ste leerjaar 2de leerjaar 

Verplichte auteur VERGILIUS TACITUS 

tweede verplichte auteur CATULLUS CICERO 
te kiezen uit HORATIUS LUCRETIUS 

LIVIUS SENECA 
AUGUSTINUS 
ERASMUS         

  

  

2.2.3.3 Toelichtingen 

r 

  

De basisdoelstellingen bouwen voort op de doelstellingen ’Lectuur’ van de 2de graad. Bepaalde 
doelstellingen werden daar reeds nagestreefd. 

De leraar houdt rekening met de verschillende moeilijkheidsgraad van de operationele doelstellingen. 

Naargelang van de tekst, de beginsituatie van de leerlingen en de samenstelling van de klassegroep 

maakt hij een keuze uit de doelstellingen. 

In de loop van de 3de graad moeten de vijf aspecten bij de lectuur aan bod komen. 

Het poëtische en het historische komen vanzelfsprekend aan bod bij de verplichte auteurs Vergilius en 
Tacitus, Wat de drie andere aspecten betreft, beslist de vakwerkgroep van de 3de graad in welke 

mate ze beklemtoond worden en hoe ze over de twee leerjaren gespreid worden. Dit wordt mede 

bepaald door de verdere invulling van de canon. 

Kiest men in het 2de leerjaar voor de lectuur van een redevoering van Cicero, dan komt het retori- 
sche op de voorgrond. Het is echter ook mogelijk een korte rede bij Tacitus of Vergilius te lezen; de 

kenmerken van de retoriek kunnen ook bij Seneca of Augustinus aan bod komen. 

Kiest men voor een filosofisch tractaat van Cicero, Seneca of Lucretius, dan komt het filosofische 

aspect op de voorgrond. Maar het is ook mogelijk filosofische elementen via het oeuvre van Horatius 

te behandelen. 
Het juridische tenslotte komt het best aan bod door de lectuur van enkele adagia of juridische teksten. 

Het juridische aspect kan ook behandeld worden wanneer de gelezen teksten er aanleiding toe geven. 

Uit de voorafgaande voorbeelden is het duidelijk dat bij de lectuur van 1 auteur soms meer dan één 

aspect kan behandeld worden. 

De leraar zal ervoor zorgen dat hij essentiële elementen van de genoemde aspecten bij de leerlingen 

onder de aandacht brengt. Bijvoorbeeld de opbouw van de antieke redevoering met haar stilistische 

en psychologische uitdrukkingsmiddelen; een kennismaking met de epicurische en stoïsche levens- 

wijze; een kennismaking met facetten van het “ius civile“ en “ius gentium” enz. 

In de studierichting Grieks-Latijn dient de leraar overleg te plegen met de leraar Grieks om bij de 

uitwerking van de 5 aspecten zoveel mogelijk complementair te werken. 

De canon van auteurs laat een ruime invulling door de leraren van de derde graad toe. De keuze- 

mogelijkheid is verruimd tot een christelijke (Augustinus) en een humanistische auteur (Erasmus). 

Buiten de twee verplichte auteurs kunnen de leraren ook auteurs/teksten behandelen die niet in de 

canon zijn opgenomen, zoals Plautus, Martialis, Juvenalis, Suetonius, Carmina Burana, Petrarca … 

Om een evenwichtig curriculum uit te bouwen en om overlappingen te voorkomen is een visie vanuit 

de vakwerkgroep nodig. Deze visie komt het best tot stand met de leraren van de 2de èn 3de graad, 

want in de 3de graad moet men rekening houden met wat de leerlingen in de loop van de tweede 

graad gelezen hebben. Het curriculum moet eveneens voldoende ruimte laten aan de leraar om in te 

spelen op de concrete klassituatie en de mogelijkheid bieden om zijn eigen belangstelling aan bod te 

laten komen. 

De keuze van de fragmenten uit de verplichte auteurs kan vanuit een verschillende invalshoek 

gebeuren: 
. de vakwerkgroep/de leraar kan de auteur centraal stellen: hij maakt dan een keuze uit het oeuvre 

van de auteur om zijn persoonlijkheid, stijl of thematiek in het licht te stellen; 
. de vakwerkgroep/de leraar kan een werk centraal stellen: hij maakt dan een keuze uit representa- 

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

. de vakwerkgroep/de leraar kan een thema kiezen in één of meer werken van de auteur;  



  

-10- 

+ De verplichting van Vergilius kan als volgt worden gemotiveerd: de figuur van Vergilius is een 
complexe en boeiende persoonlijkheid omdat geen enkele stempel op hem gedrukt kan worden: 

„ Vergilius’ dichterlijke natuur is zo diep geraakt door de eindeloze reeks conflicten van zijn tijd, dat 
de huiver ervoor voelbaar blijft in zijn oeuvre. Toch toont elk werk een andere houding van de 
dichter hieromtrent: 
* de diepere, maar artificiële wereld van de Bucolica, 

* de nuchtere, menselijke wereld van de Georgica, 
* de aarzelende, maar hoopvolle verwachtingen van de Aeneis. 

„ De werken van Vergilius zijn een lyrisch aftasten van filosofisch gedachtengoed. In zijn Bucolica 
schildert Vergilius het epicurisch zoeken naar geluk, los van de politieke en maatschappelijke 
beslommeringen. 
In zijn Georgica buigt hij dit om tot een eenvoudig genot dat de landman in zijn landgoed, zijn 
dieren, zijn arbeid vindt. Zonder "zijn" epicurisme op te geven, voedt hij zijn ideeën verder met 
belangrijke pythagorische en stoïsche waarden. De religieuze bezieling, de "pietas-", de “virtus"- 
thematiek, de pantheïstische fatumproblematiek geven zijn Aeneïs een diepere dimensie. 

‚ De idealen en personages van Vergilius zijn tegelijkertijd typisch Romeins en algemeen-menselijk, 

vol twijfels en verwachtingen. De Aeneasfiguur b.v. belichaamt de imperialistische trekken van de 

held, het plichtsbesef, de hoopvolle toekomst met Octavianus, het voorbeeldige verleden. Tevens is 

hij de speelbal van onbegrijpelijke krachten en weerspiegelt hij in zijn weekheid, in zijn passiviteit, 
in zijn liefde en verdriet, de angst en ontgoocheling van een tijd op de rand van de ondergang. 

. Vergilius is door de Alexandrijnse stijl van de "Modernen" (Neoteroi) sterk beïnvloed. Toch heeft 

dit formalisme, dit estheticisme nooit het overwicht op de boodschap van de dichter gekregen. In 

zijn werken duikt wel de Alexandrijnse zin voor het detail en voor het fragmentarische op, soms ten 

koste van de samenhang, de structuur, de zeggingskracht. Zijn kleurrijke en beeldrijke taal vol 

klankeffecten en stijlfiguren zijn een onuitputtelijke bron ter bespreking. 

‚ Vergilius’ literair werk en zijn (Griekse) bronnen bieden vele mogelijkheden tot de studie van 

verschillende literaire genres, van imitatie, van aemulatio met de Grieken, van confrontatie tussen 

de Griekse en Romeinse gedachtenwereld, van “nawerking” tot op onze dagen. 

-_De verplichting van Tacitus kan als volgt worden gemotiveerd: 
  

Tacitus is tegelijk historicus en moralist; hij heeft een eigen kijk op het politieke leven van zijn tijd. 
De psychologische benadering en de dramatisering van de gebeurtenissen geeft aan zijn geschiedenis 

een actuele dimensie. Zijn stijl is zeer persoonlijk en altijd functioneel. 

. Tacitus is een groot historicus. Hij maakt de algemene lijnen duidelijk van de evolutie van de 
Romeinse maatschappij in het begin van de keizertijd. Voor hem is het grondgegeven van de 

politieke realiteit de spanning tussen idee en werkelijkheid, tussen ideaal en vervulling. Hij belicht 

politieke en sociale grondbegrippen als “auctoritas, res publica, ius, lex, pax, bellum iustum, fides, 
mos maiorum”. 

Hierbij kan een kritische vergelijking met moderne inzichten aansluiten. Tacitus zelf confronteert 
de Romeinse maatschappij met die van de Germanen. 

. Tacitus is een verbeten tegenstander van onrecht en conformisme. Hij bestrijdt begrip voor toe- 
geeflijkheid tegenover het kwaad, dat hij aanklaagt om de mens beter te maken. Hij heeft met zijn 

geschiedschrijving en met zijn monografie over de Germanen duidelijk moraliserende bedoelingen. 
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Hij reflecteert over de menselijke situatie: hij stelt vragen over het lot van de mens en over zijn 
manier om de zware bedreigingen van het lot te bezweren. Verder verdiept hij zich in het 

probleem van de macht zonder zich evenwel persoonlijk te engageren. 

. Tacitus dramatiseert de historische feiten. Hij analyseert de gevoelens die de acteurs van zijn 

drama bezielen; daardoor stijgen zijn personages uit boven het historisch-Éénmalige en worden ze 

exempla, zoals de figuren uit een echte tragedie. 

Tacitus heeft een zeer persoonlijke stijl ontwikkeld, gekenmerkt door ernst, waardigheid, kracht, 

bondigheid. Er is steeds een sterk verband tussen de inhoud en de esthetische vormgeving; men 

kan niet voorbijgaan aan het indringende woordgebruik, de opvallende zinsstructuren en de variatie 

in de stijlfiguren. : 

2.2.4 ° CULTUUR 

2.2.4.1 Basisdoelstellingen 

- De auteur kunnen situeren in zijn tijdskader en in de tijdsgeest. Het gelezen werk kunnen situeren in 
het leven en het oeuvre van de auteur en in het genre in het algemeen. 

- Inzicht verwerven in en kritisch reflecteren over het eigen genie van de Romeinen en de betekenis van 

de Latijnse cultuur voor onze westerse beschaving. Aandacht hebben voor de nawerking van een 

gelezen tekst in de westerse literatuur, muziek, beeldende kunst, film. 

~ Het inzicht in de eigen leefwereld verruimen door de confrontatie met de antieke wereld: naar aan- 
leiding van de gelezen teksten zal men filosofische, religieuze en politieke opvattingen uitdiepen. 

2.2.4.2 Leerinhouden 

Jaarlijks kunnen naar aanleiding van de gelezen teksten een paar onderwerpen uitgediept worden. Hier 
volgen enkele voorbeelden: 

- literair-poëtisch: 

„ imitatio en aemulatio (Vergilius); 

. vergelijking kunstepos - volksepos (Vergilius); 

. het thema van het onsterfelijk dichterschap (Horatius); 

„ de nawerking van het thema Dido en Aeneas (Vergilius) in de Nederlandse (H. Van Veldeke, 

W. Spillebeen …) en de Europese letterkunde (Chaucer …), de beeldende kunst (schilderkunst, 

reliëfs, vazenkunst …) en de muziek (Purcell …); 

de nawerking van het Orpheus-verhaal (Vergilius en Ovidius) in de Nederlandse (H. Lampo, 

poëzie …) en de Europese letterkunde (Cocteau …), de beeldende kunst (schilderkunst, reliëfs, 

vazenkunst …), de muziek (Monteverdi …) en de film (Orfeu Negro van Camus …); 

„ Vergilius en Horatius door van Wilderode vertaald. 

. de morele heropleving onder Augustus (Vergilius); 

. de oorzaken van het verval van Rome (Tacitus, Sallustius, Livius, Augustinus); 

. objectieve, psychologische en moraliserende geschiedschrijving (Tacitus, Sallustius); 

. Rome tegenover het jonge christendom (Tacitus, Plinius); 

. contrast tussen de Romeinse en de Germaanse maatschappij (Tacitus, Caesar); 

„ overgang van republiek naar principaat (Cicero, Horatius); 

. het eigen karakter van de Romein: "dignitas", "gravitas", zin voor orde en wet (Cicero, Plinius). 

RE 
À 
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- filosofisch 

„ epicurisme en stoïcisme (Lucretius, Seneca, Horatius, Vergilius, Cicero) en epicurische en stoïsche 
elementen in recente werken over geluk; 

„ overeenkomsten en verschillen tussen stoïcisme en christendom (Seneca); 

. eclectisme (Cicero); 

. opvattingen over de ziel (Seneca, Cicero, Lucretius, Vergilius); 

. klassieke en moderne literatuur over vriendschap, liefde … (Vergilius, Horatius, Cicero); 

. evaluatie van politieke opvattingen en imperialistisch ideeëngoed (Livius, Vergilius, Cicero, 

Tacitus, Augustinus). 1 

- retorisch 

. de macht van de retoriek; 
. Structuur van de klassieke redevoering (Cicero, Tacitus, Livius, Vergilius); 

. doelstellingen en indeling van de klassieke welsprekendheid (Cicero); 

. overzicht van soorten argumenten en sofismen (Cicero); 

. plaats van de retoriek in de Romeinse opvoeding en literatuur (Seneca). 

~ juridisch 

. beginselen van het Romeinse rechtswezen: persoonsrecht, goederenrecht, erfrecht (Cicero); 

. de wetgevende instanties ten tijde van het principaat (Tacitus); 
. de rechtstoestand van de (gehuwde) vrouw in Rome (Tacitus, Vergilius); 

. de rechtstoestand van slaven, naar aanleiding van de invloedrijke vrijgelatenen (Tacitus). 

2.2.4.3 Toelichting 

Het verdient aanbeveling bij het situeren van een auteur/werk in zijn genre de Griekse voorlopers 
summier te behandelen. Bij leerlingen die geen Grieks of Antieke cultuur volgen, kan op die manier een 

brug naar de Griekse cultuur geslagen worden. 

2.3 Basisdoelstellingen en leerinhouden 5/6 u./w. 

2:31 BASISDOELSTELLINGEN 

De basisdoelstellingen taal, lectuur en cultuur van de 5- of 6-urige leergang zijn dezelfde als die van de 

4-urige leergang (cfr. 2.2). 

2.3.2 LEERINHOUDEN 

~ De leerinhouden taal, lectuur en cultuur van de 5- of 6-urige leergang zijn dezelfde als die van de 4- 
urige leergang (cfr. 2.2). 

- Bovendien moet de leraar een keuze maken uit volgende leerinhouden: 
. of: een 3de auteur per leerjaar 

. of: de behandeling van een thema op basis van Latijnse teksten 

. of: een grondiger uitwerking van één van de vijf aspecten. 
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2.3.3 TOELICHTINGEN 

= De 5- en 6-urige leergang biedt de mogelijkheid tot verruimen en verdiepen van de leerinhouden taal, 

lectuur en cultuur. 
-_Bij de keuze van de leerinhouden is overleg binnen de vakwerkgroep noodzakelijk. 

- Bij die keuze kunnen de leraars meer rekening houden met de belangstelling van de leerling(en), de 

eigenheid van de studierichting en de eigen aanleg en interesse. 

~ De 3de auteur wordt bij voorkeur uit de canon van de 2de en 3de graad genomen. 

- Een 5- en 6G-urige leergang biedt meer ruimte voor verscheidenheid in werkvormen: individuele 

opdrachten, groepswerk, opzoekingswerk in bibliotheek en mediatheek … 

x 

2.4 Verrijkingsdoelstellingen 

Het is mogelijk met leerlingen die de basisdoelstellingen taal-lectuur-cultuur bereikt hebben, individueel 
of in groep, verder te gaan dan de minima. De leraar kan hierbij inspelen op de persoonlijke interesses 

van de leerlingen. 
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METHODOLOGISCHE WENKEN 

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

3.1 Algemene didactische aanwijzingen 

Er is reeds op gewezen dat de aard van dit leerplan overleg veronderstelt tussen de leraars van de 
tweede en de derde graad en tussen de collega’s van de derde graad onderling. Alleen zo is het 
mogelijk efficiënt te werken bij het herhalen en het uitdiepen van de taal, een evenwichtig curriculum 
op te bouwen en overlappingen te voorkomen wat betreft lectuur en cultuur. \ 

Ook in het eerste leerjaar van de derde graad zal de leraar aandacht hebben voor de beginsituatie van 

de leerlingen: in de tweede graad hebben zij 5 of 4 (in combinatie met 4 lestijden Grieks) lestijden 

Latijn gevolgd. Het is nuttig na te gaan of deze voorgeschiedenis consequenties heeft qua beheersing 
van de basisleerstof, qua tempo of interesse om de onderwijspraktijk daarop af te stemmen. 

De leraar houdt het best rekening met de studierichting die de leerling in de derde graad volgt: zijn 
keuze voor de componenten Grieks, Moderne talen, Wetenschappen of Wiskunde houdt verband met 
een verschillende interesse waarop de leraar kan inspelen. 

Het is sterk aan te bevelen de leerlingen in te lichten over de doelstellingen die vooropgesteld worden. 
Zij krijgen een beter houvast wanneer zij duidelijk weten wat zij bij elke leerstofonderdeel moeten 

“kennen en kunnen". 

“Varietas delectat": het biedt heel wat voordelen de grote verscheidenheid aan didactische werk- 
vormen te benutten. Zo wordt onder meer de belangstelling levendig gehouden en komen de meeste 

leerlingen aan hun trekken in een of andere werkvorm. Vanzelfsprekend gaat de voorkeur steeds 

meer uit naar werkvormen die de zelfstandigheid van de leerling bevorderen, zeker in de 5- of 6-urige 
leergang. 

  

3.2 Specifieke didactische aanwijzingen 

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

3.21 TAAL 

Vermits de parate kennis van de basiswoordenschat verondersteld is, verdient het aanbeveling in het 
begin van het schooljaar te peilen naar het niveau van die kennis en zo nodig een systematische 

herhaling in te bouwen. De leerlingen moeten duidelijk weten wat op dit punt van hen verwacht 

wordt: welke woorden worden als basis beschouwd en welke moeten zij kunnen afleiden? 

Het is nuttig bij de lectuur van een auteur de woorden die in de fragmenten frequent voorkomen, 

systematisch te doen memoriseren. 

Het is zeer belangrijk dat de leraar aan zijn leerlingen leert hoe zij oordeelkundig een woordenboek 
Latijn-Nederlands kunnen gebruiken. 

Wanneer de leraar bij de lectuur van de auteurs lacunes in de kennis van de basisgrammatica vaststelt, 

laat hij de betreffende onderdelen het best bij die gelegenheid herhalen. 
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Inzicht in het functioneren van de Latijnse taal (taalreflectie) kan men aanbrengen bij het vertalen van 

Latijnse teksten en bij de bespreking ervan; hier kan de leraar wijzen op de verschillen tussen de 

moedertaal/de moderne talen en het Latijn; een systematisatie bij de vergelijking is gewenst. Hierbij 

kan de leraar b.v. een Latijnse tekst confronteren met één of meer vertalingen. 

Men zal overdreven grammaticale analyses en uitgesponnen filologencommentaren vermijden. Die 
vallen buiten de doelstellingen van de leergang Latijn. 

3.2.2 LECTUUR 

De leraar zal de opbouw van het curriculum toelichten en de keuze van de teksten motiveren. Zo kan 

de leerling de gélezen tekst of auteur situeren in een gestructureerd geheel en zal hij de zin en de 
bedoeling ervan beter begrijpen. 

De leraar zal in overleg met zijn collega’s kiezen voor een bepaalde methode van lezen. Als hij 

vaststelt dat de gebruikte methode onvoldoende resultaat oplevert, kan hij andere methodes 
aanwenden. 

De tekst wordt niet door de leraar alleen verklaard en geïnterpreteerd. Lectuur wordt voor de 
leerling boeiender als hij actief betrokken wordt en een persoonlijke inbreng heeft bij de geleidelijke 
ontsluiting en interpretatie van een tekst. 

De leraar zal de leerlingen de vaardigheid aanleren om een tekst zelfstandig aan te pakken. Hij zal 
hiervoor de nodige tijd vrijmaken. 

De leraar zal aandacht hebben voor het (metrisch-)expressief lezen van teksten. 

Tekstbegrip is ruimer dan vertalen; vertalen is slechts een van de middelen om de betekenis van een 

tekst weer te geven, naast onder meer parafraseren, inhoudsvragen beantwoorden, hoofdgedachten uit 

de tekst halen … 

Het is wenselijk dat proza in het eerste leerjaar van de 3de graad aan bod blijft komen omwille van de 
continuïteit met het tweede leerjaar van de 3de graad (b.v. via keuze tweede auteur, vergelijkings- 

teksten, persoonlijk werk …) 

3:2.3 CULTUUR 

r 
t 

Bij de behandeling van de antieke Romeinse cultuur zijn heel wat werkvormen mogelijk: 
. de leraar kan occasioneel of in een afzonderlijke les informatie over een bepaald aspect van de 

Romeinse wereld geven; 

. hij kan de creativiteit en zelfwerkzaamheid van de leerlingen (individueel of in groep) aan bod laten 
komen door ze documentatie te doen verzamelen en doen verwerken; 

. hij kan van allerlei didactische hulpmiddelen gebruik maken: film, toneel, muziek, museum of 
archeologische vindplaats … 

Om de eigen leefwereld met de antieke wereld te confronteren wordt de inhoud van de teksten zoveel 
mogelijk getoetst aan: 

. de persoonlijke ervaringen of waarnemingen van de leerlingen; 

„ actuele gebeurtenissen en toestanden, artikels en andere publikaties.        
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- De nawerking in de literatuur kan op diverse wijzen behandeld worden: 
„ de leerlingen kunnen zelf (individueel of in groep) een door de oudheid geïnspireerd boek (of een 

representatief gedeelte ervan) lezen en hun bevindingen aan de rest van de groep meedelen; 

. de leraar kan zelf een bewerking voorstellen, eventueel door samen met de klas een artikel over de 

bewerking te analyseren en te verklaren. 

Bij deze bewerkingen is het interessant de varianten te duiden vanuit de auteur of zijn tijd. Twee 
voorbeelden: 

. de varianten die H. van Veldeke in het Didoverhaal aanbracht, zijn relevant voor de (literaire mode 

van de) hoofse periode; 1 

. de wijzigingen die W. Spillebeen de Aeneasfiguur liet ondergaan, zijn typisch voor veel personages 
van de auteur (en voor hemzelf). 
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4 EVALUATIE 

4.1 Kenmerken van een goede toets 

De toetsen moeten valied zijn, dit wil zeggen rechtstreeks inspelen op de basisdoelstellingen: men moet 
duidelijk weten wat men met de lessen moet bereiken en wat bijgevolg door de toetsen geévalueerd dient 

te worden. 

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 taal-lectuur-cultuur 
bereikt zijn. Het aandeel van drie componenten taal, lectuur en cultuur is afhankelijk van de 

klemtonen die tijdens de lessen gelegd zijn. 

Er moet eveneens gezocht worden naar een evenwicht tussen bestudeerde en niet-bestudeerde 

teksten. 

~ 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 zal weerspiegeld worden in 
het beoordelingscijfer. 

De toetsen moeten herkenbaar zijn: ze moeten in de lijn liggen van de manier van werken tijdens de 

lessen. 

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

4.2 Toelichtingen en suggesties 

~ De toets is een momentopname in het leerproces. 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 zichzelf te evalueren. 

- De parate kennis van de basisgrammatica wordt het best getoetst aan de hand van de teksten. 

~ De nieuwe elementen van vocabularium of grammatica nodig om de bestudeerde tekst te begrijpen, 
worden mee geëvalueerd. 

- In de loop van een schooljaar gebruikt men bij het toetsen van het tekstbegrip het best verschillende 
evaluatievormen naast elkaar: synthese, parafrase, vertaling … 

~ Bij de evaluatie moet het aandeel van de niet-bestudeerde teksten in de loop van de derde graad nog 

aan belang winnen, zonder evenwel een gezond evenwicht tussen bestudeerde en niet-bestudeerde 

teksten te verstoren.  
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Bij de evaluatie van een niet-bestudeerde tekst zal de leraar - naargelang van de moeilijkheidsgraad, 
van de aangereikte hulpmiddelen, van de beschikbare tijd ... - een selectie maken uit de operationele 

basisdoelstellingen van lectuur (cfr. 2.2.3. 1) 

Men moet de zelfstandigheid, de methodologische aanpak, het oordeelsvermogen en de creativiteit van 

de leerlingen evalueren. Het is b.v. mogelijk een groter tekstgeheel door de leerlingen over een 

langere periode zelfstandig te doen verwerken en dan te toetsen. 

Afhankelijk van de aard van de toets (omvang leerstof, moeilijkheidsgraad, hulpmiddelen …) moet de 

leerling over voldoende tijd kunnen beschikken. 

De lay-out van een toets is belangrijk. 
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APPENDIX 

ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE KLASSIEKE TALEN 

  

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

1 Een tekst, analoog aan de bestudeerde teksten, in de respectieve oude taal te kunnen begrij- 
pen naar vorm en inhoud, dit wil zeggen zelf die tekst kunnen ontleden, interpreteren en commentariëren 

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: 

~ de taal: woordenschat, grammatica en stilistiek; 

- de cultuurhistorie: 
. leven en werk van de auteur; 

. geschiedenis van de tijd; 

. culturele achtergrond; 

~ de informatiebronnen: woordenboeken, grammatica’s, naslagwerken, commentaren, en dergelijke; 

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

t de verschillende methoden van tekstinterpretatie met de criteria die een kritisch oordeel (logisch, 

ethisch, esthetisch, sociaal) mogelijk maken. 

1.2 

~ bekwaamheid om deze basiskennis door de nodige transfer efficiënt te laten functioneren voor het 

tekstbegrip, onder meer door intuïtie, deductief en inductief denken; 

~ bekwaamheid tot abstract taalkundig denken. 

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

2 Door zelfstandige studie de structuur en de boodschap van een klassiek werk (proza of 
poëzie), analoog aan de bestudeerde werken, te kunnen ontdekken, beoordelen en ervan te genieten. 

-ji- 

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, onder andere door systematisatie. 

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

N 

3 Een inzicht te hebben in en een gevoel voor het eigen karakter en het eigen genie van 
Grieken 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 maatschappij. Meer in het bijzon- 

der worden verondersteld (naast de doelen vermeld onder 1 en 2): 

3.1 Een basiskennis van: 

- nuttig vergelijkingsmateriaal in de verschillende domeinen, vooral uit het heden; 

- vergelijkingscriteria in die domeinen. 

3.2 Bekwaamheid om: 
-__kritisch te vergelijken; 

- te abstraheren van de feitelijkheid, het concrete, het individuele; 

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

3.3 Zin hebben voor (=motivatie): 
- taal-, literatuur-, kunst- en maatschappijproblemen; 

- studie van de bronnen; 

- esthetisch beleven; 

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

4 Een ontwikkelings- en beschavingsgraad te bereiken die de jonge mens in staat stelt om op 
de eerste plaats zich als mens verder te ontplooien 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 verondersteld (naast de doelen 

vermeld onder 1, 2 en 3): 

4.1 Een basiskennis van: 

- de evolutie in het denken en doen van de mensen; 

- een eerste, voorlopige synthese van levensbeschouwing. 

4.2 Bekwaamheid om: 
- de opgedane kennis en de verworven methoden vruchtbaar te doen inwerken bij het verwerven van 

nieuwe kennis of het aanleren van andere methoden van doen, en dit voor dezelfde, maar ook voor 

andere domeinen van de geest; 
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=op ethisch vlak een dialoog aan te gaan met mensen en waarden; 
-_de voorlopige synthese van levensbeschouwing door relativering en ervaring te kunnen overstijgen. 

4.3 
-  openheid voor een humane levensbeschouwing, zoals het christendom er verder gestalte aan gegeven 

heeft; 

~ bereidheid tot engagement in de actuele maatschappij en cultuur. 

5 TOELICHTINGEN 

5.1 Wij hebben getracht een gestructureerde lijst te geven van onze meest specifieke doelstellin- 

gen, 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. 

5.2 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. 

5.3 Er werd - op dit vlak van algemeenheid - geen sterk onderscheid gemaakt tussen cognitieve, 
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. 

5.4 Termen die verwijzen naar affectieve doelstellingen, zoals “rijpheid”, “zin voor”, veronder- 

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

  
 


