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1 INLEIDING 

1.1 Situering van het leerplan 

Deze leerplanbrochure bevat de leerplannen van de klassieke talen in de eerste graad: 

-_het leerplan Klassieke studiën voor het eerste leerjaar A; 
- het leerplan Grieks voor de basisoptie Grieks-Latijn; 

- het leerplan Latijn voor de basisopties Latijn en Grieks-Latijn. 

Voor het aantal lestijden verwijzen we naar de brochure van de lessentabellen van het VVKSO (Licap - 

Brussel D/1998/0279/054). 
Deze leerplanbrochure vervangt de leerplanbrochure van meì 1989. 

De aanpassing van de leerplannen van de klassieke talen is door verschillende motieven ingegeven. 

- De vorige leerplanbrochure van mei 1989 was dringend aan herziening toe. Men zal zich herinneren 
dat de brochure bij haar verschijning reeds diende aangepast te worden als gevolg van structuurwijzi- 

gingen in het tweede leerjaar van de eerste graad. We verwijzen hier naar de Mededeling van 28 mei 

1990 (De studie van Latijn en Grieks in het tweede leerjaar van de structuur SO/'89) die nadien op 

4 mei 1994 hernomen is (K1.50.03.01). Dit heeft meegebracht dat de leerplanbrochure van meet af 

aan onoverzichtelijk en gebruiksonvriendelijk was. 

De herziening van de leerplannen is echter vooral ingegeven door de wens de leerplannen aan de 
gewijzigde context aan te passen en vooral didactisch te verrijken. De eindtermen van het basison- 

derwijs hebben een nieuwe situatie gecreëerd voor de kennis van het Nederlands. Het leerplan 

Klassieke studiën speelt hierop in. Hoewel het Decreet van 24 juli 1996 tot bekrachtiging van de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het secundair onderwijs geen eindtermen 

voor de klassieke talen bevat, toch heeft het een weerslag op de lespraktijk. De klassieke talen 

helpen de scholen mee de vakoverschrijdende eindtermen na te streven. Op verschillende plaatsen 

en in hoofdstuk 5 van deze brochure wordt aangegeven waar en hoe dit kan gebeuren. De lezer zal 

vaststellen dat het grote verschil tussen de vorige en de nieuwe brochure vooral gelegen is in de 

didactische wenken. Op die manier hopen we de leraar ideeën aan te reiken en zijn didactisch 

handelen te verrijken. Meteen hebben we ook gezegd dat de leerplandoelstellingen en leerinhouden 

niet fundamenteel zijn gewijzigd. Uit de bevraging door de begeleiding klassieke talen, die aan de 

aanpassing van de leerplannen is voorafgegaan, is een relatief grote tevredenheid gebleken over de 

inhouden en doelstellingen van de leerplannen van mei 1989. 

De leerplannen treden progressief in werking: 

=_het leerplan Klassieke studiën van het eerste leerjaar A op 1 september 1999; 
-_de leerplannen Grieks en Latijn voor het tweede leerjaar op 1 september 2000. 
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1.2 Plaats van het Grieks in de westerse cultuur 

1.2.1 Algemene verantwoording 

De studie van ieder cultureel en maatschappelijk hoogtepunt is pedagogisch waardevol en verant- 
woord: de Egyptische, Joodse, Chinese, J apanse, 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 ei gen 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, 
; zijn kunstzinnige creativiteit en zijn wiskundig-wetenschappelijk denken, 
* zijn verantwoordelijkheidsbesef voor het eigen leven en dat van de medemens. 
Ze scherpte zijn zin voor intellectuele duidelijkheid. 

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

1.2.2 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. Door 
de studie van het Grieks komen de leerlingen in contact met een heel andere denkvorm dan ze 
gewoon zijn. Deze denkvorm wordt onder andere gekenmerkt door de voorrang bij het werk- 
woord van aspect op tijd, van medium op passivum, door verfijnde nuancerin gsmogelijkheden van taalelementen die moeilijk vertaalbaar zijn zoals de participiaconstructies en de partikels, door helderheid in de opbouw van de gedachtegang. Contact met de Griekse taal en met het Griekse denken schept inzicht in eigenschappen, mogelijkheden en beperktheden van "taal". 

. Als studie van een niet-direct-bruikbare taal, leert de studie van het Grieks de jonge mens het 
louter utilitaire overstijgen. 
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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 
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 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. Niet alleen werken met abstracties, maar ook leren accuraat abstraheren is 

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. 

1.2.3 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. 

  
Algemeen deel 11 Eerste graad  



  

  

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. 

De Griekse geest gaat naar het essentiële 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. 

1 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. Veel van het gedachtegoed dat in 
het Westen is opgebouwd, vindt zijn wortels in de Griekse cultuur, onder meer: 

° de gedachte dat de mens medeverantwoordelijk is voor de loop van zijn bestaan en geenszins 
als weerloos slachtoffer aan een blind en grillig en onverbiddelijk noodlot is overgeleverd; 

© dat het lijden een les bevat en een door de god getekende weg kan worden die voert naar 
wijsheid; 

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

„ 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. Vele westerse denkvormen onder andere 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 geschiedschrij ving, 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 experimen- 
tele geneeskunde van Hippocrates; ons scherpe bewustzijn van het persoonli ijk geweten gaat voor een groot deel terug op Socrates, ons empirisch onderzoek gaat terug op Aristoteles, onze democratie - via Athene - op Ionië. 
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. Aangezien 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 huidi g geestesle- 
ven. Waar het gaat om herbronning komt de Griekse cultuur bij uitstek in aanmerking. 

13 __ < Plaats van Latijn in de westerse cultuur 

1.3.1 Algemene verantwoording 

Het is pedagogisch waardevol om de wortels van onze cultuur te bestuderen. De westerse cultuur is 
schatplichtig aan de Oudheid waarvan de Romeinse beschaving een essentieel bestanddeel is. 

1.3.2 Betekenis van Latijn door de eeuwen heen 

- De Romeinse beschaving is een basispijler van de westerse cultuur. Het eigen Romeinse genie heeft 
doorgewerkt in de staatkundig-militaire organisatie, het recht en de kunst. Het heeft de Kerk die 

zich op deze organisatie heeft geënt, mede gemodelleerd. | | 

Een kenmerk van het Romeinse genie is het assimilatievermogen. In een heel speciale relatie staat 

Rome tot de Griekse cultuur. Grote Romeinse geesten stelden zich tot doel op een eigen wijze de 

Griekse voorbeelden te evenaren en te overtreffen. In deze zin fungeert de Romeinse cultuur als 

doorgeefluik, onder andere op het vlak van filosofie, taal, literatuur en kunst, en heeft er bovendien 

haar eigen accenten aan toegevoegd. 

Latijn is de basistaal van de romaanse talen: Frans, Italiaans, Spaans … Het Latijn heeft de Ger- 
maanse talen door acculturatie duidelijk beïnvloed. Dit blijkt ook in het Nederlands. | _ 
Als cultuurtaal bleef het Latijn in het Westen gedurende eeuwen in gebruik. In de Kerk is het Latijn 
nog steeds de officiële taal. | | On 

Latijn blijft zijn stempel drukken op de wetenschappelijke terminologie en wordt ook gebruikt bij de 
naamgeving van nieuwe begrippen. 

1.3.3 Betekenis van Latijn voor de studie 

1.3.3.1 Studie van de Latijnse taal 

De studie van de Latijnse taal is waardevol door de formele vorming. 

+ De studie van Latijnse woorden heeft een utilitair aspect. De leerling zal geneigd zijn het woord in 
de moderne talen etymologisch en semiologisch te bekijken. 
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- De studie van de Latijnse grammatica biedt de leerling een referentiekader, een coherent (logisch) 
geheel aan. 

- De studie van het Latijnse woord en de Latijnse taal (flecterend, eigen zinsbouw, eigen woordorde) 
biedt een grote analytische en synthetische vorming. Zo ontstaat er een habitus om dit analyseren 
en synthetiseren op andere domeinen toe te passen. 

~ Door de eigen wijze waarop Latijnse teksten ‘gelezen’ worden, nl. het voortdurend methodisch aftasten en decoderen van de tekst, draagt de studie van het Latijn bij tot het leren lezen. Er wordt 
een beroep gedaan op acribie, concentratie, grondigheid en geduld. 

  

1.3.3.2 Studie van de Romeinse literatuur en cultuur 

~ De studie van Latijn biedt de mogelijkheid om de Latijnse literatuur in de oorspronkelijke taal te 
lezen en ervan te genieten. 

~ De kennis van Latijn biedt een directe toegang tot bronnen van de westerse beschaving. 

~ Latijn studeren en lezen is het contact met het verleden bewaren. De mens is een wezen met een geschiedenis; wanneer hij van z'n verleden afgesneden wordt, treedt vervreemding op en is hij niet meer in staat zichzelf te begrijpen en te relativeren. 
De studie van de Romeinse beschaving steunt op de premisse dat het verleden ons waardevolle dingen te bieden heeft. 

~ De Romeinen hebben een eigen stempel gedrukt op de beeldende kunst (bouwkunst, portretten, fresco's, bas-reliëfs …) en op de bouwkunst (thermen, basilica's, amfitheaters, heirbanen …). Het bestuderen van deze culturele uitin gen is kennismaken met de culturele identiteit en patrimonium van de westerse beschaving. 

- Zich inleven in een andere beschaving en letterkunde, in casu de Romeinse, is meedenken met wie 
anders denkt; een "vreemde" cultuur bestuderen is intreden in een "andere" denkwereld, is luisteren naar een boodschap die tegelijk vertrouwd en vreemd is. Een andere cultuur binnenstappen helpt afstand nemen van de eigen cultuur. Hierop doordenken is zichzelf als mens beter leren kennen en helpt de Romeinse én de eigen cultuur relativeren en kritisch benaderen. 

~ De kennis van de Romeinse beschaving leidt tot een beter inzicht van het Nachleben. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

21 Algemene doelstellingen van de klassieke talen 

2.1.1 Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: die teksten ontleden, 
interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en 

analoge niet-bestudeerde teksten. 

2.1.2 - De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het 

werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort. 

2.1.3 Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van Grieken en Romeinen: hun 

taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de 
antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur, en tevens een achtergrond voor 

reflectie over onszelf en onze wereld. 

2.1.4 Inzicht krijgen in het wezen en het functioneren van taal door de confrontatie met de 
eigenheid van de klassieke taal. 

2.15 Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen; systematisch 
leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandi g leren werken 

en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur. 

De schoonheid van een literaire tekst leren waarderen. 

2.1.6 Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en 
deze confronteren met de christelijke boodschap. 

Via deze algemene doelstellingen draagt de studie van de klassieke talen, samen met de andere vakken, 
bij tot een persoonsvorming die de leerlingen in staat stelt: 
- hogere studies aan te vatten; | | nn | 

-_hun leven inte richten in harmonie met zichzelf, hun directe omgeving en de wereld waarin zij leven; 
- te zoeken naar de zin van hun bestaan. 

2.2 Algemene doelstellingen van de klassieke talen in de eerste graad 

Inleiding 

De doelstellingen waarvan sprake in dit hoofdstuk zijn een eerste stap om de algemene doelstellingen 

van het hele curriculum gedeeltelijk en in elementaire vorm in de eerste graad te realiseren. 

Deze doelstellingen moeten op het einde van de eerste graad door de leerlingen bereikt worden. De 
spreiding over de eerste graad is afhankelijk van de eigen werkwijze van de leraar en/of vakwerkgroep, 

en van de eigen schoolcultuur. 
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De evaluatie van deze doelstellingen op het einde van de eerste graad geeft de leraar en de klassenraad uttige informatie om de leerling op een verantwoorde wijze te begeleiden en te adviseren bij zijn studiekeuze voor de tweede graad. 

Opgelet: de voorbeelden bij de doelstellingen zijn enkel bedoeld als verduidelijking en suggestie. | 

2:21 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 1 

  

De leerlingen: 

~ ontwikkelen geleidelijk hun leesvaardigheid door eenvoudige teksten te leren begrijpen naar vorm en inhoud; 

~ verwerken bij de lectuur progressief nieuwe onderdelen van de grammatica. 

2.2.2 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 2 

Deze algemene doelstelling komt in de eerste graad nog niet aan bod. 

2.2.3 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 3 

De leerlingen: 

+ krijgen vanuit het vocabularium inzicht in het voortleven van de klassieke talen in de moderne talen; 

=_krijgen inzicht in en interesse voor de mens en zijn geschiedenis, en voor de plaats en het belang van de Griekse en/of Romeinse cultuur in deze geschiedenis, door te verwijzen naar het Nachleben van deze culturen in onze westerse wereld. 

Voorbeelden: 
* democratie, 
“_staatsvormen: koningschap, republiek, keizerrijk …, 
* bouw- en beeldhouwkunst (bv. renaissance, neoclassicisme), 
- elementen van mythologie in de psychologie (bv. Oedipus- en Electracomplex), in gangbare uitdrukkingen en in de plastische kunsten, 

* moderne opvoering van Griekse tragedies, 
“ opschriften op gebouwen, 
* romanisering en haar gevolgen; 

~ krijgen een inzicht in de eigenheid van de Griekse en/of Romeinse mentaliteit. 

Voorbeelden: 
“de antropomorfe godenwereld, 
- het ideaal van de heroïsche levenshouding (bv. Leonidas, Mucius Scaevola …), 
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het ideaal van de lichamelijke en geestelijke voortreffelijkheid (bv. Olympische spelen, opvoeding, e 
beeldhouwkunst), 

„ sociale klassen, 

. Romeins imperialisme. 

2.2.4 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 4 

De leerlingen: 

tonen interesse voor de eigenheid van een klassieke taal; 

duiden in grote lijnen het verschil aan tussen het Griekse en/of Latijnse flecterend taalsysteem 
enerzijds en het Nederlandse taalsysteem anderzijds; 

verwerven inzicht in het gestructureerde en genuanceerde karakter van een Griekse en/of Latijnse 
mededeling. 

Voorbeelden: | : 

- de gebruikelijke woordvolgorde en het gebruik van tijden, 
- het gebruik van partikels (bv. uév … ÒÉ) en medium in het Grieks. 

2.2.5 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 5 

De leerlingen: 

-_ leren kritisch oordelen, zowel op grammaticaal als op inhoudelijk vlak, door oog te hebben voor het 
geheel van een zin en een tekst, de details en de onderlinge samenhang ervan; 

- ontwikkelen een vermogen tot abstract denken door: 
: . . si ken 

- zich een analytische ingesteldheid eigen te maken, _ | 

+ het belang in te zien van grammaticale modellen om, bij het lezen van teksten, vormen te determi 

neren door middel van transfer naar en toepassing van het grammaticaal mw . 

* syntactische relaties te leggen bij zinsontleding en hierbij methodisch te werk te gaan; 

- ontwikkelen zin voor het verwoorden van gedachten in een verzorgde vorm, zowel bij vertaling of 
parafrasering van een zin of tekst, als bij de formulering van een eigen mening; 

=_ bekwamen zich om zelfstandig problemen op te lossen. 

Voorbeelden: 
- het individueel vertalen van een tekst, | ; 

- het inductief ontdekken van nieuwe grammaticale leerstof, 

* het ontdekken en verklaren van eigen fouten; 
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Vanuit de eigen opleiding is de leraar klassieke talen soms geneigd een schoolse achtergrondkennis 
en een culturele background te verwachten die er bij vele leerlingen niet (meer) zijn. Op dit punt 

kunnen de leerlingen erg verschillen, afhankelijk van de vooropleiding, familiale omstandigheden, 

interesse voor lectuur en dergelijke. Meer bepaald dwingt de moderne didactiek van de Nederlandse 

taal (inzake spraakkunst en de bijbehorende vaardigheden) tot een aangepaste aanpak. 

- leren dat een resultaat ook kan bereikt worden door samenwerking, en krijgen respect voor de 
inbreng van anderen. 

Voorbeeld: 
“een vertaling die totstandkomt door de bijdrage van verschillende leerlingen; 

~ krijgen meer smaak in het lezen, bijvoorbeeld door: > ne Bie aailount dh teren De beschikbare tijd is er beperkt. Het is dus nodig hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De 
leerlingen moeten ook voldoende tijd besteden aan oefeningen en persoonlijk werk, zowel in als 

~ ontwikkelen een degelijke studiehouding, waarbij volgende componenten een belangrijke rol spelen: pane 
* een duurzaam concentratievermogen, 
"een betrouwbaar geheugen, 
* zin voor nauwkeurigheid, 

- zin voor efficiëntie; 

1 

3.2 Ondersteuning van de motivatie 
Ÿ 

De methodes moeten zo gekozen worden dat ze elke leerling helpen het einddoel zo dicht mogelijk te 

benaderen: Griekse en/of Latijnse teksten in de originele taal lezen, ervan genieten en een reeks attitudes 

verwerven. De methodes moeten de motivatie van de leerling ondersteunen en stimuleren. 

Een leerling is gemotiveerd en bereid om blijvend de nodige inspanningen te leveren als 
Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 6 - er succesbeleving is; 

- er transfermogelijkheden (blijken te) zijn; 

De leerlingen: -_een motiverend milieu hem ondersteunt. 

~ ontwikkelen geleidelijk een persoonlijke motivatie voor de studie van de klassieke talen. 

2.2.6 

~ krijgen oog voor en staan open voor aspecten van de levensvisie en religie van de Grieken en 
Romeinen, en confronteren deze met de christelijke boodschap. Succes en succesbeleving 3.2.1 

Voorbeelden: Wie zijn best doet, verwacht resultaat; indien het uitblijft, wenst men te weten wat de oorzaak ervan 
“polytheïsme en antropomorfisme, is. Wie voortdurend mislukt, haakt af. “Een taak op maat is daarom een noodzaak”. Bovendien 
* gebed en offers, spannen mensen zich slechts in voor een taak, wanneer ze er emotioneel wat aan hebben, als ze zinvol 
* heldenmoraal, blijkt. 
* Waarde van de mens (behandeling van slaven …). 

~ Het is belangrijk de resultaten van toetsen, ook examens, zo vlug mogelijk mee te delen, de meest 
frequente fouten te (doen) bespreken, leertips te geven en die ook in te oefenen. Die tussentijdse 

3 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN toetsen moeten bovendien gevarieerd zijn en voorbereiden op de examens. 

~ Te hoge verwachtingen zijn zinloos èn oorzaak van demotivatie. Bijvoorbeeld verwachten dat de 
leerlingen altijd vlot en correct Nederlands schrijven, eisen dat ze blijk geven van een actieve 

taalbeheersing, verwachten dat ze dag na dag een parate kennis bezitten van 2 000 Griekse of 

Latijnse woorden … 

Ook relatief te gemakkelijke opgaven werken demotiverend, bijvoorbeeld te langdurige inoefe- 
ning … 
Dit pleit voor een realistische en gedifferentieerde aanpak, waar mogelijk. 

  

    
Volgende wenken zijn bedoeld voor de zes leerjaren. 
  

3.1 De concrete leersituatie 

Een efficiénte methodiek houdt rekening met de actuele situatie i 8 e in de klas. -_De leerlingen moeten weten wat ze doen en waarom (zinvolheid). Daarom is het wenselijk met hen 

de jaarplanning en de doelstellingen te overlopen en af te spreken wanneer men waar wil belanden. ~ Alhoewel onze leerlingen bewust kiezen voor klassieke talen, is er bij hen een groot verschil in 
aanleg. Om deze reden is er ruimte nodig voor zelfstandig werk en differentiatie. 
Uiteraard zal de keuze van lesonderwerpen en methodes sterk bepaald worden door de leeftijd en 
de persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen. 
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Af en toe wordt feedback gegeven: waar zitten we nu, wat is nog niet zoals het hoort, hoe verbete- 

ren we dit? Dit geldt niet alleen voor de groep, maar ook voor de individuele leerling. Via tussen- 

tijdse toetsen (in de eerste graad heel geregeld) moet hij voortdurend weten waar hij staat en door 

herhaling en remediëring steeds competenter worden. 
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Met behulp van zelfstandig werk moet hij zich kunnen bijwerken of zelf zijn kennis uitbreiden, 
bijvoorbeeld door op voorhand nieuwe leerstof te verkennen, andere teksten zelfstandig uit te 

werken, achtergrondinformatie te verwerven, de verworven kennis zelf te structureren, vaardiger te 
worden in het maken van analyses, syntheses en evaluaties … Op die ogenblikken stellen we de 

nodige informatie ter beschikking zodat de doelstelling van de opgave zonder tijdrovend zoekwerk 

kan bereikt worden. 

Dankzij deze aanpak kan de leerling steeds meer en krijgt hij ook het gevoel dat hij vorderingen maakt. 

3.2.2 Transfermogelijkheden , 

De leerling moet kunnen ervaren dat zijn studie van Grieks en/of Latijn hem kansen aanreikt om de 
verworvenheden in andere vakken en in andere domeinen (transfer) toe te passen en dat die studie hem 

zo bijkomende voordelen verschaft en dus “nuttig” is. 

Transfermogelijkheden zijn onder meer: 
-__De toepassing van etymologische kennis op Nederlandse en anderstalige woorden, en meer algemeen 

in onbekende woorden het bekende herkennen. 

- Het inzicht in de grammatica van een klassieke taal als referentiekader aanwenden om bepaalde 
grammaticale regels in moderne talen beter te begrijpen, bijvoorbeeld het gebruik van de naamvallen 

in het Duits. 

~ De eigenschap om met ‘akribeia’ de teneur van Nederlandse en anderstalige teksten te vatten. 

- Het gebruik van evaluatieve en kritische procédés, bijvoorbeeld om een persoonlijk verantwoord 

standpunt in te nemen ten overstaan van informatie vanuit de media. 

- De mogelijkheid om klassieke opvattingen en visies te confronteren met het hedendaagse gedachte- 

goed. 

- De bekwaamheid om problemen te onderkennen en stapsgewijs op te lossen (leren probleemoplos- 
send denken). 

De leraar klassieke talen zal extra aandacht besteden aan deze aspecten van zijn vak en de leerlingen 
stimuleren om die verworvenheden ook in andere omstandigheden toe te passen. Dit veronderstelt ook 

afspraken met collega’s van andere vakken en, waar mogelijk, zelfs intense samenwerking. 

3.2.3 Een motiverend milieu 

Het aftasten van de precieze en volledige betekenis van de klassieke teksten moet ook een attitude van 
respect voor iemands mening en een actieve luisterbereidheid realiseren. Dit veronderstelt dat de leraar 

hiervan een (motiverend) voorbeeld is. 

Hij zal er voortdurend op uit zijn om tot een perfect begrip van de teksten te komen en om bij zijn 
commentaar een duidelijk onderscheid te maken tussen wat de auteur zegt en de interpretatiemogelijk- 
heden. Hij zal ook in omgang met de leerlingen het positieve in hun woorden en daden erkennen en 

uitdiepen en ze middelen aanreiken om hun onvolkomenheden te verbeteren. 

De leerlingen hebben dus recht op een leraar die hen persoonlijk volgt, uit hen haalt wat kan (zelfs al 
moet de leerling op het einde van het jaar afhaken) en hen de ruimte geeft vaardigheden te verwerven, 

nodig om later elke geschikte opleiding aan te kunnen. 
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zake motivering kan ook groepswerk voordelen bieden. Men kan elke groep een andere taak geven 

ferentiëren), leren naar mekaar luisteren en aan mekaar uitleg geven, aan taakverdeling doen binnen 

de groep, gesprekstechnieken aanleren … Dit alles stimuleert de sociale vaardigheden van de leerling. 

pe leraar moet er zich dan wel van vergewissen in welke mate de leerlingen al met groepswerk ver- 

trouwd zijn. 

3.3 Voldoende oefenactiviteiten 

3.3.1 Nut 

Al doende leert men. Tijdsdruk mag nooit tot gevolg hebben dat de oefenactiviteiten stiefmoederli jk 

behandeld worden. Deze oefeningen moeten alle aspecten van het vak omvatten. Tijd investeren in 

oefeningen rendeert in elk geval, als ze doelgericht zijn. Zo immers verwerft de individuele leerling 

meer competentie en grotere motivatie: | 

oefeningen concretiseren de theorie, wat vooral nodig is bij jongere of zwakkere leerlingen; 

oefeningen vergroten het inzicht in de theorie: hoe meer de theorie in nieuwe omstandigheden 

gebruikt wordt, des te doorzichtiger en vanzelfsprekender ze wordt; 

- oefeningen brengen automatismen tot stand; _ | 

oefeningen laten blijken dat bepaalde kennisonderdelen zodanig verzwakt zijn dat repetitie nodig is. 

Daarom is het nodig om regelmatig ‘alles’ in herinnering te brengen; een hoofdstuk is eigenlijk nooit 

afgesloten; 

-_via oefeningen worden vaardigheden in verband met het omgaan met gegevens en het oplossen van 

problemen gestimuleerd. 

3.3.2 Efficiëntie 

Omdat oefenactiviteiten zo belangrijk zijn, is het nodig de beschikbare tijd efficiënt aan te wenden. De 

leerinhoud moet, zeker in het begin, beperkt worden tot de meest frequente taalverschijnselen. 

Bovendien moeten de leerlingen de theorie, zodra ze die begrepen hebben, voldoende memoriseren en 

repeteren. | 

Zij moeten weten dat van de allerbelangrijkste onderdelen een blijvende parate kennis verwacht wordt. 

Daartoe kan het nuttig zijn binnen de vakwerkgroep een inventaris van die onderdelen op te stellen 

(bijvoorbeeld per leerjaar, per trimester …). 

3.3.3 Soorten 

Er bestaan veel soorten oefenactiviteiten, ze reiken van de invulling van Één woord in een zìn, over 

begrijpen van zinnen en vertaling heen, naar het maken van synthesen en evaluaties. 

En niet elk initiatief mag noch kan van de leraar komen; het is nodig dat de leerlingen leren hoe ze 

zichzelf kunnen behelpen. De leraar zal hen methodes aanleren waarmee ze zelf kunnen ontdekken dat 

er tekorten zijn of dat de vaardigheid nog in onvoldoende mate aanwezig is. 
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3.3.4 Creativiteit 

Tenslotte is het nuttig dat de leerlingen kansen krijgen om actief en creatief met de leerinhouden om te za de leerinhouden kunnen immers vanuit verschillende standpunten benaderd (= ingeoefend) worden. 
Zo kunnen de leerlingen onder andere 
-_ vergelijkingen maken; 
-_zelf met vragen naar de leerstof gaan; 
- toepassingen en voorbeelden opzoeken; 
-_ verbanden tussen ideeën leren zien … 
Aanvankelijk gebeurt dit onder begeleiding, maar elke leerling moet zo vlug mogelijk uitgenodigd 
worden om zelf stapjes in die richting te zetten. Zelfstandig bezig zijn met de tekst verruimt het inzicht en versterkt de motivatie. 

4 EVALUATIE 

  

    
Wat volgt geldt voor de zes leerjaren. 
  

41 __Voorafgaande bemerking 

De richtlijnen voor evaluatie, zoals hier gegeven, behandelen niet de totale evaluatieproblematiek. Dit | is binnen het kader van een leerplan niet mogelijk en niet zinvol. Bovendien beschikt elke school over 1 een eigen pedagogisch project waarbinnen de evaluatie een concrete vorm krijgt. 
Het spreekt vanzelf dat de leraar zijn evaluatie daarop afstemt en daarbij rekening houdt met de richtlijnen van het leerplan. 

5427 Doel van de evaluatie 

4.2.1 Situering in het leerproces 

De leerlingen moeten steeds weten waar zij precies staan op hun weg naar het einddoel en tussendoel. Daarom is regelmati ge evaluatie een noodzaak. De frequentie en de aard van de toetsen kan uiteraard in de loop van de drie graden veranderen.   
4.2.2 Remediéring 

Toetsen maken remediëring mogelijk. Ze moeten dan ook zo opgesteld worden dat eruìt blijkt wat reeds gekend is, wat beheerst wordt en wat een verworvenheid is geworden (gradatie). 
Op grond van deze informatie wordt het leerproces (klassikaal en individueel) bijgestuurd. 
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Oriëntering 4.2.3    
pe evaluatie moet de leraar in staat stellen een duidelijk beeld te krijgen van het kennen en kunnen van 
de leerling. 

Ook gegevens over affectieve doelstellingen en resultaten bij het toetsen van de uitbreidingsleerstof 

helpen om dat beeld te vervolledigen. Zo kan de leraar zinvol meehelpen om de leerling juist te 
oriënteren. 

In de eerste graad is het van belang dat de leerling beoordeeld wordt op zijn mogelijkheden in verband 
met ASO in het algemeen en een curriculum klassieke talen. 

In de tweede graad is het vooral van belang de evaluatie te maken ìn functie van een verdere juiste 
oriëntering van de leerling, vooral binnen het curriculum klassieke talen. 

Richtinggevend hierbij is de evolutie van de leerling op gebied van motivatie, interesse voor taal, 
literatuur, cultuur en methodisch en zelfstandig omgaan met teksten. Tevens moet geconstateerd 

worden of de leerling de vereiste basisvaardigheden in verband met grammatica en vocabularium bezit 

om met goed gevolg de lectuur in de derde graad aan te kunnen. De leraar zal aan de hand van de 

toetsen zekerheid moeten krijgen of een verder curriculum klassieke talen voor de leerling een zinvolle 

en haalbare vormingscomponent zal zijn. 

In de derde graad zal de evaluatie de leraar helpen de leerling gefundeerde adviezen te geven voor zijn 
verdere studie. Daartoe is het nodig dat er toetsen worden afgenomen over grotere gehelen. Zo kan 

men nagaan of de leerling bekwaam is een bepaald element in een ruimere context te zien, of hij een 

meer uitgebreide stof kan verwerken en daarbij hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. 

4.3 Algemene kenmerken van goede toetsen 

4.3.1 Toetsen moeten valied zijn, dit wil zeggen rechtstreeks inspelen op de doelstellingen. Men 
moet duidelijk weten wat men met de lessen moet bereiken en wat bijgevolg door de toetsen moet 

geëvalueerd worden. De leraar moet zich daarbij laten leiden door de doelstellingen van de respectieve- 

lijke graden. 

4.3.2 Toetsen moeten representatief zijn: 

- qua leerinhoud. Zij bestrijken het geheel van de leerstof en maken duidelijk in welke mate de 
basisdoelstellingen met betrekking tot taal (vocabularium, grammatica), lectuur en cultuur bereikt 

zijn; 
-_quabeheersingsniveaus. De verschillende niveaus (kennis, inzicht, toepassing …) komen evenwich- 

tig gespreid aan bod, en dit op grond van doelstellingen; 
- qua beoordelingscijfer. De componenten taal, lectuur en cultuur komen in de loop van het curricu- 

lum in een wisselende verhouding voor. Deze verhouding zal dan ook weerspiegeld worden in de 

beoordelingscijfers. 

4.3.3 Toetsen moeten herkenbaar zijn, dit wil zeggen dat de aard van de vraagstelling aansluit 
bij de vertrouwde manier van werken in de les. 
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4.3.4 Toetsen moeten betrouwbaar zijn: de vragen moeten ondubbelzinnig geformuleerd 
worden. Bijkomende uitleg zou overbodig moeten zijn. 

4.4 Suggesties voor toetsen 

4.4.1 Tussentijdse toetsen 

- Proeven over de basiswoordenschat. De kennis van de basiswoordenschat vergt een regelmatige 
controle, zelfs in de derde graad. Ook woordafleidingen krijgen speciale aandacht. 

~ Proeven over de beheersing van de basisgrammatica: met een kleine controleproef kan de leraar 
vaststellen of bepaalde grammaticagegevens gekend zijn. 

-__Proeven over de verklaring van in de klas gelezen teksten en over de vordering in de leesvaardig- 
heid: deze zijn belangrijk als voorbereiding op de examens. Zij geven tevens leraar èn leerling 

duidelijk te kennen waar zij staan. 

- Proeven over culturele items. 

~ Vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad kan een toets in het begin van het jaar nuttig zijn. Zo 
kan de leraar vaststellen welke onderdelen van de leerstof nog uitgediept en bijgewerkt moeten 
worden. 

4.4.2 Examens 

~ Proeven over de basiswoordenschat, overeenkomstig de doelstellingen per graad. 

~ Proeven over de beheersing van de basisgrammatica. Alle vormen van actieve taalbeheersing 
worden hieruit geweerd, tenzij die in de doelstellingen voorgeschreven is. In de leerjaren waar 

auteurs gelezen worden kan de basisgrammatica getoetst worden in aansluiting met de proef van 

tekstverklaring. 

-_ Proeven over de verklaring van een in de klas gelezen tekst. Deze mogen niet bestaan uit het louter 
reproduceren van wat in de klas werd uitgelegd. De leerlingen moeten bekwaam zijn analoge 

verklaringen te geven over een eveneens in de klas gelezen tekst. Het is niet steeds nodig alle 

behandelde passages als stof voor deze proeven op te geven. In vele gevallen kan een representatie- 

ve selectie volstaan. Dit is zeker het geval in de eerste graad waar de teksten eerder een middel zijn 

om leesvaardigheid te verwerven. In de tweede en derde graad moet men kunnen toetsen of de 
leerlingen een zicht hebben op het geheel van een werk of een thema. 

Waar de cultuur in samenhang met auteurs behandeld wordt, horen in de proef over auteurs ook 

vragen thuis over die cultuur. 

~ Proeven over leesvaardigheid van een niet-behandelde tekst. Inzake woordenschat, syntaxis en 
begripsinhoud mag deze tekst zeker niet moeilijker zijn dan de gelezen teksten, en moet hij inhoude- 
lijk en taalkundig erbij aanleunen. De tekst moet voorbereid worden zoals in de klas, met dezelfde 

methode, dus met een inleiding en voldoende woordverklaring. 
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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. 

4.43 Toetsen over de uitbreiding 

pe resultaten hiervan komen niet in aanmerking voor het al dan niet slagen. Deze proeven kunnen de 

jeraar helpen zijn beeld van de leerling te vervolledigen. 

5 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN 

Ook de klassieke talen dragen bij tot het realiseren van vakoverschrijdende eindtermen. 

  

5.1.1 Het domein van de uitvoering 

LELE1 De leerlingen kunnen losse gegevens ordenen en inprenten door gepast gebruik te maken 

van mnemotechnische middeltjes. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- het memoriseren van het vocabularium 

- het memoriseren van de morfologie en syntaxis. 

LELE2 Deleerlingen kunnen zich in samenhangende informatie oriënteren door het aanwenden van 

vormkenmerken: titels, subtitels … 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- het structureren van grammaticale gegevens 

- het inpassen van nieuwe grammaticale gegevens ìn het geheel. 

LELE3 De leerlingen kunnen samenhangende informatie inhoudelijk begrijpen en analyseren door 

de betekenis van woorden, begrippen en zinnen, waar mogelijk, uit de context af te leiden. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- de lectuur van teksten, waar dikwijls een meer genuanceerde vertaling van een 

basiswoord noodzakelijk is. 

LELE4 De leerlingen kunnen bij het instuderen … de noodzakelijke voorkennis opnieuw opzoe- 

  

ken … 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- het verwerken van grammaticale gegevens die altijd steunen op wat voorafging 

- het vertalen van een tekst waarvoor kennis van het basisvocabularium en van de 

basisgrammatica noodzakelijk is; regelmatig opzoeken is dus nodig. 

Algemeen deel 25 Eerste graad 

  

 



  

LELES De leerlingen kunnen bij het leren van samenhan gende informatie verdiepend werken. Dit wil zeggen: ze kunnen zich vragen stellen bij de leerstof en deze vragen beantwoorden, … tekstmarkeringen aanbrengen, … verbanden leggen tussen elementen van de leerstof. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- de grammaticale en inhoudelijke analyse van een tekst 
- de verwerking van culturele achtergrond bij de lectuur. 

LELE6 De leerlingen kunnen bij het oplossen van een probleem 
- het probleem herformuleren, 
- onder begeleiding een oplossingsweg bedenken en verwoorden, 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- de verwerking van nieuwe leerinhouden 
- de lectuur van een tekst, klassikaal, in groep of individueel 
- het verwoorden van de verschillende stappen die tot een correcte vertaling van een 

zin of tekst leiden. 

LELE7 De leerlingen kunnen informatiebronnen adequaat raadplegen … 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het gebruik van vocabulariumlijsten 
- het opzoeken van informatie bij het oplossen van vragen ìn verband met gramma- 

tica 

~ het opzoeken van informatie bij het oplossen van vragen in verband met de cultu- rele achtergrond van een tekst. 

5.1.2 Het domein van de regulering 

LELE8 De leerlingen kunnen hun werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het studeren van de les. Planmatig werken is vooral belangrijk bij het regelmatig 
herhalen van de leerstof. Een Juiste tijdsverdeling maken is belangrijk 

~ het maken van oefeningen 
- het opzoeken van documentatie bij een cultuurles. 

LELE9 De leerlingen kunnen zichzelf sturen met behulp van een correctiesleutel … LELE 10 De leerlingen kunnen de eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven waarom iets fout gegaan is en hoe fouten vermeden kunnen worden. 

Deze eindtermen kunnen nagestreefd worden via 
- de correctie van oefeningen, individueel of in groepsverband 
- het vaststellen van fouten en het verantwoorden van de gemaakte fouten. 
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5.13 Het domein van attitudes 

LE11  Deleerlingen zijn bereid zelf naar oplossingen te zoeken en durven leer- en studieproblemen 
a te signaleren en uitleg of hulp te vragen. 

LELE 12 De leerlingen zijn bereid ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 

Deze eindtermen kunnen nagestreefd worden via | 
- het zelfstandig herhalen van vocabularium en grammatica | L 

- de lectuur van een tekst. Deze attitudes zijn noodzakelijk om een tekst te begrijpen 
en worden zo op hun beurt verder ontwikkeld. 

LELE 13 De leerlingen beseffen dat het leren reeds in de klas begint en niet alleen thuis gebeurt. 

5.1.4 Het domein van de studiekeuze 

LELE 14 De leerlingen hebben inzicht in de algemene structuur van het secundair onderwijs. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via ; 
- kennis van en inzicht in het curriculum klassieke talen zoals het op de school 
aangeboden wordt. 

LELE17  Deleerlingen tonen zich bereid om bij het kiezen van een studierichting rekening te houden 
met hun eigen (leer)mogelijkheden. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het correct inschatten van de eigen taalkennis . 

- het correct inschatten van de vaardigheid in het lezen en begrijpen van een tekst 

- het correct inschatten van de interesse in de Antieke cultuur als bron van de 

westerse beschaving. 

Noot: In het leerplan Grieks worden nog meer concrete suggesties gegeven (zie 9.3 en 9.4). 

52 Sociale vaardigheden (SOVA) 

SOVA5 _Deleerlingen kunnen in groepsverband meewerken en een toegewezen opdracht uitvoeren. 
SOVA 13 De leerlingen leggen contact met anderen binnen de groep en staan open voor contact met 

anderen buiten de groep. | _ 
SOVA 14 De leerlingen kunnen in een groepsdiscussie hun mening weergeven, handhaven en bijstu- 

ren. 

Deze eindtermen kunnen nagestreefd worden via L | 
- opdrachten in groepsverband die leiden tot het begrijpen van een tekst 

- het opzoeken en verwerken van documentatie in groepsverband. 
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a ; i : Opvoeden tot burgerzin (BUZI) De eindterm kan nagestreefd worden via 
Bets - cultuurlessen: het nut van bepaalde (alternatieve) geneeskundige therapieën 

De leerlingen kunnen op een verd. . openbare nutsvoorzieni 
raagzame | a p zieningen huidskleur en etniciteit. g: manier omgaan met verschillen in sekse, geneeskunde, thermen …    

      

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- Cultu ; j i 

urlessen: by. de houding van Grieken en Romeinen tegenover slaven de spanning tussen patriciërs-plebejers, | de houding tegenover and, * rollenspelen: bv. de familie. nr ren 

MINIMALE MATERIELE VEREISTEN 

fa Minimale uitrusting 
gn   BUZI7 De leerlin i 

| 

gen kunnen zich - n zich een beeld Volgende materiële hulpmiddelen dienen zeker beschikbaar te zijn in klas- of vaklokaal, of in de 
schoolbibliotheek: 

historisch-geografische kaarten van de Griekse en Romeinse wereld. Het gaat hier zowel om 

materiaal dat de leerkracht gebruikt ter verduidelijking van geografische en historische gegevens in 

de lessen cultuur of lectuur, als om materiaal waarover de leerlingen zelf beschikken. In het laatste 

geval kan het gaan om kaarten opgenomen in het gebruikte handboek, kaartjes die door de leer- 

kracht ter hand gesteld worden, of om een historische atlas die ook voor het vak geschiedenis 

gebruikt wordt; 

- een woordenboek Latijn - Nederlands; Grieks - Nederlands; 

- een verklarend woordenboek van de Klassieke Oudheid; 

enkele naslagwerken in verband met de Griekse en Romeinse cultuur en geschiedenis in het alge- 

meen, en aspecten ervan. Het staat de vakgroep vrij hierin een keuze te maken. 

Genoemd materiaal kan uiteraard ook onder elektronische vorm beschikbaar zijn. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- culti ; 7 ij 

uurlessen: by. thema's zoals Kledij, onderwijs, huishouden, spelen reizen en andere, zijn een dankbaar onderwerp om over verschillen tus- Sen vroeger en nu te praten groepswerk: bv. samen werken; doorbreken van het ro llenpatroon; in die situa- tes worden ook geschillen bijgelegd. ° OE 

berichtgeving. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- Cultuurle. : i ] i 

Ssen: de Grieks-Romeinse cultuur is niet zomaar zonder korrel zout te nemen. De leerlingen geven blijk van kritische zin bij het ge- bruik van de informatie, bv. wat is echt wat i. verhaal in een 
> > Ss 

us101 ische film! ~ teksten: teksten, beelden houden een boodschap in en kunnen manipule- ren. Hoe gebruikten de Romeinen hun 'media'? 

62 Suggesties voor uitbreiding 

Daarnaast kan de vakgroep, eventueel in overleg met collega's van andere vakken en volgens de 
mogelijkheden van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen. 

We denken hier onder andere aan: 

- een etymologisch woordenboek; 

=_een mythologisch woordenboek; 

- documentatiemappen rond bepaalde thema's die in de lessen aan bod komen; 

-_diareeksen en videobanden, aangepast aan de lessen cultuur; 

- jeugdboeken waarin de Oudheid op één of andere wijze aan bod komt; 

- boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen; 

= kaarten of afbeeldingen op transparanten; 

- maquettes van een Romeinse villa, thermen, een tempel …; 

-  softwareprogramma's als hulpmiddel voor het inoefenen van Latijnse woordenschat en spraakkunst, 
cd-rom als ondersteuning van de lessen cultuur enz. 

  
BUZI11 De leerlingen kunnen de basiselementen 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- cultuurlessen: de Griekse stadstaat 

de evolutie van het Romeinse Rijk 
de huisvesting (domus, villa, insulae).     

54 Gezondheidseducatie (GEED) | > pet à ; : 
De leraren en leerlingen klassieke talen moeten vlot toegang kunnen krijgen tot het multimedialokaal. GEED1 De leerlingen kunnen het belan 

omgeving. 
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7 BIBLIOGRAFIE EN ANDERE BRONNEN 
  

7.1 Inleiding 

Het hoofdstuk Bibliografie en andere bronnen is bewust beknopt gehouden. We vermelden op de eerste 
plaats enkele belangrijke pedagogische publicaties. We nemen ook publicaties op waarnaar in deze 
leerplanbrochure verwezen wordt. Omwille van het toenemende belang is ook een selecte bibliografie 
over ICT opgenomen. 

laa Bronnen 

7.2.1 Pedagogische publicaties 

- Klassieke talen, VVKSO, Brussel, januari 1994: bibliografie en woordenlijsten. 

~ Informatiebrochure. Vergilius-wedstrijd. Vlaamse selectieproef voor het Certamen Ciceronianum 
Arpinas. Plato-wedstrijd, Brussel, oktober 1998 (6de editie). Wordt jaarlijks uitgegeven. 

~ VAN HOOFF, A, Vademecum voor de leraar klassieken, Universiteit Nijmegen, 1997. 

  

7.2.2 Leerplannen 

~ Moedertaalopvoeding in de basisschool, Taalbeschouwing, Centrale Raad van het Katholiek Lager 
en Kleuteronderwijs, Brussel, 1996. 

Er bestaat ook een basistekst ‘Taalbeschouwing' die al de behandelde aspecten breedvoeriger 
beschrijft en de nieuwe visie onderbouwt en illustreert. 

Leerplan Secundair Onderwijs, Nederlands, eerste graad, eerste leerjaar - tweede leerjaar, VVKSO, 
Brussel, 1997. 

7.2.3 Woordenschat 

~ DELATTE, L., EVRARD, E., e.a., Dictionnaire fréquentiel et index inverse de la langue latine, 
Laboratoire d’ Analyse Statistique des Langues Anciennes de l’Université de Liège (LASLA), Liège, 
1981. 

+ LENAERS, R., Aantekeningen bij VERBA (uitgaven 1995 en 1997), Ars Legendi 37, 1998, 
Kritische bedenkingen bij de basiswoordenlijst in de Pedagogische publicatie van het VVKSO. 
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7.2.4 Lectuur 

BOSTEELS, R., Lezen en leren lezen, in Kleio 27, 1997, blz. 2-13. 

. BUDE, A. Het ontwikkelen van tekstbegrip, in Kleio 12, 1982, blz. 97-108. 

- BUDE, A, Enkele didactische modellen voor het ontwikkelen van tekstbegrip, in Kleio 13, 1983, 

blz. 19-28. 

- VANHERP, D. Tekstbegrip bij leerlingen, een fundamentele bekommernis, in Kleio 21, 1992, blz. 

136-146. 

VERHOEVEN, P., HULSHOF, H., Het ontwikkelen van tekstbegrip en de Nieuwe Versie van de 

Taal der Romeinen, in Lampas 23, 1990, blz. 419-431. 

… VERHOEVEN, P., VAN HOOFF, A., Maar incipiam kan toch accusativus zijn? Naar een 

didactiek van tekstbegrip, in Lampas 18, 1985, blz. 279-293. 

7.2.5 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

- FECHNER, D., Multimedia im Altsprachlichen Unterricht, in Der Altsprachliche Unterrricht 41 

(1998), blz. 86-101. 

- FECHNER, D., CD- und Netzangebote zur Unterrichtsvorbereitung, in Der Altsprachliche Unter- 
richt 41 (1998), blz. 103-109. 

~ LAAN,N.J., DE JONG, J.R., Informatietechnologie en Klassieken I: Onderzoek, in Lampas, 30 

(1997), blz. 163-197. 

~ LAAN, N.J., DE JONG, J.R., Informatietechnologie en Klassieken I: Onderwijs, deel I, in 
Lampas 31 (1998), blz. 157-188. 

~ RADEWALDT, F., Computerprogramma fiir Latein. Méglichkeiten und Grenzen ihres Einsatzes, 

Der Altsprachliche Unterricht 41 (1998), blz. 77-85. 

- STUDIE 93, Studie over de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de algemene vakken 

van het ASO, Vlaamse Onderwijsraad, Brussel, 1998 ( D/1998/6356/33), blz. 47-49. 

7.2.6 Tijdschriften 

~ Kleio 
- Der Altsprachliche Unterricht 
- Lampas 
- Novaet Vetera 
- Hermeneus 
~ Les Etudes Classiques 
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INHOUD 8 LEERPLAN KLASSIEKE STUDIEN (eerste leerjaar À) 

Het leerplan Klassieke studiën bestaat uit drie onderdelen: Latijn, Grieks en Antieke cultuur 

8 LEERPLAN KLASSIEKE STUDIEN ......................... 35 Ee Latijn 

8.1 Latijn ……........e oneens en ven senseo senses ensen senses ees ensen 35 8.1.1 Beginsituatie 
8.1.1 Beginsituatie 4.4 seu s «à à à sreroièioe à à oo o-rersrereraiers e à à e-cieroiniererete © 6 35 

8.1.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken Alle leerlingen die in het eerste leerjaar voor Klassieke studiën hebben gekozen, komen voor de eerste 

en didactische middelen ..................... esse... 35 maal in aanraking met de klassieke talen. In deze zin hebben alle leerlingen dezelfde startpositie. 

8.1.2.1 Uitgangspunten en principes .............sessssssssesssssssssssesese 35 . 
8.1.2.2 Taal eeens eener neen venne ers eren ververs eere ereen 36 Sedert de invoering van de eindtermen en de nieuwe leerplannen in het basisonderwijs is de 
8123 Lectùür eeen eee emmen eG khen de Eh ineen à 46 (voor)kennis van het Nederlands grondig gewijzigd. Deze voorkennis kan bovendien in diepgang 
8.1.2.4 Vaardigheden en attitudes .......................................... 48 van leerling tot leerling verschillen. Het ligt voor de hand dat de leraar klassieke talen in het eerste 

8.1.3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen ..............,.. 48 leerjaar met deze voorkennis rekening houdt. In dit leerplan komen een aantal aanbevelingen voor om 

8.1.4 Evaluätie. 22m à 8 sons s oes onmens ds hemmen 4e ba emmen 49 met deze nieuwe beginsituatie om te gaan. Zie bij Begrippen (8.1.2.2). 

8.2 Grieks: . ;: «vam ss 5 4 SERRES 03 8 PREM EE PEN à à » 3 ele 51 8.1.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken en didactische 

8.2.1 Beginsituatie: sue a oe oem ss emee as e weese e ee srvisiniereete 51 middelen 

8.2.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken 
en didactische middelen .................,.....,.,,.........ssss.scs 51 Belangrijke toelichting 

8.2.3 Evaluatie 2.0... ccc cece cece cece cece reece cece cree eesceeeesssseeees 52 
De volgende leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken zijn 

bedoeld voor de eerste graad. Voor alle leerlingen geldt dat ze op het einde 

8.3 Antiekeé COQ sas à à à « ones se HR à 7 » LENS 5 6 + 5 MENS 53 van het tweede leerjaar de leerplandoelstellingen hebben bereikt, ongeacht 
8.3.1 Besinsituatié saura. s 3 ss menant ss seance € 4 sATA € 5 à à SR OTS 53 het aantal gevolgde lesuren (eerste leerjaar: 2/4/5; tweede leerjaar: 3/4/5). 

8.3.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken Het leerplan van de tweede graad neemt het programma van de eerste graad 

en didactische middelen .........................,.............ssssse 53 als vertrekpunt. 

8.3.3 Evalüatie ; : 4 sommes à à à » sure oo 5 sise so à seniors » » 0 6 6 ees 54 De leraren van de eerste graad spreiden vrij, in onderling overleg, de leer- 
inhouden over het eerste, respectievelijk tweede leerjaar. 

Het leerplan Latijn van de eerste graad bevat geen suggesties voor uitbrei- 

ding. 

8.1.2.1  Uitgangspunten en principes 

De afbakening van basisdoelstellingen en -inhouden is gebaseerd op enkele principes, die ingegeven zijn 
door volgende uitgangspunten: 

De eerste algemene doelstelling van de studie van Latijn is: teksten van Latijnse auteurs begrijpen 
naar vorm en inhoud. 
In de loop van het tweede leerjaar van de tweede graad moeten authentieke teksten gelezen worden. 
Doelstellingen moeten door leerlingen bereikt worden en moeten dus pedagogisch verantwoord zijn. 
Het minimumprogramma moet verworven zijn vooraleer men aan uitbreiding of aanvulling denkt. 
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De principes zijn: 

© Rationalisatie 

Taalkennis moet in de eerste plaats leiden naar tekstbegrip: de leerinhouden, en vooral de doel- 
stellingen bij die inhouden, zijn beperkt tot die kennis en vaardigheden die een leerling in staat stellen 

een woord of een zinsdeel in een coherente Latijnse zin te identificeren en correct te interpreteren. 

Bij het opstellen van het leerplan is in de mate van het mogelijke rekening gehouden met resultaten 

van het frequentieonderzoek in verband met vocabularium, morfologie en syntaxis. 

+ Functionaliteit 4 

Van bij het begin moet het voor de leerling duidelijk zijn dat de morfologie slechts betekenis heeft 
binnen de samenhang van een zin; morfologie wordt dus bestudeerd in functie van de syntaxis met 

als doel: het lezen van zinnen en teksten. 

Dit principe heeft mee de scheidingslijn bepaald tussen de leerstof van de eerste en die van de tweede 
graad. 

+ Systematisatie 

Leerlingen hebben nood aan helderheid en overzicht. Het is belangrijk dat zij hun kennis kunnen 
inpassen in een gestructureerd en afgerond geheel. Om die reden zijn er taalelementen opgenomen 

die de frequentie niet halen; in de pedagogisch-didactische wenken zal hierop gewezen worden. 

+ Uniformiteit 

In de leerplannen Latijn en Grieks wordt dezelfde terminologie gehanteerd. Een aantal veel gebruik- 
te termen worden in het leerplan Grieks omschreven (zie 9.2). 

Tevens wordt gestreefd naar eenvormigheid met Nederlands (zie 8.1.2.2). 

De gebruikte grammaticale terminologie wordt sterk aanbevolen maar niet opgelegd. 

8.1.2.2 Taal 

Begrippen 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- De begrippen die nodig zijn om de doelstellin- Zie bij Woordenschat, Morfologie, Syntaxis en 

gen van het leerplan te verwezenlijken, begrij- Woordvolgorde 

pen en hanteren. 
- Opgegeven voorbeelden onder het juiste be- 

grip rangschikken. 

«Opdrachten waarin de begrippen voorkomen 

uitvoeren. 
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Begrip en term 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen ‘begrip’ en ‘term’. In het leerplan is zoveel . 
mogelijk gekozen voor een ‘doorzichtige’ terminologie, waardoor de term op zich het begrip al 

verheldert. Het gebruik van deze termen is sterk aanbevolen, maar niet opgelegd. 

Voorkennis Nederlands 

_ De leraar neemt de doelen en de leerinhouden van de taalbeschouwing van het leerplan “Moeder- 
taalopvoeding in de basisschool” als vertrekpunt van de (voor)kennis van de leerlingen. 

- De leraar gaat na hoe grondig deze doelen en leerinhouden door de leerlingen verworven zijn en 

houdt er rekening mee. 

-_ De leraar schenkt bijzondere aandacht aan het aanleren van de grammaticale terminologie: 

- Hij houdt rekening met de termen en begrippen die de leerlingen reeds gebruiken. In het 
basisonderwijs hebben zij volgende begrippen geleerd: 

© vormleer: stam, uitgang, samenstelling, afleiding, voorvoegsel (prefix), achtervoegsel (suffix), 

verkleinwoord; 

e woordleer: zelfstandig naamwoord (substantief), eigennaam, enkelvoud, meervoud, genus, 

mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, bijvoeglijk naamwoord (adjectief), lidwoord, 

werkwoord, werkwoord met klankverandering (sterk werkwoord, werkwoord met 

klankwisseling), werkwoord zonder klankverandering (zwak werkwoord, werk- 

woord zonder klankwisseling), noemvorm (infinitief), persoonsvorm, tegenwoordi- 

ge tijd, verleden tijd; 
e zinsleer:  zin, vraagzin, zinsdeel, woordgroep, onderwerp, gezegde, naamwoordelijk ge- 

zegde, werkwoordelijk gezegde, voorwerp, bepaling. 

Het staat de leraar in het basisonderwijs vrij ook de vreemde synoniemen tussen haakjes (zoals 
suffix, substantief …) reeds aan te leren. 

- Hij houdt rekening met de termen en begrippen die de leerlingen in de loop van de eerste 
graad secundair onderwijs in de taallessen leren kennen. We verwijzen hier naar het leerplan 

Nederlands van de eerste graad (zie 7.2.2), waarin alle begrippen zijn opgenomen die tot de 

basisstof van de eerste graad behoren (blz. 29-32). Het leerplan beveelt de leraren Nederlands aan 

de essentiële spraakkunstbegrippen door middel van “een kleine inductief gegeven 'cursus' vroeg 

in het eerste leerjaar" aan te brengen. In dit verband ligt het voor de hand dat de leraar klassieke 

talen met de andere taalleraren van de eerste graad overleg pleegt. 

* Hijis er zich van bewust dat hij via de klassieke talen nieuwe termen en begrippen toevoegt. 

Bijvoorbeeld bij: 

e vormleer: verbuiging, naamval, vervoeging; 

e woordleer: de naamvallen, de tijden, actieve en passieve vormen; 

o zinsleer: de functies, hoofd- en bijzin, het antecedent. 
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+ Hijis er zich van bewust dat hij via de klassieke talen vertrouwde termen en begrippen aanvult 
en/of nuanceert. Bijvoorbeeld: 

e gezegde: 

- basisonderwijs: het gezegde is dat deel van de zin dat ons iets zegt, verkondigt, meedeelt 
over het onderwerp van de zin. Het gezegde geeft een uitspraak over het onderwerp, drukt 

uit wat het onderwerp is, wat het onderwerp onderneemt, wat het overkomt enz. Het 

gezegde kan bestaan uit: werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde + voorwerpen + 

bepalingen. 
Wanneer een gezegde zegt wat het onderwerp doet, wat ermee gebeurt, wat het onder- 
neemt, wat het overkomt enz, dan bevat het een werkwoordelijk gezegde. 

bv. Ik zal jullie niet bezighouden. ‚ 

+ Wanneer een gezegde zegt wie, wat of hoe het onderwerp is of wordt, dan bevat het een 

naamwoordelijk gezegde. 

bv. De dief was niemand anders dan de eigenaar van de auto. 

bv. De film was spannend. 

- klassieke talen: de term ‘naamwoordelijk deel van het gezegde’ (strikt genomen: het ‘naam- 
woordelijk deel van het naamwoordelijk’ gezegde) duidt aan wat of wie het onderwerp is of 

wordt. Het ‘naamwoordelijk deel van het gezegde’ is een substantief of adjectief dat door een 

koppelwerkwoord met het onderwerp wordt verbonden. 

© voorwerp: 
- basisonderwijs: het voorwerp is het onmisbaar deel van het gezegde. 

bv. Ik zal jullie niet bezighouden. 

= klassieke talen: 

+ de term ‘lijdend voorwerp’ duidt aan wie of wat de handeling van het (actieve) werkwoord 

ondergaat. 

bv. Jullie leren nu een nieuwe taal. 
* de term ‘meewerkend voorwerp’ zegt aan/voor wie/wat de handeling van het werkwoord 

gebeurt. 

bv. Ik geef een boek aan mijn broer. 

© bepaling: 
- basisonderwijs: de bepaling is belangrijk voor de betekenis van de zin, maar kan ook weg- 

gelaten worden. De bepaling geeft bijkomende informatie. 

bv. Ik zal jullie op dit moment niet bezighouden. 

= klassieke talen: 
-_determ ‘bijvoeglijke bepaling’ duidt een niet noodzakelijke informatie over een naamwoord 

aan. 
bv. De leerlingen van mijn school zijn op reis. 

* de term ‘bijwoordelijke bepaling’ duidt aan wanneer, waar, waarmee, hoe of waarom iets 

gebeurt. 

bv. In sommige landen sterven mensen van honger. 

~ De leraar maakt met zijn vakcollega’s omtrent het begrippenapparaat en de wijze van aanbrengen de 
nodige afspraken: Welke termen worden wanneer en hoe aangeleerd”? 
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fonetiek 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Een Latijns woord correct lezen volgens de - De uitspraak van klinkers, medeklinkers en 

tweeklanken oud-Romeinse uitspraak en met de juiste klem- 

- De klemtoon van het woord 
toon. 

Een bestudeerde tekst vlot en correct lezen. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Als de leraar de Latijnse teksten correct en expressief voorleest, zullen de leerlingen spontaan de juiste 

uitspraak overnemen. 

Met het oog op de lectuur van poëzie is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de lengte van de 

lettergrepen. 

Woordenschat 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- Van ca. 800 Latijnse basiswoorden een aantal  - Ca. 800 basiswoorden 

elementen kunnen geven. - De betekenis in het Nederlands 

- Woordsoort 
- Van het zelfstandig naamwoord/substantief: 

+ nominatief 

- genitief 

- genus 
- Van het bijvoeglijk naamwoord/adjectief: 

- nominatief in de 3 genera 

- genitief 
- Van het werkwoord: 

- le persoon enkelvoud 

- In de verbogen vorm van het naamwoord de 
nominatief herkennen. 

~ In de vervoegde vorm van het werkwoord de 
noemvorm (infinitief) herkennen. 

- Deonregelmatige tijdstammen van werkwoor-  - Moeilijk te herkennen stamtijden 

den uit de basiswoordenlijst herkennen en de 

noemvorm (infinitief) geven. 

~ De grondbetekenis van frequente prefixen en ~ De prefixen ab-, ad-, com- (in de betekenis van 

suffixen weergeven en in samenstellingen te- samen), de- (weg), ex- (uit), in- (in en erin), 

  

rugvinden. inter-, per- (door, over, heen), pro-, sub- (on- 

der), trans-, in (niet), re- 

- Suffixen 
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t De passende naamval bij de gememoriseerde 

voorzetsels, adjectieven en werkwoorden aan- 

vullen. 

De woordenlijst oordeelkundig gebruiken. 
In sommige Nederlandse woorden en in woor- 

den uit de moderne vreemde talen de Latijnse 

stammen en woorden herkennen. 

t 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Voor het hele curriculum stellen we een basiswoordenschat voor van minimum 1 250 woorden. 
Deze worden aangeleerd in de 1ste graad (ca. 800) én in de tweede graad (ca. 450). Dit aantal van 

1 250 komt neer op de statistische frequentie van meer dan 100 in LASLA. Dit aantal haalt een 

dekkingspercentage van 75 %. 

We verwijzen hier naar de pedagogische publicatie Klassieke Talen van het VVKSO (zie 7.2.1) waar 

een basiswoordenschat is opgenomen. Het staat de scholen vrij al of niet van deze woordenlijst 
gebruik te maken. Het is vanzelfsprekend dat in de school over de jaren heen dezelfde basiswoor- 

denlijst wordt gehanteerd. 

Een dergelijke lijst biedt een houvast voor leerlingen én leraren. Leerlingen weten precies welke 
parate kennis inzake woordenschat van hen doorheen het curriculum verwacht wordt. Leraren 

kunnen de voorkennis van de leerlingen beter inschatten en beschikken over een objectief hulpmiddel 

om toetsen “begrijpend lezen” op te stellen. Het risico dat de vertaling van bepaalde leerlingen de 

mist ingaat door het (onvrijwillig) gebrek aan kennis van bepaalde woorden, wordt daardoor 
geringer. 

- Ten opzichte van het vorige leerplan is het aantal basiswoorden gereduceerd: van ca. 1 800 naar 
minimum 1 250. Dit heeft te maken met pedagogisch-didactische motieven. Er komt ruimte vrij 

voor de studie van woordfamilies, betekenisafleiding, woordvorming, etymologie … De leraar kan 

ook meer aänidächt besteden aan het memoriseren van de lexicologische gegevens en de diverse 
betekenissen van de woorden. 

Collega's die meer basiswoorden wensen aan te bieden, kunnen zich inspireren op de genoemde 
pedagogische publicatie. Bij het basisvocabularium van 1 250 woorden hoort een toevoeging van 

ca. 200 woorden. Er is ook een lijst van 271 woorden met een frequentie tussen 100 en 80 in 

LASLA in die publicatie opgenomen. 

- De leraar oordeelt zelf welke stamtijden moeilijk te herkennen zijn en op welke manier (actief of 
passief) ze het best aangeleerd worden. In elk geval moeten de leerlingen in staat zijn om alle ver- 

voegde vormen van de werkwoorden uit de basiswoordenlijst te herkennen (zie ook Morfologie van 

het werkwoord). 

~ Om het basisvocabularium beter te laten functioneren en renderen steunt het bij voorkeur op de 
kennis van woordvorming door afleiding en samenstelling. We verwijzen hier eveneens naar de 
genoemde pedagogische publicatie. 
Een aantal voorvoegsels en een aantal betekenissen van voorvoegsels zijn naar de tweede graad 

doorgeschoven. 
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pe doelstelling “In sommige Nederlandse woorden en in woorden uit de moderne vreemde talen de 

Latijnse stammen en woorden herkennen” is op de eerste plaats bedoeld om de leerlingen te motive- 

ren. Onze taal en cultuur zijn doordrongen van Latijnse woorden en het komt erop aan leerlingen 

hierop attent te maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via kleine opdrachten. 

Morfologie van het naamwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

. De paradigmata van de naamwoorden verbui-  - De paradigmata van het type: 

gen. + rosa, avus, donum/bonus 

| - dux, corpus/felix, fortis 

8 - fructus, dies 

_ Alle vormen van gememoriseerde naamwoor- ~ De naamwoorden 

den herkennen, dit is: “ eindigend op -er 

» de nominatief, het paradigma, de klasse/de « deus, vis, domus 

verbuiging geven; * acer, totus, solus 

« het genus, de naamval, het getal determine- _- De algemene genusregels 

ren. 
- De vormen van de genoemde afwijkende en 

onregelmatige naamwoorden herkennen. 

- Alle vormen van regelmatige niet-gememori- 

seerde naamwoorden herkennen indien de no- 

dige gegevens voorhanden zijn. 

- De comparatieven en superlatieven herkennen, _- De comparatief en superlatief: 

dit is: 

- de nominatief geven; 

- het genus, de naamval, het getal determine- 

ren. 
-_De absolute en relatieve betekenis van de com- 

paratief en superlatief weergeven. 

« vormen op -ior/-issimus, -errimus/-illimus; 

- vande adjectieven bonus, malus, parvus, mag- 

nus, multi 

+ de absolute en relatieve betekenis van de com- 

paratief en de superlatief 

- Alle vormen van de voornaamwoorden her- _ - Persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord: 

kennen. * ego, tu, nos, vos/ se 
- meus, tuus, noster, vester/ suus 

- Aanwijzend en verwijzend voornaamwoord: 

- is: de verschillende betekenissen 

: hic, iste, ille 

+ ipse, idem 

~ Betrekkelijk voornaamwoord: qui, quicumque, 
quisquis 

- Vragend voornaamwoord: qui(s)? 

- Onbepaald voornaamwoord: 

+ (alijquis, quidam, quisquam; (unus)quisque; 

nemo/nihil 

* nullus, ullus, alius 

- uterque, alter 
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Ego, tu, se, nos, vos, is, ipse, idem, hic, iste, 

ille, qui, quis? verbuigen. 

De soort van het voornaamwoord determine- 

ren. 

De betekenisnuances van is, hic-iste-ille, qui- 

dam en aliquis, alius en alter kunnen onder- 

scheiden en weergeven. 

Alle vormen van unus, duo, tres, milia herken- 

nen. 

De vormen van het bijwoord herkennen, dit is: 
+ de uitgangen -e en -(i)ter als stellende trap; 

- de uitgangen -ius en -issime, -errime/-illime 

- Telwoord: unus, duo, tres, milia 

- Bijwoord: 
- de bijwoorden op -e en -(i)ter 

- de comparatief en superlatief op -ius, -issime/ 

-errime/ -illime 

morfologie van het werkwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Alle vormen van gememoriseerde werkwoor- 

„den herkennen, dit is: 

„ de noemvorm, het paradigma/de vervoeging 

(bij regelmatige werkwoorden) geven; 

- actief/passief, wijs, tijd, persoon, getal de- 

termineren. 

\ 

- De paradigmata van de 5 regelmatige vervoe- 

LEERINHOUDEN 

- Wijzen en tijden: 
- de kenmerken van de drie tijdstammen 

- indicatief praesens, imperfectum, futurum 

simplex, perfectum, plusquamperfectum, fu- 

turum exactum: actieve en passieve vormen 

* infinitief praesens: actieve en passieve vor- 

men 

“imperatief praesens: actieve vormen 

- participium praesens, perfectum 

- De paradigmata van de 5 regelmatige vervoe-   respectievelijk als comparatief en superlatief. 
* de comparatieven en superlatieven: 

-melius, optime 

-peius, pessime 

-minus, minime 

-maius, maxime 

-plus, plurimum/plerumque 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Actieve beheersing wordt beperkt tot de paradigmata. Andere naamwoorden die in de leerinhoud 
genoemd worden, dienen enkel herkend te worden; dit geldt ook voor comparatief en superlatief. 

Genusregels worden aangeleerd via de woordenschat. Het memoriseren wordt ondersteund door het 

aanleren van de voornaamste genusregels. 

Voor het gebruik en de betekenis van gesubstanti veerde adjectieven, comparatieven, voonaamwoor- 
den verwijzen we naar Lectuur (8.1.2.3). Hun specifieke betekenis komt immers pas in een context 

tot uiting. 

Totus en solus werden omwille van hun betekenis bij de adjectieven opgenomen. 
Uter/neuter halen de frequentie niet. 

Enkel de telwoorden unus, duo, tres en milia worden opgenomen, omdat ze verbogen worden. De 

frequente onveranderlijke telwoorden en de rangtelwoorden worden via de woordenlijst aangeleerd. 

Bijwoorden en afwijkende vormen die niet in de leerinhouden zijn vermeld, worden eveneens via de 

woordenschat aangeleerd. 

Oefeningen op morfologie hebben de bedoeling nieuwe taalfeiten en begrippen vast te zetten, en 

oude te herhalen. Oefeningen moeten gericht zijn op herkennen in functie van het lezen van teksten 

(zie ook 'Lectuur'). Het heeft geen zin oefeningen te doen maken op uitzonderingen of verschijnse- 

len die omwille van de systematisatie zijn opgenomen. Men zal ook zinloze oefeningen vermijden, 

waarin bijvoorbeeld morfologische vormen voorkomen die geen betekenis hebben (spe - spebus). 

We moeten de leerlingen leren opeenvolgende stappen te zetten, wanneer ze vormen moeten her- 

kennen: 
* wat is de nominatief”? 
- wat zijn de lexicologische gegevens? 

- tot welke klasse behoort het woord? volgens welk model wordt het verbogen? 
- hoe determineer je de uitgang (genus, naamval en getal)? 

Het verdient aanbeveling een vaste strategie in te oefenen. 
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- Esse vervoegen. 

- De vormen van de onregelmatige werkwoor- 

  

gingen vervoegen. gingen van het type: 

amare 

* monere 

+ tegere 

+ audire 
* capere 

- De vervoeging van esse 

- De onregelmatige werkwoorden posse, ire, 

den herkennen. velle, nolle, malle, fieri, ferre 

- Alle vormen van regelmatige niet-gememori- 

seerde werkwoorden herkennen indien de 

nodige gegevens voorhanden zijn. 

- De zes tijden (actief en passief) correct weer- 

geven in het Nederlands: 

onvoltooid/voltooid, tegenwoordig/verleden/ 

toekomstig. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

- De kenmerken van de tijdstammen en de moeilijk te herkennen stamtijden worden aangeleerd in 

functie van de herkenning van de werkwoordsvormen (zie ook Woordenschat). 

~ Deponente en semi-deponente werkwoorden behoren niet tot het minimumprogramma van de eerste 

graad. 

= In de eerste graad is de kennis van de tijden in het Nederlands nog erg beperkt. Men moet hieraan 

dus bijzondere aandacht besteden bij het aanbrengen van de tijden in het Latijn. Zo zullen die 

begrippen die nodig zijn om een Latijnse werkwoordvorm correct te vertalen, eerst aangeleerd 

worden. | | 

-_Infinitief perfectum, infinitief futurum en participium futurum zijn niet opgenomen in de morfologie 

van het werkwoord omdat ook het gebruik ervan pas in de tweede graad aan bod zal komen. 

Natuurlijk kan wel geanticipeerd worden omwille van de systematisatie. 

- De studie van de conjunctief behoort niet tot het minimumprogramma van de eerste graad. Het 

gebruik ervan is immers verbonden aan de syntaxis van de zin, die in de tweede graad bestudeerd 

wordt. 

  

Eerste graad 
Klassieke studiën 43 P 

Eerste leerjaar 

  
 



  

+ Ook bij de morfologie van het werkwoord moeten we de leerlingen leren opeenvolgende stappen te 
zetten: 

- wat is de noemvorm? 
* wat zijn de lexicologische gegevens? 
- wat is het paradigma? 

   

- hoe determineer je de werkwoordsvorm (actief/passief, wijs, tijd …)? 
Ook bij de morfologie van het werkwoord moeten de oefenin gen essentieel gericht zijn op herkennen 
met het oog op het lezen van teksten. Herkenningsoefeningen zijn bijvoorbeeld: 
" werkwoordsvormen volgens persoon en getal rangschikken, 
“ oefeningen zoals ‘wat past niet in het rijtje’, 
“ werkwoordsvormen volgens tijd, paradigma … 
“ werkwoordsvormen determineren. 

Syntaxis 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Congruentie 
-_ De persoonsvorm verklaren in relatie tot het 

onderwerp. 
- Een congruerende bepaling verklaren in relatie 

tot het woord waar zij bijhoort. 

~ Het betrekkelijk voornaamwoord verklaren in 
relatie tot het antecedent. 

Naamvallen en functies 
De syntactische relatie tussen zìnsdelen bepalen, 
dit is: 

- zeggen waarbij een bepaald zinsdeel(stuk) 
hoort; 

=de functie van de naamval in een zin bepalen 
en zijn betekenis geven. 

. rangschikken, 

LEERINHOUDEN 

- de persoonsvorm met het onderwerp 

+ het naamwoordelijk deel van het gezegde 
- het bijgesteld adjectief 
- het bijgesteld substantief 
- de bepaling van gesteldheid 
- het betrekkelijk voornaamwoord 

nominatief: het onderwerp 
- vocatief: de aangesproken persoon 
- accusatief: 

" lijdend voorwerp 
- na voorzetsels 

- genitief: bijvoeglijke bepaling, meer bepaald: 
- genitief van bezit 
* onderwerps- en voorwerpsgenitief 
* genitief van het geheel (partitieve/ 
deelsgenitief) 

~ datief: 

* meewerkend voorwerp 
* datief van voor- en nadeel 

+ datief van bezit 

- ablatief: 

* bijwoordelijke bepaling van middel, oorzaak, 
wijze, tijdstip 

“ ablatief van scheiding 
“ ablatief van vergelijking 
- handelend voorwerp 
* na voorzetsels 
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Zin 

De enkelvoudige en samengestelde zin van - enkelvoudige en samengestelde zin 
elkaar onderscheiden. 

In een samengestelde zin nevenschikking en 

onderschikking onderscheiden. 

- nevenschikking en onderschikking 

“_ Bij een onderschikkend zinsverband hoofd-en _- hoofdzin en bijzin 
bijzin aanduiden. 

De betrekkelijke bijzin herkennen. = betrekkelijke bijzin 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Bij congruentie: 

- de term “naamwoordelijk deel van het gezegde” vervangt de traditionele term “gezegde”. Zie bij 

Begrippen (8.1.2.2); 

~ de term “bijgesteld substantief” komt overeen met de traditionele term “bijstelling”, en is gekozen 
omwille van de analogie met “bijgesteld adjectief”; 

- de begrippen “attributief” en “predicatief” kunnen gebruikt worden, maar in de eerste graad 
behoren die zeker tot taalverdieping, niet tot de basiskennis. 

Bij naamvallen en functies: 
- de syntactische relatie tussen de zinsdelen/zinsdeelstukken bepalen houdt in: 

zeggen waarbij een bepaald zinsdeel hoort; 

de naamval determineren; 

- het verklaren van naamvallen staat altijd in dienst van het tekstbegrip en is geen doel op zich; 
- bij de genitief eerst het algemene begrip “bijvoeglijke bepaling” aanbrengen, en later verder speci- 

ficeren. De genitief bij werkwoorden als meminisse en oblivisci wordt het best aangeleerd via de 

woordenlijst; 

- bij de gekozen naamvalfuncties werd rekening gehouden met de frequentie; andere ook frequente 
functies werden, omwille van leerstofafbakening, verschoven naar de tweede graad (dit verklaart 

bv. het uitblijven van de accusatief als onderwerp van de infinitiefzin). 

Bij zin: 
- het benoemen van de bijzinnen is in de eerste graad beperkt tot de betrekkelijke bijzin. 

Woordvolgorde 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- De gebruikelijke woordvolgorde zoals het 
werkwoord achteraan, de ontkenning voor het 

werkwoord … 
- Nadruk op bepaalde zinsdelen door een afwij- 
kende woordvolgorde 

De gebruikelijke woordvolgorde herkennen. 
Het verschil in woordplaatsing tussen het La- 

tijn en het Nederlands vaststellen. 

Aandacht hebben voor een afwijkende woord- 

volgorde en de betekenis ervan. 

    
D 
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Latijn is een flecterende taal: dit betekent concreet dat niet alleen het woord op zich (en eventueel 
de plaats in de zin), maar tegelijk ook de uitgang de betekenis bepaalt. Omdat dit vreemd is aan onze 

taal, vraagt het van de leerlingen constante aandacht. Het is niet voldoende dat de leraar daarop 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

+ Hetis belangrijk van bij de meest eenvoudige zinnetjes te eisen dat de leerlingen correct Nederlands 
schrijven. wijst, de leerlingen moeten eraan wennen door training. 

- De leraar zal er de aandacht op vestigen dat een woord door zijn plaats in de zin benadrukt kan 
worden. - De leerlingen moeten ervaren dat methodische aanpak en redenering hen in staat stellen om de 

boodschap van een tekst te achterhalen. Het is dus belangrijk dat de vakwerkgroep een methode 

afspreekt die door de jaren heen kan gevolgd en verder ontwikkeld worden. 

Om zo'n methode aan te leren volstaat het niet de leerlingen op weg te zetten en telkens de richting 
aan te wijzen (bv. door gerichte vragen te stellen). Zij moeten de kans en de tijd krijgen om zelf hun 

8.1.2.3 Lectuur 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 
weg te vinden in een tekst. In dit verband is het belangrijk dat ze elke stap mondeling of schriftelijk 

Een Latijnse tekst begrijpen in al zijn aspecten. Bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten leren verwoorden. Dit betekent dat de leraar aandacht heeft voor het leesproces, niet slechts voor 
Dit betekent: Teksten in correct en keurig Latijn, die het product (de vertaling). Op die manier kan hij snel tekorten achterhalen en remediëren. 
- de tekst morfologisch en syntactisch ontleden; _ - haalbaar zijn voor de leerling | 

Het is nuttig de leerlingen in kleine groepjes (bv. per 2) te laten samenwerken om een tekst te 
bestuderen. Op die manier moeten zij de stappen van de redenering naar elkaar toe verwoorden en 

verantwoorden. Deze werkvorm stimuleert bovendien de motivatie. 

- gevarieerd en aantrekkelijk zijn d 
- waardevolle elementen uit het antieke cultuur- 
goed bevatten 

- bij voorkeur van het verhalende type zijn | 

  

Concretisering 
=de passende betekenis van een woord ineen  - het adjectief, gebruikt als substantief 

context selecteren; - i i is ni i i éé i ij 
ren; de absolute of relatieve betekenis van een com- Het is niet de bedoeling binnen het leerplan één bepaalde leesstrategie op te leggen: wij stellen een 

paratief en superlatief | manier van werken voor die de leraar kan helpen om de leesvaardigheid van zijn leerlingen te be- 
- de betekenis van het pseudo-relativum vorderen.     
  

- het aanwijzend en verwijzend gebruik van: is, 
hic, iste, ille 

We gaan ervan uit dat de inhoud niet kan losgekoppeld worden van de grammaticale vorm. Door de =de onderlinge samenhang tussen de zinnen aan- 
wisselwerking van grammaticale analyse en semantische interpretatie wordt de betekenis van de zin stap 

  
  

duiden; 

~ de tekst vertalen met respect voor de woord- _ - het gebruik en de betekenis van de Latijnse tij- voor stap toegankelijk en geleidelijk ontsluierd. 
schikking en het taaleigen van het Nederlands; den - De leraar geeft eerst de context en de culturele en maatschappelijke achtergrond die nodig zijn om 
of de tekst navertellen, samenvatten, parafrase-  - het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord DE ve de tekst te vatten. Deze bepalen mee de betekenis van de gebruikte woorden (bv. 

ren; als onderwe villa, dominus …). 
~ het gebruik is de plaats van het bezittelijk voor- ~ Het is aan te raden dat de leraar de Latijnse zin eerst luidop voorleest. Zo krijgen de leerlingen een 
naamwoord eerste aanwijzing over de opbouw van de zin en de bij elkaar horende zinsdelen. 

- de boodschap van + Dan komt het er op aan de kern van de gedachte te begrijpen; die is te vinden in de zinskern. De p de tekst verwoorden. p 8 grijp 
zinskern omvat alle elementen die nodig zijn om een mededeling te hebben. Zij kan bestaan uit één 8 Zij 8 IJ 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN of meer zinsdelen, bv: venit, librum legit, librum amico dat. 
PIDSEDSCHEMIDRREE Vertrekkend vanuit de nauwkeurige vertaling van het onderwerp en de werkwoordsvorm leren we 

Algemeen de leerlingen aan ‘voorspellend' te lezen (wat we spontaan doen in onze eigen taal). Dit vertrekpunt 

geeft immers aan wat ze verder kunnen verwachten: Wat moet die kern aanvullen? —voorwerpen, 
: . pi ee . bv. "hij leest": wat?; "hij geeft": wat? aan wie? ~ Het moet voor de leerlingen vanaf het begin duidelijk zijn dat de studie van de Latijnse taal in functie nuts die kemgedachte En bijkomende vragen gesteld: 

staat van het begrijpen van een zin/tekst (zie het principe van rationalisatie, 8.1.2.1). Dit veronder- - Is er nog informatie over genoemde personen of zaken (eigenschappen, kenmerken ...)? stelt onder meer dat elke zin, hoe eenvoudig ook (bv. in oefeningen), een zinvolle mededeling bevat. naamwoordelijke bepalingen , 
Op die voorwaarde kunnen wij de leerlingen de attitude aanleren zich niet tevreden te stellen met isterniog meer min over de handeling (wanneer? waarom? …)? 
en die kant noch wal raken, maar steeds op zoek te gaan naar de fouten die ze zelf gemaakt bijwoordelijke bepalingen ‘ 
ebben. | 

-  Als we te maken hebben met een samengestelde zin of met een samenhangende tekst, vragen op de 

-_De leerlingen moeten voortdurend erva : 5 eerste plaats de scharnierelementen en signaalwoorden de aandacht: zij bepalen het verband tussen 
ie en s ‘ : dzakeliik ren dat sen grondige kennis vande woordenschat, morfolo- de zinnen en geven tevens aan wat we kunnen verwachten. Bijvoorbeeld een zin ingeleid door nam 81e en syntaxis een noodzakelijke voorwaarde is om tot tekstbegrip te komen; zij zullen dan meer of guia moet een verklaring inhouden van de voorafgaande bewerin 

bereid zijn de inspanning te leveren om die kennis te verwerven. 1 5 5 * 
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Naast deze methode zijn ook andere methodes degelijk en doeltreffend. Dergelijke leesstrategieën 
voorkomen of beperken het raden en willekeurig aanpassen van de vertaling als de betekenis niet meteen 

duidelijk is. Een ingeoefende methodische aanpak biedt de leerlingen een houvast als zij zelf de 

betekenis van een zin moeten achterhalen. Daarnaast blijven persoonlijk inzicht en creativiteit onmis- 

baar. 

8.1.2.4 Vaardigheden en attitudes 

+ Attitudes 
Het ontwikkelen van: 

- belangstelling en weetgierigheid; 

- nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin; 

- doorzettingsvermogen; 

- studiediscipline: regelmaat, planning, concentratie; 

- bereidheid tot zelfstandig werken; 

- bekwaamheid tot samenwerken. 

e Vaardigheden 
- memoriseren; 

- het vermogen om een probleem op te lossen, dit veronderstelt bekwaamheid tot: 
“ analyseren, 

“interpreteren, 

“het leggen van relaties, 
* synthetiseren; 

- het vermogen om de eigen oplossing kritisch te beoordelen; 
- het vermogen om de opgedane kennis te gebruiken in een vakoverschrijdende situatie. 

8.1.3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen 

Heel wat toelichtingen en didactische wenken zijn reeds bij de specifieke onderdelen opgenomen. Hier 
volgen nog enkele algemene didactische aanwijzingen die voor de studie van Latijn in de eerste graad 

belangrijk zijn. Sommige komen ook reeds elders in dit leerplan voor. 

~ We doen er goed aan de leerlingen van meet af aan over de leerplandoelstellingen in te lichten en ze 
bij elk leerstofonderdeel te vertellen wat ze moeten kennen en kunnen. Hierdoor stellen we de 

leerlingen op hun gemak en bieden we ze een houvast. 

=De studie van de klassieke talen levert een belangrijke bijdrage tot de geleidelijke ontwikkeling van 
een aantal vaardigheden en attitudes. 

Het selecterende karakter ervan mag dan ook niet eenzijdig beklemtoond worden en kan niet 

primeren op de vormingskansen die deze studie aan leerlingen te bieden heeft. 

- Het verdient aanbeveling de grote verscheidenheid van werkvormen maximaal te benutten. Dit 
houdt de belangstelling van de leerlingen gaande. Varietas delectat. 

Primo: de leraar kan aspecten van Antieke cultuur en het Nachleben via cd-rom en het Internet 
illustreren en aanschouwelijk voorstellen. Ook kan de leraar de leerlingen aansporen via deze 

kanalen op zoek te gaan naar informatie. Zoals bij andere opdrachten is het belangrijk dat de leraar 

deze goed omschrijft en afbakent. Secundo: de leerling kan gebruikmaken van de computer om 

woordenschat en/of morfologie in te oefenen. Er bestaan steeds meer interactieve programma’s die 

specifiek met het oog op de inoefening van woorden en morfologie ontwikkeld zijn. Het spreekt 

vanzelf dat de invoering van ICT afhankelijk is van de uitrusting op school. 

- Nogmaals: oefeningen moeten essentieel afgestemd worden op de herkenning met het oog op het 
lezen van teksten. 

- Hetis in het belang van de leerling dat eenzelfde leesstrategie gevolgd en ontwikkeld wordt (zie ook 
8.1.2.3). De leraren van de verschillende leerjaren moeten weten volgens welke methode de leer- 

lingen een tekst hebben leren begrijpen en daarvan vertrekken. Het spreekt vanzelf dat voor meer 

complexe teksten een verdere ontwikkeling en aanpassing van de aangeleerde methode noodzakelijk 

zijn. Het is de taak van de vakwerkgroep hierover de nodige afspraken te maken. 

- In tegenstelling met het vorige leerplan van 1989 is er geen aanvulling of uitbreiding voor Latijn 

opgenomen. De beschikbare tijd moet op de eerste plaats dienen om de voorliggende leerplandoel- 

stellingen te realiseren. Bijkomende leerinhouden komen slechts in aanmerking wanneer de leerlingen 

de leerinhouden van het programma van de eerste graad hebben verwerkt. 

8.1.4 Evaluatie 

De algemene principes van de evaluatie voorgesteld in hoofdstuk 4, worden hier niet hernomen. In het 
leerplan Grieks van het tweede leerjaar worden die principes verder geconcretiseerd en aangevuld met 

suggesties die ook voor Latijn bruikbaar zijn (zie 9.4). Hier vestigen wij nog de aandacht op enkele 

typische aspecten van de evaluatie in de cursus Klassieke studiën. 

-_Een hoge frequentie van overhoren is noodzakelijk: zo weet de leerling voortdurend waar hij staat 
en kan er zo nodig vlug en efficiënt geremedieerd worden. 

- Omdat in het latere curriculum Latijn steeds weer zal worden teruggegrepen naar deze basisdoelstel- 
lingen en -leerinhouden, ligt het voor de hand dat aan de kennis ervan hoge eisen moeten worden 

gesteld. Het is vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld voor de kennis van de betekenis van de woorden 

en het determineren. van de woordvormen, een blijvende gemiddelde score van minimum 7 op 10 

vooropgesteld moet worden om te slagen. 

- Het is evident dat in het eerste leerjaar de component taal in de evaluatie een groter aandeel heeft 
dan de componenten lectuur en cultuur. Naast bestudeerde teksten moeten ook reeds niet-bestu- 

deerde teksten in de evaluatie aan bod komen. 

~ Bij de evaluatie moeten ook gegevens aan bod komen die de basis vormen voor het advies in het 
eindrapport: op het einde van het schooljaar moet de leraar oordelen of de leerling in het tweede 

leerjaar Latijn en/of Grieks kan (blijven) volgen. 
~ Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken in het 

onderwijs, ook niet in de studie van de klassieke talen. ICT is waardevol als didactisch hulpmiddel 
zowel bij het onderwijzen (vanuit het standpunt van de leraar) als bij het leren (vanuit het standpunt 

van de leerling). Twee gebruiksmogelijkheden lenen zich in het bijzonder voor de eerste graad. 

Om de leerling te oriënteren zal hij een gefundeerd antwoord moeten geven op de volgende vragen: 

- zal de leerling een meer abstract taaldenken aankunnen? 

- zal hij de toenemende en complexere leerinhouden blijvend aankunnen? 
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- zal hij het hogere tempo blijvend aankunnen? 
- bezit de leerling voldoende aanleg voor een methodische aanpak bij het lezen van teksten? 
: ea de leerling na één jaar Klassieke studiën nog voldoende gemotiveerd te zijn voor Latijn en/of 

rieks? 
* zijn de vereiste attitudes en vaardigheden in voldoende mate aanwezi g: is er op dit punt evolutie 
merkbaar en/of mogelijk? 

Een gefundeerd antwoord op deze vragen zal een belan grijke bijdrage betekenen voor de oriéntering 
van de leerling. Daarom moet de klassenraad over volgende gegevens beschikken: 
“ een nauwkeurige analyse van de toetsresultaten van de basisdoelstellingen; 
* observatiegegevens over vaardigheden en attitudes. Hierbi ij moet beklemtoond worden dat het gaat 
om an verwervings- en groeiproces van eigenschappen die door de studie moeten bevorderd 
worden. 
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      Eerste leerjaar 

8.2 Grieks 

8.2.1 Beginsituatie 

De kennismaking met Grieks wordt ten vroegste in het tweede trimester aangevat. Vanuit de lessen 

Latijn zijn de leerlingen dan al vertrouwd met een aantal taalkundige gegevens die voor de studie van 

de klassieke talen belangrijk zijn. Zo weten ze bv. dat naamwoorden in een flecterende taal van uitgang 

kunnen veranderen naargelang van de functie in de zin. Ze kennen al een aantal begrippen zoals 
nominatief, substantief, adjectief, verbuiging, vervoeging. Ze kunnen reeds een zinskern onderscheiden 

(zowel onderwerp-persoonsvorm-lijdend voorwerp'als onderwerp-koppelwerkwoord-naamwoordelijk 

deel van het gezegde). 

8.2.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken en didactische 
middelen 

Via de component Grieks maken de leerlingen kennis met de Griekse cultuur. Het is immers de 
bedoeling: 
-_hun belangstelling op te wekken en eventuele drempelvrees te overwinnen; 

-_hun mogelijkheid om verder Latijn en/of Grieks te volgen ook via het Grieks te observeren; 

-_hen te helpen bij hun verdere studiekeuze. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Basis 

- Het Griekse alfabet, de tweeklanken, de spiri- _- het Griekse alfabet, de tweeklanken, de spiritus 

tus, lezen en schrijven. - 30-tal woorden 

- Een 30-tal frequente Griekse woorden verta- 

len. 
- Een verband leggen tussen enkele Griekse 

woorden en de Nederlandse woorden die er- 

van afgeleid zijn. Dit veronderstelt aandacht voor: 
~ Eenvoudige zinnen begrijpen (met de vertaling » de nominatief enkelvoud en accusatief enkel- 

al dan niet ernaast). voud van de eerste klasse (-og, -1, -ov) en van 

het lidwoord; 

* de infinitief en de 3de persoon enkelvoud van 

de regelmatige thematische vervoegingen van 

elval; 

- De Griekse eerste klasse (-og, -17, -ov) ervaren 

als tegenhanger van de Latijnse eerste klasse. 

Uitbreiding 

- Het alfabet opzeggen. - alfabet 

- De onderscheiden letters van een woord met 

name noemen. 
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- Woorden met een iota subscriptum juist uit- 
spreken (bv. döerv). 

- De hoofdletters lezen en schrijven. 

- De y voor een gutturaal als een nasaal uitspre-  - hoofdletters 
ken (bv. dyyeÂog). 

~ Het meervoud van de nominatief en de accusa- 

tief van de eerste klasse en van het lidwoord _- nominatief meervoud / accusatief meervoud van 

herkennen. de eerste klasse en van lidwoord 
- De nominatief en accusatief enkelvoud en 

meervoud van de vrouwelijke woorden op -& _ - nominatief enkelvoud / accusatief enkelvoud 

~ iota subscriptum 

herkennen. van vrouwelijke naamwoorden op -a 
- De 3de persoon meervoud herkennen van de 

regelmatige thematische vervoeging en van - 3de persoon meervoud van regelmatige themati- 

efvaa. sche werkwoorden en efva1. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Om de doelstellingen te realiseren zal de leraar een voldoende aantal lesuren besteden aan de component 
Grieks. Aangezien het een kennismaking betreft, blijft de leerstof beperkt. Het verdient aanbeveling dat 

de leerlingen de kans krijgen om in en buiten de les zoveel mogelijk verrijkingsdoelstellingen te reali- 
seren. Dit kan door een gedifferentieerde aanpak. Enkele voorbeelden ter verduidelijking: 

-_na een les leesoefeningen memoriseren de leerlingen die dat willen, het Griekse alfabet; 

- wanneer alle leerlingen de kleine letters kunnen lezen en schrijven, leren de vrijwilligers ook de 
hoofdletters; 

-_na een oefening bij de nominatief en accusatief enkelvoud maken de leerlingen die klaar zijn, een 
oefening bij de nominatief en accusatief meervoud. 

Dankzij deze gedifferentieerde aanpak krijgt de leraar een beter beeld van de aanleg en de motivatie van 
de leerlingen. 

8.2.3 Evaluatie 

De evaluatie gebeurt op basis van de doelstellingen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen 
basis- en verrijkingsdoelstellingen. Ook de evaluatiegegevens van de component Grieks helpen de 

leraar om een gemotiveerd advies uit te brengen in verband met de keuze naar het tweede leerjaar toe. 

Ze mogen de eindevaluatie van Klassieke studiën echter niet vertekenen. 
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8.3 Antieke cultuur 

8.3.1 Beginsituatie 

Bij het begin van het eerste leerjaar wordt geen specifieke kennis van Antieke cultuur verondersteld. 
De leerlingen hebben wel via de lessen Wereldoriëntatie in het basisonderwijs kennisgemaakt met enkele 
aspecten van de Antieke cultuur. 

8.3.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken en didactische 
middelen ‘ 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- Grote momenten uit de Grieks-Romeinse be-  - Grote momenten van de Grieks-Romeinse be- 

schaving zoals 

- de stichting van Rome 
“ de verovering van Gallië 

schaving op een tijdlijn aanduiden. 

- De Grieks-Romeinse wereld op een geografi- - De geografische situering van de Grieks-Ro- 
sche kaart situeren. meinse wereld 

-_ Inzicht verwerven in enkele belangrijke aspec- _- Aspecten van de Grieks-Romeinse cultuur zoals 

ten van de Grieks-Romeinse cultuur. “ ontstaan en groei van Rome 

- Aspecten van de Grieks-Romeinse cultuur ver- “ dagelijks leven: eetgewoonten, kledij … 

gelijken met de eigen leefwereld. * status van slaven en vrijen 
“ sport en spel (Olympische spelen; kinderspe- 

len) 

* familieleven: geboorte, levensfasen, huwelijk, 

ziekte, dood en begrafenis … 

* naamgeving 

“ tijdrekening 

+ private en openbare gebouwen 

* stad en platteland 

* verhalen, sagen, mythen … 

- herkomst van het Latijn, verspreiding van tek- 
sten in de oudheid: schrijfmateriaal, uitgevers, 

bibliotheken 
* verovering van onze gewesten, romanisering 

-_Sporen van de Grieks-Romeinse beschavingin _- Sporen van de Grieks-Romeinse beschaving in 
onze cultuur herkennen en hun oorsprong aan- onze cultuur zoals 

geven. * woordenschat 
* monumenten 
* Latijn en Grieks in het huidige straatbeeld: 
namen van straten, winkels, producten, recla- 

me... 
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

~ Om de doelstellingen te bereiken moet aan Antieke cultuur voldoende tijd besteed worden. De leraar 
kan aan een onderwerp een volledig lesuur wijden of het in de lessen taal en lectuur integreren. 

- Bij het begin van het schooljaar legt de leraar duidelijk uit wat de doelstellingen zijn en hoe hij die wil 
bereiken. Zo weten de leerlingen wat de verwachtingen zijn in verband met Antieke cultuur. 

~ Het aanbrengen van informatie over de Oudheid kan op verschillende manieren gebeuren: 
+ door de leraar zelf in interactie met de leerlingen, 

bv. de bespreking van een kunstwerk 

*_door gebruik van audiovisuele middelen en ICT, 
- door opzoekingswerk van de leerlingen, individueel of in groep, 

bv. het samenstellen van een documentatiemap over een bepaald thema 

bv. het verzamelen van persknipsels en ander illustratiemateriaal op een prikbord 

bv. op zoek gaan naar het voortleven van Latijn en Grieks en van de Antieke cultuur in de wereld 

van vandaag 

“ door goed afgelijnde en creatieve opdrachten, 
bv. het maken van een diamontage, klankbeeld, videoclip, collage, tekening, stripverhaal, krantje 

bv. het navertellen van een film, toneel, jeugdboek … 
bv. het opvoeren van een toneeltje 

bv. het raadplegen van het Internet 

8.3.3 Evaluatie 

De toetsen over Antieke cultuur staan in verhouding tot het belang dat men in de lespraktijk aan dit 
leerplanonderdeel heeft gehecht. 

Groepswerk, opdrachten, documentatiemap … kunnen ook elementen van evaluatie vormen. 
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9 LEERPLAN GRIEKS (tweede leerjaar) 

9.1 Beginsituatie 

In het eerste leerjaar hebben de leerlingen in het vak Klassieke studiën een aantal inzichten verworven 
die ook voor de studie van Grieks belangrijk zijn. De kennismaking met Grieks bleef beperkt tot een 

eerste contact, dat hen blijkbaar tot een diepgaander studie ervan heeft kunnen motiveren. 

De cursus Grieks in het tweede leerjaar is een echte startcursus, een eerste stap van vijf (leerjaren) om 
de einddoelstellingen klassieke talen via Grieks te bereiken. 

Hij is ook een observatiecursus: de leraar observeert en begeleidt de vorderingen van de leerlingen en 

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

9.1.1 Overzicht van het curriculum Grieks 

Het onderwijs van Grieks kan met een verschillend aantal uren in verschillende vormen aangeboden 
worden, in de eerste graad steeds gecombineerd met Latijn, in de tweede en derde graad al dan niet 

gecombineerd met Latijn. 
  

  
  

  

  

Grieks Latijn 

4 3 

Eerste graad (tweede leerjaar) Ss 
3 4 

5 0 
Tweede graad 

4 4 

4 0 

Derde graad 
4 4       
  

Noot: Voor de mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal lesuren in de tweede en derde graad: zie 

lessentabellen. 

9.1.2 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 arbeids- 

vreugde aan te beleven. De lat moet dus stapsgewijs iets hoger worden gelegd 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. 
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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 mee te nemen. 

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 graad 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; 

“ verplichte auteur: Herodotus; 
“facultatief: Attische teksten; Homerus, Odyssee; 

* taalstudie: aangepast aan de teksten; 

-_derde graad: lectuur van verplichte en facultatieve auteurs met bijbehorende cultuur; taalstudie in 

functie van de teksten; 
- eerste leerjaar: 

verplichte genres (auteurs): epiek (waarbij Homerus), lyriek; 

facultatief: Attische teksten, tragici; 

* tweede leerjaar: 

verplichte genres (auteurs): tragedie, filosofie (waarbij Plato), retoriek; 
facultatief: historisch proza. 

Uit de evolutie van de verhouding tussen 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; 

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

9.2 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Betekenis van de gebruikte termen 

* Actieve kennis 

- de vorm kunnen geven in het Grieks, 

- verbuigingen en vervoegingen kunnen opzeggen. 

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

* Blijvende parate kennis 
- kennis die verworven blijft gedurende de rest van het schooljaar en na repetitie ook gedurende de 

volgende schooljaren. 

* Weergeven 
- een Grieks taalelement (woord, woordgroep, naamval, constructie …) in het Nederlands omzetten 

zodat de basisbetekenis ervan duidelijk wordt. 
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_ een onderdeel van een Griekse tekst in het Nederlands omzetten, zodat de precieze betekenis (en 

de bedoeling van de auteur) in de context duidelijk wordt. 

Vertrouwdheid met grammaticale begrippen n | 

- van die begrippen voorbeelden kunnen geven en bij de grammaticale vormen het juiste begrip 

kunnen voegen. 

e 

Grieks kan in het tweede leerjaar aangeboden worden met 4 uur/week of met 3 uur/week. Daarom 

maakt dit leerplan een onderscheid tussen een minimumprogramma en aanvullingen. Zo kan de 

leraar op een soepele wijze de leerstof aanreiken die zijn klasgroep aankan. Het leerplan gaat ervan uit 

dat het Grieks via het Attisch aangeleerd wordt. Het staat de vakgroep evenwel vrij via het Ionisch te 

beginnen, op voorwaatde dat alle betrokken leraren die visie delen en toepassen. 

ERPLANDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN VOOR 3 UUR/WEEK LE 

9.2.1 Taal 

In het tweede leerjaar van de eerste graad neemt de taalverwerving het grootste deel van de beschikbare 

lessen in beslag. Toch zal de leraar erover waken de taal aan te leren met het oog op de lectuur. In 

geen geval mag het vak herleid worden tot een loutere taalcursus. 

9.2.1.1 Alfabet en leestekens 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- De leerlingen lezen en schrijven Griekse woor- 

den correct: _ 

- kennis van - de lettertekens van het Griekse alfabet en hun 

uitspraak 

= kennis van — - de twee spiritussen, de leestekens en de 1 

subscriptum 

» passieve kennis van — - de drie accenttekens en hun benaming 

Toelichting: om praktische redenen krijgt de traditionele uitspraak de voorkeur. Als binnen een school 

de vakgroep opteert voor een uitspraak die steunt op recent wetenschappelijk onderzoek, moeten alle 

betrokken leraars die toepassen. 

9.2.1.2 Woordenschat   

  

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- De leerlingen leren progressief de betekenis | 

van > - ca 450 Griekse woorden die in proza heel fre- 

quent zijn 
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Zij leren de woordenschat inzichtelijk, dit wil 
zeggen: 

zij hebben oog voor de woordsoort 
zij leren naast het noemwoord ook de aan- 
vullende gegevens — 

zij zien in > 

~ De leerlingen worden ook gevoelig voor de 
verwantschappen tussen de Griekse woorden. 

Dat houdt in dat ze de betekenis leren van 

enkele zeer frequente prefixen en suffixen. 

9.2.1.3 Morfologie 

Naamwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

~ De leerlingen herkennen alle gewone naam- 
woordelijke vormen. Dat houdt in: 
- vertrouwdheid met de grammaticale begrip- 
pen die daarop betrekking hebben — 

„ blijvende parate kennis van de verbuiging van 
de hoofdmodellen — 

(*) actieve kennis van de verbuiging van de 
modellen — 

(*) passieve kennis van de verbuiging van 
+ 

(*) kennis van de regel die bepaalt welke 
naamwoorden verbogen worden vol- 

gens > 

~ bij substantieven en zelfstandig gebruikte voor- 
naamwoorden: de genitief (enkelvoud) en het 
genus 

~ bij adjectieven en bijvoeglijk gebruikte woor- 
den: de nominatief vrouwelijk en onzijdig 
enkelvoud 

- bij voorzetsels: de naamval 

= volgens welk model de naamwoorden verbo- 
gen worden 

- prefixen: 

&-, ËK-, EiO-, TPO-, TPOO-, OUV-, TO-, TO... 
- suffixen: 

-KLG, -TEPOG, -TATOG, -LOTOG, -KOVTO, 
-KOOLOL, -WG, -OTE ... 

LEERINHOUDEN 

~ woordsoort, substantief, adjectief, klasse, ver- 
buiging, naamval, genus, getal, stam, uitgang 

- doüloc, tit}, Spov, &yaBdc, prjitwp, 
oOpa, KPpwv en Tac 

- Oüpa, Bélarta, rokfrnc, véoc, T6AtC, 
innetc, &vO0c, &ANOrc, av 

- de adjectieven op -ouc 

- péyac en toAtc 

- Bods en vatc 

- de groep tatrp 

- de groep ndvc 

~ Opa / OáAarta 
- &yaB6c / véoc 
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. kennis van de hoofdregels van het genus van 
> 

. kennis van de regel die bepaalt welke adjec- 
tieven van de eerste klasse in het vrouwelijk 

de mannelijke verbuiging volgen 

. herkennen en kunnen weergeven van de 

comparatieven en superlatieven op — 

- de substantieven van de eerste en de tweede 

klasse 

= bijvoorbeeld: &ô1koc, &ô1xoc, &ô1kov 

~ -tepoc of -(t)wv 

- -T&TOG en -1OTOG 

met aandacht voor het onderscheid tussen absolu- 

te en relatieve superlatief 

Toelichting: als men uitgaat van het Ionisch worden de doelstellingen gemerkt met (*) vervangen door 

volgende doelstellingen: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

- actieve kennis van de verbuiging van de mo- 

dellen — 

- passieve kennis van de verbuiging van — 

Lidwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

~ De leerlingen kennen de weergave van > 

-_Deleerlingen verwerven blijvende parate ken- 

nis van de verbuiging ervan. 

- De leerlingen ontwikkelen via de lectuur pro- 
gressief de vaardigheid om het lidwoord weer 

te geven in de context. 

LEERINHOUDEN 

+ OdAatta, nolitnc, ÈGv, HOU 

~ péyac 
- Bodc en vac 
- de groep ratñp 
- de groep néÀic 
- de groep immetc 
- de groep &AnOnc 

LEERINHOUDEN 

- het lidwoord 

- het bezittelijk karakter van het lidwoord 

Toelichting: het lidwoord is een belangrijk uitgangspunt om bij de lectuur een zin in woordgroepen op 
te splitsen. 

Voornaamwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

- De leerlingen herkennen de normale vormen en 

kunnen die weergeven. Dat houdt in: 

. passieve kennis van de verbuiging van de > 

Grieks 
Tweede leerjaar 

LEERINHOUDEN 

- persoonlijke voornaamwoorden éy&, 66, 

mueic, bueîc 
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* vertrouwdheid met de nodige grammaticale 
begrippen — 

- De leerlingen kennen de grondbetekenis van 
bovenvermelde voornaamwoorden en hebben 

aandacht voor het al of niet beklemtoonde ka- 
rakter ervan. 

=De leerlingen ontwikkelen ook een groeiende 
vaardigheid om de voornaamwoorden weer te 
geven in de context. 

Bijwoord en telwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

~ Deleerlingen kunnen de frequente bijwoorden 
en telwoorden weergeven. 

~ Zij kunnen tevens de betekenis van een aantal 
minder frequente bijwoorden en telwoorden 
afleiden uit hun samenstelling. 

Dat houdt in: passieve kennis van — 

Werkwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

+ De leerlingen herkennen de aangeleerde vor- 
men van de gememoriseerde werkwoorden en 
geven ze weer. 

= vragend voornaamwoord tís 

- onbepaald voornaamwoord tis 
- aanwijzende voornaamwoorden öòe, odtoc, 

éxetvoc 
~ verwijzend voornaamwoord abté¢ 
- betrekkelijk voornaamwoord 6c, 1, 6 

~ de categorieén van de voornaamwoorden 

~ bijvoorbeeld: vertrouwd zijn met de verschillen- 
de schakeringen van aùtós 

LEERINHOUDEN 

- de suffixen bij telwoorden: -kovta, -koouor, 
- KIG 

~ de suffixen bij bijwoorden van wijze in 
‘de stellende trap (-wç) 

“de comparatief (-ov) 

-de superlatief (-tata, -tota) 

- de suffixen die de correlatieve bijwoorden van 
elkaar onderscheiden: -ote, -ov, -o1, -Oev 

LEERINHOUDEN 

- de actieve, mediale en passieve indicatief pre- 

sens en imperfectum 

= de actieve, mediale en passieve infinitief presens 

- het actieve, mediale en passieve participium pre- 
sens 
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Dit veronderstelt meer concreet: 
kennis van de weergave van die vormen 

blijvende parate kennis van die vormen 

van > 

passieve kennis van die vormen van > 

actieve kennis van — 

„vertrouwdheid met de nodige grammatica- 
le begrippen > 

passieve kennis van — 
actieve kennis van — 

9.2.1.4 Syntaxis van de naamvallen 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

- De leerlingen weten welke hoofdfuncties aan 
elk van de vier naamvallen beantwoorden en 

doen dit blijken in de Nederlandse weergave 

van de aangeleerde vormen. 

=De leerlingen zijn vertrouwd met de basisre- 
gels van de naamwoordelijke congruentie. 

- het model Aberv 

- het model Òrôóvar en van eivar 

- de persoonsuitgangen van de thematische en 
athematische vervoeging 

- medium, deponens, thematisch, athematisch, 
kenletter, bindklinker, persoonsuitgang, wijs, 

tijd, contractie, (temporeel) augment 

verba contracta van de groep moteîv en Tuuêv 
contractieregels van € en a 

LEERINHOUDEN 

nominatief: onderwerp 
accusatief: 

. lijdend voorwerp 

. onderwerp van een infinitief zin 

. bij voorzetsels: 514, etc, ti, weta, nape, 

TPÔG 
genitief: 

. bijvoeglijke bepaling ('van'-bepaling) 

. vaste genitief bij een aantal werkwoorden 
(bv. ékoúeLv) 

. vaste genitief bij een aantal adjectieven 

(bv. &E1o) 

. bij voorzetsels: 
àT6, ËK, TPÉ 

61a, peta, bnép, ent, mapa, mpdc, rept, 

Lire) 

- datief 

. meewerkend voorwerp (‘aan’) en datief van 

voordeel of nadeel (‘voor’) 

. middel (‘met’), oorzaak (‘door’), wijze en 

tijdstip 

. vaste datief bij een aantal werkwoorden en 
adjectieven 

. bij voorzetsels: év, obv, Tapa, TPdc, UTS 

~ naamwoordelijk deel van het gezegde 
- bepaling van gesteldheid 

- bijgesteld adjectief 

- bijgesteld substantief 
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9.2.1.5 Syntaxis van de zin 

Bij het aanleren van de morfologie van het werkwoord komen occasioneel reeds heel wat elementen 
van de syntaxis aan bod. Een nieuwe vorm wordt immers altijd aangeleerd met de betekenis die eraan 

beantwoordt. Van de leerlingen wordt dan ook verwacht dat ze de aangeleerde vormen niet alleen 
herkennen, maar ook in een eenvoudige context kunnen weergeven. 

Een voorbeeld ter verduidelijking: bij het aanleren van het participium presens wordt niet alleen 

de letterlijke weergave met een onvoltooid deelwoord aangeleerd, maar ook de vlottere weergave 
met een bijvoeglijke zin (na een lidwoord) en met ‘terwijl’ of ‘wanneer' (zonder lidwoord). 

Dat mag de leraar er evenwel niet toe verleiden vanaf het tweede leerjaar al aan systematische studie 
van de syntaxis te doen. 

Voorbeeld: bij de lectuur kan de leraar de werkwoordsvormen wel morfologisch, maar niet 
syntactisch doen verklaren. 

Wat de indicatief betreft 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

De leerlingen geven de indicatief zonder &v weer 
> ~ in een onafhankelijke zin 

- in een bijvoeglijke zin: 

daartoe volstaat de passieve kennis van het rela- 
tivum 

~ in een bijwoordelijke zin: 
daartoe volstaat de kennis van de weergave van 

een aantal heel frequente voegwoorden: 

- tijdbepalende: énef/ére16H, Ste, wc, mpiv 

+ redengevende: énet/éne1dy, Ot1 
- gevolgaanduidende: wote 

+ voorwaardelijke: ei 
* toegevende: ei Kat / Kat ei 
- vergelijkende: Gonep 

- in een indirecte vraag 

- in een completieve zin met öt1 

Opmerking 

De kennis van de soorten afhankelijke zinnen behoort niet tot de basiseisen van het tweede leerjaar, 
maar het kan nuttig zijn een aantal van die termen al geregeld te gebruiken als anticipatie op de 

systematische studie in de tweede graad. Wel is het wenselijk dat de leerlingen nu al een afhankelijke 

zin van een onafhankelijke zin kunnen onderscheiden. 

Wat de infinitief betreft 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

De leerlingen geven weer > - de gewone infinitief (bv. na úvaaBa1) 
- de infinitiefzin 
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Wat het participium betreft 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen geven een participium weer > 

9.2.2 Lectuur 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen leren eenvoudige, samenhangende 

teksten lezen. Dat houdt in: 
- de vormen nauwkeurig weergeven, namelijk: 

“ onderscheid maken tussen enkelvoud en 

meervoud, 

* de naamvallen weergeven, 

- de werkwoordsvormen nauwkeurig weerge- 

ven. Dat betekent rekening houden met > 

* een participium weergeven met een bijvoeg- 
lijke of een bijwoordelijke zin, 

+ een infinitief herkennen en kunnen weerge- 

ven, 
- de tekst begrijpen met aandacht voor de con- 

text, namelijk: 
- parafraseren wat bedoeld wordt met een 
woord of een woordgroep, 

* bij verwijswoorden kunnen bepalen wie of 

wat bedoeld wordt, 

* de weergave van een woord aanpassen aan 
de context of minstens uit een aantal opgege- 

ven mogelijkheden de beste oplossing kunnen 

kiezen, 

* de elementen van een nevenschikking of een 

tegenstelling kunnen opnoemen, 

* bij yép uitmaken wat zal verduidelijkt wor- 

den, 

» de bezittelijke betekenis van het lidwoord 

leren weergeven. 

LEERINHOUDEN 

- als deelwoord of adjectief 
- met de waarde van een bijwoordelijke zin 
(zonder lidwoord) 

- met de waarde van een bijvoeglijke zin 
(meestal met lidwoord) 

LEERINHOUDEN 

- het onderscheid tussen activum, passìvum, me- 

dium 

- de tijd 
- de persoonsuitgang 

- het deponens 

- persoonlijke, bezittelijke, aanwijzende voor- 

naamwoorden … 

~ nevenschikkende en tegenstellende partikels en 

voegwoorden 
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Toelichting 

Korte verhalende teksten zijn onmìsbaar om leesvaardigheid te bevorderen. De voorkeur gaat daarbij 
uit naar teksten die aanknopingspunten bevatten voor een introductie in de Griekse cultuur. 

9.2.3 Cultuur 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

~ realia aansluitend bij de teksten 
- chronologie 

- geografie 

De leerlingen krijgen geleidelijk inzicht in de we- 

reld van de Griekse cultuur. 

Toelichting 

Cultuur vormt een wezenlijk onderdeel van de leerinhouden. Bij voorkeur sluiten die aan bij de 

leesteksten, vermits die steeds aan belang winnen vanaf de tweede graad. 

Het staat de leraar vrij om deze component zelf inhoudelijk in te vullen, op voorwaarde dat: 

-_ bovenvernoemde doelstelling gerealiseerd wordt; 

-_ hij overlegt met de leraar geschiedenis, opdat beide vakken elkaar zouden aanvullen in plaats van 

overlappen; 

~ er binnen de vakgroep overleg is over de behandelde onderwerpen doorheen de zes studiejaren 
Grieks en/of Latijn. 

AANVULLENDE LEERPLANDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN VOOR 

4 UUR/WEEK 

Opmerking vooraf 

Het leerplan van de tweede graad bouwt verder op de leerplandoelstellingen en leerinhouden voor de 
cursus met 3 uur/week. Aangezien lectuur van auteurs start bij de aanvang van het tweede leerjaar van 

de tweede graad, zal de leraar in het eerste leerjaar van de tweede graad voldoende tijd besteden aan het 

aanleren van leesvaardigheid, wat enkel mogelijk is als de leerinhouden inzake taal niet te uitgebreid 

zijn. 
Daarom verdient het aanbeveling, waar mogelijk, een gedeelte van de hier volgende leerplandoelstellin- 
gen en leerinhouden al in de eerste graad te behandelen. Voor de cursus met 4 uur/week is dat geen 

aanbeveling, maar een verplichting. 

9.2.4 Taal 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Bij woordenschat: 
de leerlingen leren bijkomend de betekenis van > _- 100 Griekse woorden die in het proza heel fre- 

quent zijn 
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Bij morfologie van het werkwoord: 

de leerlingen herkennen de volgende vormen van 

de gememoriseerde werkwoorden en geven ze 

weer 

x 

Dat veronderstelt meer concreet: 

-  kennis van de weergave van die vormen 

-  blijvende parate kennis van die vormen van 
= 

-  passieve kennis van > 

- vertrouwdheid met de nodige grammaticale 

begrippen 

Bij syntaxis van de zin 
e Wat de indicatief betreft: 

- de leerlingen worden gevoelig voor het on- 

derscheid tussen imperfectum en aorist. 

Toelichting: het is nuttig geregeld te wijzen 

Op > 

e Wat de infinitief betreft: 
- bij de weergave van de infinitief maken de 

leerlingen onderscheid tussen — 

- de actieve en mediale indicatief en infinitief van 

de sigmatische (of asigmatische) aorist, met uit- 

zondering van die van de verba liquida 

- de actieve en mediale indicatief en infinitief futu- 

rum, met uitzondering van het futurum contrac- 

tum 
- het actieve en mediale participium van de sigma- 

tische (of asigmatische) aorist, met uitzondering 

van die van de verba liquida 

= het actieve en mediale participium futurum, met 

uitzondering vanhet futurum contractum 

~ het model Avetv 

- de verbaalstammen van de frequentste werk- 

woorden 

- verbaalstam, tijdstam, aspect, sigmatisch of 

asigmatisch, semi-deponens 

- de schakeringen van hetimperfectum (toestand, 

herhaling) 

- de mogelijke weergaven van de indicatief 

aorist: 

+ een verhalende OVT 

+ een mededelende VTT 

- een VVT in een afhankelijke zin bij een verle- 

den regerend werkwoord 

- het aspect van de 
» presensstam (verloop van de handeling) 

- aoriststam (slagen van de handeling) 

- de infinitief met tijdswaarde (bv. na vop tle) 

en de infinitief zonder tijdswaarde (bv. na 

Kedeverv) 
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°_ Wat het participium betreft: 

- de leerlingen houden bij de weergave van het 
participium rekening met — - het gebruik van de tijd 

- partikels zoals &te, dc, Kat/katnep 
- de losse genitief 

9.2.5 Lectuur en Cultuur 

De uitbreiding van de leerstof qua taal mag nooit tot gevolg hebben dat de componenten lectuur of cultuur verwaarloosd worden. Ook lectuur en cultuur komen in aanmerking voor aanvullingen. De leraar bepaalt zelf hoe hij die componenten verder invult. 

9,3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen 

Dit hoofdstuk nodigt uit om creatief mee te denken over aangepaste opdrachten en oefeningen waar- door: 

- woorden en taalfeiten beter onthouden worden, 
- het inzicht in de taalstructuren, teksten en cultuur verruimd wordt, 
- de motivatie versterkt wordt, 
- de vaardigheden en attitudes bestendigd worden. 

De eerste opdracht voor de leraar bestaat erin om met voldoende creativiteit (motiverende) leersìtua- ties te bedenken. De leerlingen moeten het gevoel krijgen dat ze zelf voor de leervordering verant- woordelijk zijn: dit kan door hen bij de planning te betrekken en met hen naar de meest efficiënte aan- pak te zoeken®. De vordering wordt nauwkeurig opgevolgd en de leraar zorgt ervoor dat de leerlingen zichzelf willen en kunnen controleren en remediëren [Vakoverschrijdende eindtermen, Leren leren, LELE 91. 
Samen wordt er ook nagedacht over de zinvolheid van de activiteiten, onder andere door te verwijzen naar het Nachleben van woorden, verhalen en voorstellingen. 
Bovendien moet alles in het werk gesteld worden om een "wij-gevoel" te doen ontstaan, een geest van “in onze werk-groep zijn we zinvol bezig, mét Grieks". 

Eveneens zorgt de creatieve leraar voor voldoende en gevarieerde inoefening: slechts door de gegevens “naar zijn hand te zetten", te “manipuleren”, en niet door ze van buiten te “blokken”, maakt de leerling ze zich eigen. Door de taalgegevens telkens in andere contexten te gebruiken, worden deze onderdeel van een netwerk in de hersenen en daardoor gemakkelijk "hanteerbaar". 

De leerling hoeft ze niet meer vìa geheugensteuntjes of "piekerend" op te vissen: formules, woorden en vormen zijn werktuigen geworden. Er is "in-zicht" ontstaan en er zijn verbindingen gelegd naar de andere gegevens [LELE 5]. 

® Op deze ogenblikken kan de leraar informatie geven over de werking van geheugen, strategieën aanreiken om problemen op te lossen enz. 
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Creativiteit is ook nodig om de zelfwerkzaamheid te stimuleren, wat zeer belangrijk is voor de teeing? 
Hij wordt dus geregeld uitgenodigd om zelfstandig nieuwe leerstof te verwerken onder andere door: 
- nieuwe teksten te verkennen, grammaticale toepassingen te maken, achtergrondinformatie op te 

zoeken … en aanzet tot vertaling te geven …, 
- de verworven kennis te structuren, 
- opdrachten op te lossen die hem helpen vaardig te worden in analyse, synthese …, 

zelfstandig te (leren) reageren op een tekst of tekstfragmenten.® 

De leraar helpt de leerlingen nadenken over het proces: 
- hoe ga je te werk? 

- welke tussenstappen zet je? am 

- welke vooruitgang heb je gemaakt [LEL ? _ | 

Zo ontstaan er kansen om de individuele leerling te observeren, bij te sturen en te stimuleren [LELE 11 

LELE 13]. | | | 
De zelfwerkzaamheid en de verantwoordelijkheid voor de eigen vorderingen moeten progressief 

toenemen. 

9.3.1 Enkele adviezen in verband met oefenopdrachten 

9.3.1.1 In de eerste graad streeft de leraar per activiteit nooit meer dan één doelstelling =— 
tijd na. Bij elk doel hoort een eigen, aangepaste opdracht. Zo kan men afzonderlijke opdrachten 

aanreiken om: 

- met nieuwe begrippen kennis te maken, 
- het inzicht te verdiepen, 

- een strategie in te oefenen, 

- routine te verwerven, 

9.3.12 De leraar geeft voldoende bijkomende informatie opdat de leerling zich exclusief kan 
concentreren op de realisatie van de éne doelstelling en dus geen tijd verliest aan het opzoeken van 

informatie die niet rechtstreeks naar die ene doelstelling leidt.® 

De leraar zorgt dus telkens voor voldoende tussenstappen en dit in een verantwoorde sine pue 
stap-voor-stapstrategie loont: de leerling krijgt het gevoel van steeds meer te annen, 7 ist <r ee 

inzicht op de veelheid van factoren die een eindresultaat kunnen beinvloeden, is v ase pr tees 

persoonlijke tekorten op te halen en doet spontaner een beroep op hulpmiddelen die hij hee: 

waarderen. 

® Door vragen op te lossen als: wat denk je over een uitspraak als volgt in verband met de gelezen 
paragraaf? 

. | 5 : 7 
® Voldoende woordverklaring, constructies, aanzet tot vertaling, achtergrondverklaring opgevei 

© Zorg voor een logische hiërarchie met tussendoelen. Zo leert de leerling grondig ie rs 

bereid tijd te investeren en voelt hij zich goed bij wat hij doet. Een leraar die hiervoor tijd uittrekt, 

bereikt resultaat, ook op het gebied van leermethode en levenshouding. 
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9.3.2 Suggesties in verband met de woordenschat 

9.3.2.1 Leraar en leerlingen moeten zich bewust zijn van het feit dat het geheugen zelden meer dan 
zeven nieuwe gegevens onthoudt. Als de leerlingen bijvoorbeeld tegen het einde van de week twintig 
woorden moeten leren, doen ze er goed aan dit in drie fasen te plannen, met voldoende tussentijd, en 

tenslotte het geheel te herhalen. 

9.3.2.2 Veel leraars hebben de goede gewoonte de te memoriseren nieuwe woorden met de 
leerlingen in de les door te nemen zodat ze die woorden met de juiste uitspraak horen en zodat ze 

eventueel memotechnische middeltjes zoeken [LELE 1], vooral in de vorm van stamverwante woorden 

in een moderne taal. 

93.23 Het volstaat niet dat de leerlingen het noemwoord kunnen vertalen. Ze moeten ook uit de 
aanvullende gegevens kunnen afleiden volgens welk model een woord verbogen of vervoegd wordt. 

Maar vooral moeten ze, met het oog op de lectuur, in verbogen en vervoegde vormen het woord 

herkennen. Men geeft dus bij voorkeur een verbogen of vervoegde vorm op. De opgave wordt dan: 

geef het noemwoord en de vertaling ervan. 

9.3.2.4 Men gaat de werkwoorden én adjectieven met een vaste naamval bij voorkeur als één geheel 
memoriseren, samen met de vertaling van de hele constructie: bijvoorbeeld dkoúeuv + gen.: luisteren 

naar; Bondeîv + dat: iemand helpen … 

9.3.2.5 De leerlingen kunnen verschillende woorden beter leren in combinatie met een woord dat 
er (bv. in de leestekst) bijhoort. Ze kunnen onder begeleiding van de leraar een lijst van dergelijke 

“cartouches” aanleggen, die ze dan als geheel memoriseren. Deze werkwijze is vooral nuttig 

- voor woorden die zonder context geen duidelijke betekenis hebben, bv. 

uélhetv : op het punt staan > uéAAer orpateúoerv 
voor woorden met twee of meer verschillende betekenissen, bv. t 

ví yehâc > ti Aéyeis 
THOM T TOAIG > Thou T6AIC 

kadeî tovc piAouc + Kadei adtodc piAouc … 

voor voorzetsels, bv. 

Tapa Baoréa (tot bij) ++ Tap& tov motapov (langs) 
voor werkwoorden en adjectieven met een vaste naamval: 

BonBoûorv dAAfAors. 

Deze methode heeft ook als voordeel dat al geleerde woorden nog eens mee herhaald worden. 

9.3.2.6 Woorden, uitdrukkingen, paradigma's, verwerven zich een vastere plaats in het geheugen 
wanneer ze via zoveel mogelijk toegangswegen erin gebracht worden. De wegen van horen, zien en 

schrijven moeten benut worden. Het is voor een leraar een creatieve uitdaging om de leerinhouden via 

deze drie wegen in het geheugen van de leerling te brengen. Na verloop van tijd moet de leerling deze 

methodes zelf kunnen aanwenden. 

Enkele mogelijkheden: 
-_de leerlingen brengen zelf de nieuwe woorden en uitdrukkingen op een geluidscassette aan; 

- de leraar geeft eenvoudige opdrachten in het Grieks zoals: neem je boek, luister, ga zitten, zeg me, 

… Hij schrijft het verzoek eerst op het bord en laat het overschrijven; 

=_ taaltraining kan ook via aangepaste spelletjes, bij voorbeeld een Grieks kaartspel om zinnetjes mee te 

vormen, een ganzenbord met fiches en taalopdrachten …; 
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- de leerlingen lezen de straatnamen op een Grieks stadsplan en zoeken in groepjes over welke 

mensen, goden … het gaat (oefening op de raadpleging van een encyclopedie) [LELE 7]. 

9.3.2.7 Regelmatige herhaling is een noodzaak. Het herhalen van een groter aantal woorden wordt 

een probleem wanneer de leerlingen door gebrek aan regelmatige herhaling veel woorden niet meer 

kennen. Het gebruik van een "woordenschriftje" kan hierbij helpen: de leerling noteert vergeten 'ge- 

kende! woorden en herhaalt ze geregeld. 

9.3.3 Suggesties in verband met grammatica. 

9.3.3.1 De leraar staat bij het aanleren van grammaticale theorie voor de keuze tussen de inductieve 

en de deductieve weg. In principe verdient inductie de voorkeur, vooral wanneer het leerstof betreft die 

de leerlingen stapsgewijs moeten inzien en tot zich laten doordringen (bv. de betekenis van een naamval, 

het gebruik van het participium). Het rendement moet wel in verhouding staan tot de tijd die hieraan 

besteed wordt. Bij minder complexe leerstof (bv. de uitgangen van verbuigingen), die weinig inzichten 

vooral geheugenwerk vraagt, zal de deductie wellicht even doeltreffend en minder tijdrovend zijn. In 

geval van deductieve aanpak mag de activiteit van de leerlingen zeker niet beperkt blijven tot luisteren 

en noteren. Ze moeten onder de leiding van de leraar de nieuwe gegevens zo goed mogelijk memorise- 

ren en vooral beseffen wat ze aan het leren zijn en hoe ze die gegevens zullen gebruiken bij de lectuur. 

Inductie biedt meer kansen tot actieve inbreng van de leerlingen. Als de leraar de nieuwe leerstof laat 

verkennen aan de hand van een leertaak, kan hij beter controleren of iedere leerling de nieuwe leerstof 

echt begrijpt en assimileert [LELE 9]. 

Ingeval van inductie is het wellicht tijdbesparend om in plaats van een samenhangende tekst een aantal 

losse zinnen of zelfs woordgroepen als uitgangspunt te nemen. Zo kan de leraar de aandacht toespitsen 

op de nieuwe leerstof. 

9.3.3.2 Tijdens de behandeling van de leerstof kan de leraar bepaalde taalprincipes laten ontdekken 

(bv. dat de 1 kenmerkend is voor de datief enkelvoud en ook in de datief meervoud aanwezig is; dat de 

v kenmerkend is voor de accusatief enkelvoud, maar soms gevocaliseerd wordt tot a en dat &An0n 

ontstaat uit &AnOÉO®. 
Leerlingen vinden dergelijke "formules" boeienden onthouden de gegevens beter dankzij een grondiger 

inzicht. 

9.3.3.3 Zodra de theorie aangeleerd is, zullen de leerlingen ze memoriseren. Het is belangrijk dat 

ze hun kennis zelf leren controleren. Dit kan door hen de vaardigheid bij te brengen zichzelf vragen te 

stellen aan de hand van de titel en de indeling van grammaticale overzichten. Ze corrigeren zelf hun 

oplossing met behulp van dit overzicht. 

9.3.3.4 Het kan ook zinvol zijn taalgegevens in een overzichtsstructuur te laten invullen. Dit kan 

ook voorwerp zijn van een individuele huistaak. Nauwkeurige opvolging van de juistheid van de 

gegevens is dan wel nodig. 

9.3.3.5 Om de nieuwe taalgegevens in het geheugen te fixeren, ze beter te begrijpen en te kunnen 

toepassen zullen de leerlingen voldoende gevarieerde verwerkingsoefeningen maken. Hier gelden zeker 

de adviezen in verband met oefenopdrachten (zie 9.3.1). 

9.3.3.6 Men laat het lidwoord bij de verbuigingsmodellen mee memoriseren. Dit is een hulp om 

vlugger de naamval, het genus en het getal te bepalen. 
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9.3.4 Suggesties rond lectuur 

  

Het is niet de bedoeling binnen het leerplan één bepaalde leesstrategie op te leggen: wij stellen een 

manier van werken voor die de leraar kan helpen om de leesvaardigheid van zijn leerlingen te be- 
vorderen.   
  

Ook in de eerste graad is lectuur een essentiële component van het vak Grieks. Deze activiteit is niet 
uitsluitend bedoeld als een welgekomen afwisseling. Door de lectuur van samenhangende teksten leren 
de leerlingen immers 

- de aangeleerde taalgegevens gebruiken om een tekst te begrijpen, 
-_de aangeleerde vertaling van de woorden aanpassen aan de context, 

-_ strategieën van leesvaardigheid verwerven. 

Bovendien worden ze - bijna onbewust - vertrouwd met het Griekse taaleigen (woordorde, gebruik van 
tweeledigheid, van partikels, participia …). 

9.3.4.1 Tekstkeuze 

De leraar zorgt voor eenvoudige, samenhangende teksten, met aanknopingspunten voor een introductie 
in de Griekse cultuur. 

9.3.4.2 Vertalen en tekstbegrip 

~ De leerlingen hoeven niet noodzakelijk alles zelf te vertalen: context, fragmenten uit de tekst en te 
moeilijke zinnen kunnen in vertaling opgegeven worden. 

- Het is van belang om van in het begin de aandacht op de lineaire woordvolgorde te vestigen en te 
laten zien hoe de betekenis van de zin gepreciseerd wordt naarmate de zin vordert. Zinsconstructies 
kunnen slechts als hulpmiddel aangewend worden. 

+ De leerlingen zullen een tekst gemakkelijker en grondiger begrijpen als ze gewoon zijn vooraf hun 
verwachtingspatroon te verwoorden: ze benaderen de tekst dan met vragen als: 

“ wie, wanneer, waar, in welke omstandigheden, waarom … 

* wat zouden wij vermelden in een beschrijving over, een portret van, een argumentatie over …”? 

- Zeker bij lessen lectuur is het wenselijk een afgerond geheel te maken van elk lesuur. Volgende tips 
helpen om een redelijk ritme te bereiken: 

+ de leraar stelt ruim voldoende informatie ter beschikking; 

- het is niet nodig dat de vertaling telkens volledig neergeschreven wordt om tot tekstbegrip te 
komen: 

° de leraar geeft daarom zelf sommige moeilijke zinnen in vertaling, zodat de leerling zich kan 
concentreren op een beperkt aantal moeilijke zinnen, 

+ de leraar vertelt het verhaal of laat het vertellen door een leerling die het opzocht. Hij vraagt de 
ontknoping of bepaalde belangrijke details in de tekst op te zoeken en te vertalen, 

© hij vraagt om bepaalde ideeën, inhouden, verwoordingen, argumentaties … terug te vinden in de 

tekst (bv. met de vraag "Hoe staat dat in de tekst?"), 

© verschillende groepjes voeren gelijktijdig opdrachten uit, daarna worden de resultaten vergele- 

ken (eventueel zelfs door middel van een oplossingenblad). 

  

Grieks 72 Eerste graad 

Tweede leerjaar 

  

- Het is belangrijk om leesteksten van vragen te voorzien, zowel over grammaticale toepassingen als 

over ideeën en opbouw. Een mogelijke aanpak: 

De leraar geeft telkens verschillende vragen op en laat de leerling er een aantal uitkiezen. Daarna 

worden alle antwoorden samengebracht (eventueel schriftelijk om tijd te winnen) en gecorrigeerd. 

Zowel uit de keuze als uit het antwoord van de leerlingen kan de leraar heel wat afleiden over de 

interesses, de motivatie en de manier van aanpakken. Eventueel kan een begeleidend gesprek 

volgen. 

9.3.5 Suggesties rond cultuur 

93.5.1 De voornaamste informatie komt uit gelezen Griekse en Nederlandse teksten. De soms 

disparate gegevens worden in een historisch kader geplaatst, bijvoorbeeld aan de hand van een voorge- 

drukt schema. De leerlingen zoeken zelf de onbekende namen en/of gegevens op. 

9.3.5.2 Internet en cd-roms over cultuur, land, musea ... bieden kansen bij de voorbereiding van de 

les, als illustratie ervan of als werkdocument tijdens deze les. 

9.3.5.3 Gespecialiseerde jeugdlectuur biedt een belangrijke introductie op de klassieke cultuur. 

Een boekenlijst aanbieden is een minimum service aan de leerlingen. 

9.3.5.4 Het is zinvol de krantenactualiteit rond de klassieke oudheid te laten bijhouden, ook in de 

letterkundige rubrieken verschijnt af en toe bruikbaar materiaal. In de eerste graad volstaat het uitleg 

rond de titel of de afbeeldingen te laten opzoeken. 

9.3.5.5 Andere kansen tot contact met de Griekse cultuur zijn: een museum, een website … be- 

zoeken, een quiz opstellen, een voorstelling bijwonen of zelf brengen … 

9.3.6 Suggesties rond remediëren 

9.3.6.1 Remediëring door de leraar 

- De leerling moet voortdurend informatie krijgen over de stand van zijn kennis. Is het vereiste 

kennisniveau nog niet bereikt, dan remedieert de leraar, bijvoorbeeld door meer gestructureerde 

taken te geven®, door te laten samenwerken met een verder gevorderde leerling, door groepswerk 

in een heterogene groep (zo leren ze van elkaar), door geprogrammeerde instructie … 

De leraar zal hen leren hoe ze de opdrachten op de beste manier uitvoeren [LELE 12]. 

- Het gebruik van het "open boek" (bv. een bondig overzicht met de paradigma's) bij de verbetering 

geeft de leraar informatie over sommige oorzaken van het falen. 

  

® Dit wil zeggen dat de opdracht opgedeeld wordt in concrete deelopdrachten of vragen, die elk een 

noodzakelijke tussenstap vertegenwoordigen, leidend naar de uiteindelijke oplossing. Deze 

methode helpt ook wanneer het om faalangstige leerlingen gaat [LELE 10]. 
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9.3.6.2 Zelfremediëring 

- De leerling moet leren kritisch te staan tegenover zijn eigen antwoorden en die van de medeleerlin- 
gen. In aansluiting bij foutenanalyses en besprekingen van werkmethodes leert hij op welke wijze hij 

best werkt om fouten te voorkomen, ze desgevallend op het spoor te komen en welke hulpmiddelen 
hij moet gebruiken om ze te corrigeren.” 

9.3.7 Suggesties rond differentiatie 

Het is mogelijk om tijdens of buiten de les gedifferentieerde leertaken op te geven: 
-_de leerlingen kiezen volgens interesse tussen verschillende opgaven, 

- de ene leerling krijgt volgens noodzaak een remediëringstaak, de andere een zelfstandige taak als | 

uitdieping®, / 
~ de leraar laat sommige zinnen uit een tekst onvertaald. Eventueel deelt hij de idee, die erachter ligt, | 

mee. De uitdagende opdracht bestaat erin om deze tekst, zoals een vraagstuk van wiskunde, 
individueel en vrijwillig te ontcijferen; | 

~ de leraar geeft bepaalde leerlingen de kans om: | 

- tot inductieve afleiding van sommige taalverschijnselen en wetmatigheden te komen, | 

* de leerstof in te oefenen via vormen van actieve taalbeheersing. 

1   

9.3.8 Suggesties rond leren leren 

Bij herhaling werd verwezen naar de vakoverschrijdende eindtermen “Leren leren”. Leren leren is in de 
lessen een regelmatig voorkomend item. Het houdt zich uitsluitend bezig met systematisch nadenken 

over het leerproces en moet leiden tot leermethodes die aan de individuele leerling aangepast zijn. Deze 

moeten in de les ingeoefend worden. Het is nuttig te vergelijken met de leermethodes die van toepas- 

sing zijn in andere vakken. 

In een regelmatige opvolging wordt dit item met de leerlingen besproken; deze moeten kunnen ver- 
woorden hoe zij bezig zijn met de leerinhouden en ze moeten zich aangezet voelen om zelfstandig hun 

leermethodes te verbeteren. 

In de loop van het tweede leerjaar ASO moeten ze zich minstens over de vier volgende vragen bezin- 
nen: 
- op welke wijze leer ik woordenlijsten "kennen", een taalschat beheersen? Hoe maak ik deze 

woordenschat tot een blijvend bezit? 

- oefeningen herhalen: hoe doe ik dat? 

- hoe spoor ik leerstofhiaten op bij mezelf en hoe kan ik ze remediëren? Dit kan onder andere door 
een efficiénte zelfoverhoring en door te leren de hiaten duidelijk te verwoorden; hierdoor wordt het 

ook gemakkelijker om uitleg te vragen; 

~ hoe kom ik tot een goed begrip van de tekst en tot een vertaling? 

De leraar zal hen hierbij suggesties aanreiken. 

0 Het gebruik van woordenlijst, woordenboek, grammatìca …; het bijhouden van een schriftje met 
zijn zwakke punten; methodes zoals: zich vragen stellen, zijn vertaling (thuis) voorlezen en om 

reactie vragen … 

© Zie Lampas, 29, 3 (mei/juni '96). 
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9.4 Evaluatie 

9.4.1 Voorafgaande bemerking 

Evaluatie gaat na in hoeverre leerplandoelstellingen verwezenlijkt worden. Het verband tussen 

doelstellingen en evaluatie is bindend. Wat behoort tot de leerinhouden, en welke de graad van 

beheersing is, zijn hierbij de twee essentiële punten. 

Elke school hanteert een bepaald didactisch model waarbinnen de evaluatie een concrete vorm krijgt. 

Het leerplan vraagt dat de leraar zijn evaluatie daarop afstemt, en daarbij de richtlijnen die specifiek zijn 

voor de beslissing inzake overgang en oriëntering van de leerling, in praktijk brengt. 

De rubriek evalùatie bevat geen dwingende criteria, wel een aantal suggesties, gekoppeld aan de 

didactische eigenheid van het vak en de pedagogisch-didactische wenken. Deze suggesties helpen 

evaluatie een concrete gestalte te geven. 

9.4.2 Doel van de evaluatie 

De leraar zorgt voor regelmatige evaluatie van de vorderingen van de leerlingen. De leraar zorgt ook 

ervoor dat het geheel van de aangeleerde basisleerstof in de toetsen voortdurend terugkeert, zodat op 

elk ogenblik de nodige remediéring kan worden aangebracht. De leerlingen moeten op ieder moment 

weten hoever ze staan op hun weg naar tussendoel en einddoel. Daarom zijn naast examens een 

__ voldoende aantal tussentijdse controletoetsen zeker in de eerste graad meer dan noodzakelijk. Dergelij- 

ke prestatietaken worden gequoteerd en geven een zo objectief mogelijk beeld van de bereikte resulta- 

ten. 

Ook leertaken zijn belangrijk. Het persoonlijk werk van de leerlingen, niet alleen buiten de klas, maar 

vooral ook in de les, wint terecht aan belang, als ondersteuning in het leerproces. El 

Leertaken dienen om kennis op te doen en vaardigheden te verwerven. Men kan er niet in slagen of 

mislukken. Men kan alleen maar groeien, bijleren, verstandiger en vaardiger worden. Bij leertaken is 

fouten maken niet erg, want ze zijn een uitgangspunt om het leren bij te sturen. Evaluatie van leertaken 

bestaat uit het geven van (vooral positieve) feedback D 

De leraar dient bij evaluatie zowel remediëring als oriëntering voor ogen te houden. 

9.4.2.1 Remediéring 

Toetsen hebben vooral remediëring tot doel. Ze worden zo opgesteld dat er uit blijkt: 

- wat gekend is, 

- wat beheerst wordt, 

-_wat een verworvenheid is geworden. _ En 

Op grond van deze informatie wordt het leerproces klassikaal en individueel bijgestuurd. Belangrijk is 

hierbij de foutenanalyse. Leerlingen krijgen de kans gaandeweg zelf hun fouten te ontdekken en bij te 

sturen [LELE 9]. 
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9.4.2.2 Oriéntering 

Toetsen maken ook oriéntering mogelijk. Vooral in de ee i it à rste graad is het van belang dat de leerli 

beoordeeld worden op zijn mogelijkheden in verband met een verder nel af 

Typisch voor de eerste graad is de ontwikkelin ] ypisch g van het taaldenken. De l 
oriëntering vooral met dit aspect rekening houden. ee 5 

pet en daarentegen hangt af van het bereiken van leerplandoelstellingen. Dit geldt zowel voor d 

eerp andoelstellingen van 3 uur/week als voor de leerplandoelstellingen van de aanvulling. De raad 
van beheersing, vermeld in de leerplandoelstellingen mag niet uit het oog worden verloren ° 

Komen niet in aanmerking voor de beslissing over het al dan niet slagen: . 
- en ns graad van beheersing dan gevraagd in de leerplandoelstellingen; 

- bijkomende opdrachten die als uitdieping of uitbreiding ge . 

- affectieve doelstellingen. eats 

Verschillende attitudes spelen evenwel ook bij de positieve oriëntering van de leerling naar een studie- 
ed g met ques in het eerste leerjaar van de tweede graad een belangrijke rol. Zin voor nauwkeurig; 

‚doorzettingsvermogen, belangstelling voor Antieke cultuur en ie zij : : ie ta re alstudie zijn voor een succesvolle 

9.4.3 Algemene kenmerken van goede toetsen 

Hoewel deze algemene criteria al vroege: Tp. 2 1 ] ome: r in dit leerplan aan bod kwamen, worden ze hier hernomen als 

en 1 SR mar Ee —_ zijn, dit wil zeggen rechtstreeks inspelen op de doelstellingen: men 
inner ur met lessen moet bereiken en wat bijgevolg door de toetsen dient 

r : — Lennie de leraar of de leerling in staat is tot taaldenken, de kenmerkende bestand- 

kerde nde taal kan onderscheiden en de problemen in dat verband methodisch kan 

9.4.3.2 Toetsen moeten representatief zijn 

~~ 1 7 we 

ee Toetsen moeten het geheel van de leerstof bestrijken en moeten duidelijk maken in 
elke mate de basisdoelstellingen met betrekking tot taal, lectuur, cultuur bereikt zijn. In de eerste 

graad Pp m en morfol toetst men dus op vocabularium e orrologie maar ook op lectuur, aanvankelijk beperkt tot 

= Qua beheersingsniveaus. De verschille de niveaus (ke: ; cht, toep: SsIng …) Komen eve: iwich- nden s( nnis, inzich assi k 

tig gespreid aan bod en dit op basis van doelstellingen. ) 

~ Qua beoordelingscijfer. Het verschillend bel f Q ingscijfer. ang van de leerstof 
wordt weerspiegeld in de beoordelingscijfers. ° nen eee 

943.3 Toetsen moeten herkenbaar zijn 

Dit wil zeggen dat de aard van de vraagstelling aansluit bij de vertrouwde manier van werken in de les 
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04.34  ‘Toetsen moeten betrouwbaar zijn 

Dit wil zeggen dat de vragen ondubbelzinnig moeten geformuleerd worden. Bijkomende uitleg zou 

moeten overbodig zijn. 

9.4.4 Suggesties voor evaluatie 

De leraar beschikt over een waaier van evaluatiemiddelen die alle tot doel hebben de leerlingen te 

informeren over hun vordering en remediëring mogelijk te maken. 

9.4.4.1 Tussentijdse evaluatie 

9.4.4.1.1 Mondelinge en schriftelijke toetsen/overhoringen: algemene bedenkingen 

… Frequent overhoren is nodig. 

s en verlangde vaardigheden tijdens het trimester voldoende 

- Om te weten of de kennisniveau 
nkolommen, de aard van de afgeno- 

gecontroleerd werden, kan op een klassenlijst, boven de punte 

n. Zo bekomt men een overzicht. 
men toets aangeduid worde 

te voorzien. 
Aan te raden is bij de correctie ook opmerkingen en tips 

- Niet alle toetsen gebeuren schriftelijk. 

Het is praktisch als de leraar opvallende gegevens over de leerlingen noteert: hoe reageerde x op 

mondelinge vragen, in welke mate kan y al "waarom"-vragen stellen, hoe gemotiveerd is Z, hoe 

ke items horen bij het leerproces. 
evolueert de creativiteit van x? Ook dergelij 

. Een evaluatiegesprek met de leerlingen wordt aanbevolen: het is een goede gelegenheid om: 

„ de evolutie (zo positief als negatief) te bespreken, 

- de leerling te laten reageren op de manier van vra: 

nodig), 

- de leerhouding te bespreken en tips ter verbetering ervan te vinden, 

- de leermethode te bespreken en te corrigeren, 

- de relatie leerling-leraar te verstevigen. 

agstelling (bijsturing op dit vlak blijkt soms 

Vaak verbeteren leerlingen hun taken en toetsen onnauwkeurig. Dit kan verholpen worden door de 

correcte tekst te laten inkleven en bij een volgende toets door middel van een steekproef te controle- 

ren of de leerling uit zijn fouten heeft geleerd. 

g evalueren. Dit houdt in dat de leraar nagaat hoe het met 

de ingesteldheid van de leerling tegenover de leerstof 

reativiteit, zijn vermogen om zelfstandig te werken …). 
… Evalueren betekent ook: de leerhoudin 

orde en stiptheid gesteld is, hoe het zit met 

(zijn motivatie, zijn kritische houding, zijn C 

- Bij het opzoeken en verwerken van informatie is het belangrijk om individueel of klassikaal na te 

gaan 

- hoe een opdracht verlopen is, 

. welke lacunes er zijn, 

- hoe het nu verder moet. 
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9.4.4.1.2 Mondelinge en schriftelijke toetsen/overhoringen: concrete suggesties 

* Over vocabularium 
- van het Grieks naar het Nederlands opvragen; 

-een verbogen of vervoegde vorm opgeven, waarbij de leerling het noemwoord en de vertaling 

ervan moet geven; 

- van een substantief of adjectief laten zeggen volgens welk model het woord verbogen wordt; 
- de grammaticale woordsoort laten noemen, bijvoorbeeld "aanwijzend voornaamwoord"; 

- in een context ondervragen (woordgroepen, eenvoudige zinnetjes, uitdrukkingen …). Dit is vooral 
zinvol voor voorzetsels en voor adjectieven en werkwoorden met een vaste naamval. 

* Over grammatica 
- een model in de gevraagde vorm zetten; 

- bij verbogen substantieven: 

de juiste vorm van het lidwoord laten toevoegen, 
de vorm splitsen in zijn bestanddelen, ook als deze niet meer goed zichtbaar zijn 

bv. ëbpoor < ädpov - or 
* determineren: - naamval + genus + getal en het noemwoord geven, 

- bij werkwoordsvormen: determineren (A-M-P/wijs /tijd/persoon + getal) en het noemwoord geven 

- bij de syntaxis: 

“zinnen opgeven waarbij één of meer woorden tussen haakjes in de nominatief staan, en waarbij 

de leerling deze in de juiste naamval moet zetten, rekening houdend met de functie in de zin. De 

leerling gevoelig maken voor het feit dat elke naamval een specifieke functie heeft in de zin, 

*_ zinnen opgeven waarbij de leerling de keuze heeft tussen twee voorgestelde oplossingen en zijn 
keuze verantwoordt, 

*_de functie van een woord laten geven (naamval of congruentie laten verklaren) in een bestudeer- 
de of niet-bestudeerde zin, 

*_theorievragen (uitsluitend als deze nuttig zijn om de lectuur te ondersteunen). 

+ Over lectuur 
- grammaticale en/of inhoudelijke vragen over een gelezen tekst of tekstfragment stellen; 
- gewijzigde zinnen of tekst of tekstfragment vertalen of bevragen; 

- een zin of een tekst luidop laten voorlezen. 

* Over cultuur 
- kennisvragen om na te gaan in hoeverre het behandelde onderwerp verwerkt is; 
- historische gegevens rangschikken volgens een tijdlijn; 

- geografische gegevens op een kaart situeren; 

- cultuurgegevens in een gelezen tekst terugvinden. 

9.44.1.3 Evaluatie van andere werkvormen (persoonlijk werk en groepswerk) 

In deze paragraaf worden enkele middelen aangegeven om het leerproces te volgen en te corrìge- 
ren. Het is dus geen toetsmateriaal. 

= Opdrachten in verband met taal: 
zoals hierboven beschreven, maar ook 

- een vorm veranderen van getal (om nieuwe uitgangen te helpen verwerken); 
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“ een adjectief aanpassen aan een substantief dat reeds in een bepaalde vorm staat (om nieuwe 
uitgangen te helpen verwerken en om de leerling te laten nadenken volgens welk model een woord 

verbogen wordt); 

* actief en passief verwisselen van werkwoordsvormen, en deze vertalen (om de leerlingen attent te 

maken op de eigen uitgangen van het passief en de vertaling ervan). 

- Opdrachten in verband met lectuur: 
“ vertalen van tekst(-fragment); 

* inhoudelijke vragen bij een tekst; 

+ de leerlingen laten kiezen tussen verschillende vertalingen van een woord(-groep) in een zin en hen 
de keuze laten verantwoorden; 

een tekst laten voorbereiden die de volgende les gelezen wordt. 

- Opdrachten in verband met cultuur: 

+ spreekbeurten; 

- opdrachten bij de vertoning van een video, dia's, cd-rom en bij het gebruik van het Internet; 
» een stadsplan laten lezen; 

- Nederlandse woorden die afgeleid zijn uit het Grieks: 
© een aantal ervan laten opzoeken in de krant van die dag, 

© van een opgegeven reeks woorden de betekenis laten opzoeken en laten zeggen welke Griekse 

woorden er mee verwant zijn; 

“ Griekse stammen en woorden in reclameteksten zoeken. 

9.4.4.2 Examens 

9.4.4.2.1 Voorbereiding op het examen 

De leerlingen worden tijdig op de hoogte gebracht van wat ze moeten kennen en kunnen. 

Het is goed om een examen, zeker het eerste, voor te bereiden met een “examentaak": een kort 

overzicht van de leerstof (met verwijzing naar handboek, werkboek, schrift …), studeertips en bij elk 
onderdeel enkele oefeningen ter controle. 

De oefeningen zijn bijvoorbeeld afkomstig uit een examen van voorgaande jaren. 

9.4.4.2.2 De examenvragen 

De suggesties voor mondelinge en schriftelijke overhoringen (zie 9.4.4.1) kunnen inspirerend werken 
voor het opstellen van examens. 

Wel mag het principe van de validiteit niet uit het oog verloren worden. Zo is bijvoorbeeld actieve 

taalbeheersing een middel en geen doel. 

Toetsen met opgaven die verder reiken dan de basisdoelstellingen (zowel van het minimumprogramma 

als van de aanvullingen) en toetsen over eventuele uitbreidingsleerstof, komen niet in aanmerking voor 

het al dan niet slagen. Deze proeven helpen de leraar om zijn beeld van de leerlingen te vervolledigen. 

De resultaten van deze proeven worden wel aan de leerling meegedeeld, zodat deze gemotiveerd blijft 

om zijn leerproces te intensifiëren via deze extra inspanningen. 

Men kan niet altijd alles tegelijk toetsen: het principe van de representativiteit (9.4.3.2) geldt voor het 

geheel van de tussentijdse toetsen en de examens; het mag dus niet toegepast worden op elke toets 

afzonderlijk. Zo kan bijvoorbeeld leesvaardigheid pas vanaf het tweede trimester getoetst worden. 
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Dit hoeft ook niet noodzakelijk te gebeuren aan de hand van een doorlopende tekst. Men kan bijvoor- 
beeld ook een tekstfragment opstellen dat gebaseerd is op gelezen teksten. Een eventueel niet gelezen 

tekst mag in geen geval moeilijker zijn dan de gelezen teksten en de leerlingen moeten hierbij over alle 

noodzakelijke toelichting beschikken. 

Het is belangrijk de valkuil van de zogenaamde stapelvragen te vermijden (bv. vertaal en verklaar de 
onderstreepte woorden; zeg dan wat je kan inbrengen op de bewering uit dit fragmentje. De volgorde 

van de deelvragen is onlogisch en elke fout in het voorgaande deel hypothekeert de volgende antwoor- 
den.) 

De leraar zorgt zo nodig bij elke vraag voor voldoende uitleg, zodat het principe van “één doelstelling 
per keer" gerealiseerd blijft. 

9.4.4.2.3 Feedback en foutenanalyse 

Aan de hand van het examen vormt de leraar zich een beeld van de bereikte resultaten van de klasgroep 
en de individuele leerling. Dit kan onder andere aan de hand van een "progressierooster" en foutenana- 

lyseblad: 
boven de puntenkolommen van een klassenlijst worden de inhoud (cultuur, woordenschat, vervoe- 

gingen ...) en het kennisniveau van de vragen (geheugen, inzicht, toepassing in nieuwe situaties) 

genoteerd. De resultaten van elke leerling worden bijvoorbeeld aangeduid met: goed (+), voldoende 

(-) of onvoldoende (0). Dit geeft een zicht op de klassituatie en op de niet (of niet meer) beheerste 

leerstof. 

Na het examen worden vragen en antwoorden klassikaal besproken en worden conclusies getrokken. 
Feedback is onontbeerlijk. 

De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de foutenanalyse: onder de leiding van de leraar leren ze 
de oorzaak van de fouten vaststellen (gebrek aan kennis of aan diepgang, aan routine, aan zelfcontrole 

enz.). Ze leren remediéring vragen en zichzelf verbeteren. 
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INHOUD 10 LEERPLAN LATIJN (tweede leerjaar) 

10.1 Beginsituatie 

Het leerplan Latijn in het tweede leerjaar van de eerste graad is bestemd voor de leerlingen die in het 
eerste leerjaar Klassieke studiën met 2 of 4/5 lestijden hebben gevolgd. Alle leerlingen zijn er met Latijn 

  

  

    
  

  
  

10 LATIJN ...... SES ss sm RS 5 5 & SBE Sia TS 5 3 Giésmeumouerese 0 0 0 nn... +. 83 
gestart en hebben met Grieks en Antieke cultuur kennisgemaakt. 

10.1 Beginsituatie ........... SRI 5 5 5 50 End 8 4 3 BSE s cesse sos. 83 
De voorkennis van Latijn bij de leerlingen kan erg verschillend zijn enis op de eerste plaats afhankelijk 

10.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken van het aanbod en de organisatie van klassieke talen in de school of scholengemeenschap 
en didactische middelen .......... beenen. evene. assess wee 83 / In theorie kan de klassengroep op drie verschillende wijzen zijn samengesteld. De groep kan bestaan 

10.2.1 Uitgangspunten en principes ......... rase à à ss» san ER … 83 : uit: ° 
10.2.2 Taal .......... esoterie «> ev eenn à s VES 35 5 8» sure dei 6 6 4 5 3S eeee 83 -_ leerlingen die enkel Klassieke studiën met twee lestijden hebben gevolgd; 
10.2.3 Lectuur ............... vo vieren ss omme eto à 3 a Bieten -- 83 -_ leerlingen die enkel Klassieke studiën met vier (of vijf) lestijden hebben gevolgd; 
10.2.4 Cultuur ..... conne vases. conso oie 65 9 4 Fe IE 8 à 5 mit ... 84 - leerlingen die twee of vier(vijf) lestijden hebben gevolgd. In het laatste geval kan men spreken van 
10.25 Vaardigheden en attitudes .......... ceeeeeeeees be eeeeeeeeueseees .... 84 een gemengde samenstelling. 

10.3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen ............ …. 84 De voorkennis van Latijn kan ook verschillend zijn ten gevolge van de verdeling van de leerinhouden. 
Het staat de leraren van elke school/scholengemeenschap immers vrij de leerinhouden van het program- 

10.4 Evaluatie a, 5.5 5 sum à à à sans TTET ceeccceeee assess. … 85 ma Latijn van de eerste graad in onderling overleg over het eerste en tweede leerjaar te spreiden (zie 

leerplan Klassieke studiën). Dit brengt mee dat de beginsituatie van de leerlingen die van een andere 
school/scholengemeenschap komen, verschillend kan zijn. 

10.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken en didacti- 
sche middelen — FE DRE AMAR CAE HER MARIO 

Belangrijke toelichting 

De leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken van taal en lectuur zijn 

in het leerplan van Klassieke studiën opgenomen. Zie de belangrijke opmerking sub 8.1.2. Cultuur 

is nieuw. 

10.2.1 Uitgangspunten en principes: zie 8.1.2.1 

10.2.2 Taal: zie 8.1.2.2 

10.2.3 Lectuur: zie 8.1.2.3 
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10.2.4 Cultuur 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- De doelstellingen van het eerste leerjaar (= _- Situering van het Romeins imperium in ruimte 
Klassieke studiën) toegespitst op de Romeinse en tijd 

cultuur. - De periodes van de Romeinse geschiedenis 

- Op een tijdsbalk de grote periodes van de Ro- _- De culturele en maatschappelijke achtergrond 

meinse geschiedenis aanduiden en daarin de van een bestudeerde tekst 

belangrijk(stje historische personen en gebeur- 

tenissen die in de lessen ter sprake gekomen 

zijn, situeren. 

- De culturele en maatschappelijke gegevens uit 
een bestudeerde tekst kunnen plaatsen tegen 

hun achtergrond. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

- De cursus Latijn vormt één geheel waarin de componenten taal, lectuur en cultuur organisch met 
elkaar verbonden zijn. Het onderdeel cultuur blijft bij voorkeur verbonden met een Latijnse tekst 

waarin waardevolle elementen uit het Romeinse cultuurpatrimonium vervat zijn. 

= In aansluiting met de teksten kan men in het tweede leerjaar verder ingaan op de culturele aspecten 
die in het eerste leerjaar aan bod kwamen. Ook kan men onderwerpen behandelen die in het leerplan 

Klassieke studiën voorgesteld worden (zie 8.3.2). De vakwerkgroep maakt afspraken omtrent de 

thema's die in het eerste en het tweede leerjaar behandeld worden. 

~ Het is wenselijk dat men informatie inwint bij de collega's geschiedenis van het tweede leerjaar over 
de inhoud en de planning van de cursus Romeinse Oudheid. 

10.2.5 Vaardigheden en attitudes: zie 8.1.2.4 

10.3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen 

Heel wat toelichtingen en didactische wenken zijn reeds bij de specifieke onderdelen opgenomen. Hier 

volgen nog enkele algemene didactische aanwijzingen die voor de studie van Latijn in de eerste graad 

belangrijk zijn. Sommige komen ook reeds elders in dit leerplan voor. 

~ We doen er goed aan de leerlingen van meet af aan over de leerplandoelstellingen in te lichten en ze 
bij elk leerstofonderdeel te vertellen wat ze moeten kennen en kunnen. Hierdoor stellen we de 

leerlingen op hun gemak en bieden we ze een houvast. 

- Het verdient aanbeveling de grote verscheidenheid van werkvormen maximaal te benutten. Dit 

houdt de belangstelling van de leerlingen gaande. Varietas delectat. 
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- Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken in het 

onderwijs, ook niet in de studie van de klassieke talen. ICT is waardevol als didactisch hulpmiddel 

zowel bij het onderwijzen (vanuit het standpunt van de leraar) als bij het leren (vanuit het standpunt 

van de leerling). Twee gebruiksmogelijkheden lenen zich in het bijzonder voor de eerste graad. 

Primo: de leraar kan aspecten van Antieke cultuur en het Nachleben via cd-rom en het Internet 

illustreren en aanschouwelijk voorstellen. Ook kan de leraar de leerlingen aansporen via deze 

kanalen op zoek te gaan naar informatie. Zoals bij andere opdrachten is het belangrijk dat de leraar 

deze goed omschrijft en afbakent. Secundo: de leerling kan gebruikmaken van de computer om 

woordenschat en/of morfologie in te oefenen. Er bestaan steeds meer interactieve programma’s die 

specifiek met het oog op de inoefening van woorden en morfologie ontwikkeld zijn. Het spreekt 

vanzelf dat de invoering van ICT afhankelijk is van de uitrusting op school. 

- Nogmaals: oefeningen moeten essentieel afgestemd worden op de herkenning in functie van het 

lezen van teksten. 

- In tegenstelling met het vorige leerplan van 1989 is er geen aanvulling voor Latijn opgenomen. De 

beschikbare tijd moet op de eerste plaats dienen om de voorliggende leerplandoelstellingen te 

realiseren. Bijkomende leerstof komt slechts in aanmerking wanneer de leerlingen de leerinhouden 

van het programma van de eerste graad hebben verwerkt. Indien er dan nog ruimte is kan de leraar 

bijkomende leerinhouden halen uit de basisleerstof van het leerplan Latijn van de tweede graad. 

10.4 Evaluatie 

De algemene principes van de evaluatie voorgesteld in Hoofdstuk 4, Evaluatie worden hier niet 

hernomen. In het leerplan Grieks van het tweede leerjaar worden die principes verder geconcretiseerd 

en aangevuld met suggesties die ook voor Latijn bruikbaar zijn (zie 9.4). Hier vestigen wij nog de 

aandacht op enkele typische aspecten van de evaluatie in de cursus Latijn. 

- Een hoge frequentie van overhoren is noodzakelijk: zo weet de leerling voortdurend waar hij staat 

en kan er zo nodig vlug en efficiënt geremedieerd worden. 

… Omdat in het latere curriculum Latijn steeds weer zal worden teruggegrepen naar deze basisleerstof, 

ligt het voor de hand dat aan de kennis ervan hoge eisen moeten worden gesteld. 

- De component lectuur krijgt geleidelijk aan in de evaluatie meer de aandacht alsook het onderdeel 

niet-bestudeerde teksten. Het aandeel van de component cultuur staat in verhouding tot de lesprak- 

tijk. 

… Het slagen hangt af van het bereiken van de basisdoelstellingen. Omdat het latere curriculum Latijn 

blijft steunen op die basisdoelstellingen en leerinhouden, moeten deze zeer regelmatig getoetst 

worden en moeten hieraan hoge eisen gesteld worden. 

Wat de verhouding bij de proefwerken tussen taal enerzijds en lectuur en cultuur anderzijds betreft, 

bevelen wij 1/2 - 1/2 aan; dit geldt ook voor de verhouding bestudeerde - niet-bestudeerde tekst. 
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Op het einde van het tweede leerjaar moet de leraar oordelen of de leerling in de tweede graad een 
studierichting met Latijn kan blijven volgen. Richtinggevend hierbij is naast de aanleg de evolutie 

van de leerling op gebied van motivatie en zijn interesse voor taal en cultuur. De leraar zal - op 

grond van zijn observatie - een antwoord geven op de volgende vragen: 

+ zal de leerling de toenemende en complexere leerstof blijvend aankunnen? 

* zal de leerling het tempo blijvend aankunnen? 

“ bezit de leerling voldoende aanleg voor een methodische aanpak bij het lezen van teksten? 
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