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Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, 
waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samen- 
werken. 

Op het voorliggende leerplan kan u als leraar ook reageren en uw op- 
merkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie 

meedelen via e-mail (leerplannen@vvkso.vsko.be) of per brief (Dienst 
Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1 1040 Brussel). 

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studie- 
richting, graad, Licapnummer. 

Langs dezelfde weg kan u zich ook aanmelden om lid te worden van 
een leerplancommissie. 

In beide gevallen zal de Dienst leerplannen zo snel mogelijk op uw 
schrijven reageren. 
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11 Situering 
  

Deze leerplanbrochure bevat de leerplannen van klassieke talen in de tweede graad van het Algemeen 
Secundair Onderwijs: 
-_het leerplan Grieks voor de studierichtingen Grieks en Grieks-Latijn; 
- het leerplan Latijn voor de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn. 

Het zijn leerplannen van 4/5 lestijden. 

Deze leerplanbrochure vervangt die van april 1991 (Licap - Brussel D/1991/0279/034). 

De leerplannen Grieks en Latijn bouwen verder op de leerplannen van de eerste graad die op 1 septem- 
ber 1999 progressief in voege zijn getreden. De brochure is op dezelfde wijze opgevat en gepresen- 
teerd. 

Eris rekening gehouden met de bevraging die in het schooljaar 1999-2000 via de begeleiding klassieke 
talen in de scholen is georganiseerd met het oog op de herwerking van de leerplannen van de tweede 
graad. Dat heeft onder andere voor Latijn geleid tot een aanpassing van de ‘canon’ van auteurs. Deze 

bevraging heeft ook heel wat suggesties opgeleverd voor het stofferen van de pedagogisch-didactische 

wenken. 

Het verschil tussen de vorige en de nieuwe leerplannen is gelegen in: 
— de wijziging van de canon in het leerplan Latijn; 

— de verschuiving van enkele leerinhouden taal van het 1ste naar het 2de leerjaar in het leerplan 
Grieks; 

— de opname van het luik ICT; 

— een ruimere en meer concrete uitwerking van de component cultuur; 
— de uitwerking van het luik vaardigheden en attitudes; 

— de vakoverschrijdende eindtermen. 

Het voorliggende leerplan houdt eveneens rekening met afspraken die vertegenwoordigers van de 
onderwijsverstrekkers van het Katholiek Onderwijs (VVKSO), het Gemeenschapsonderwijs (GO) en 
het Onderwijs van Steden en Gemeenten (OVSG) in de Vlaamse Onderwijsraad hebben gemaakt. Het 
betreft een overeenkomst over doelstellingen van de studierichtingen met Grieks en Latijn in de tweede 

graad over de netten heen. 

De leerplannen treden op 1 september 2002 progressief in werking. 

  

    
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, Japanse, Amerikaanse, Afrikaanse en Europese maatschap- 

pijen hebben elk momenten beleefd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot wat men 

“cultuur” noemt. 
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Als men dan moet kiezen, is de grondige studie van die cultuur waarin de eigen maatschappij haar 
wortels vindt, pedagogisch het meest verantwoord. 

= _ Als we onze huidige maatschappij in West-Europa bekijken, stellen we vast dat het fundament van 
haar historische opbouw in Griekenland ligt. De Griekse beschaving heeft het denken en de inge- 
steldheid van de westerse mens gekneed. Ze heeft meer in het bijzonder zijn aandacht gewekt voor 
de mens: 

+ zijn maatschappelijk bestaan en bestemming, 
“ 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 nuanceringsmogelijkheden 

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. 

- 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. 
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. 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. 
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. 
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~ 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: 

o 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; 
o dat de zedelijke eer een hogere waarde heeft dan het leven; 
o dat het leven zelf zinvol kan worden gemaakt door offer en dienstvaardigheid; 
o 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 geschiedschrijving, maar de Grieken zijn de grondleggers 

van de historisch-kritische denkvorm; vele volkeren kenden een of andere vorm van drama, maar 

de Grieken zijn de grondleggers van de tragedie geweest; onze geneeskunde begint bij de 
experimentele geneeskunde van Hippocrates; ons scherpe bewustzijn van het persoonlijk 

geweten gaat voor een groot deel terug op Socrates, ons empirisch onderzoek gaat terug op 
Aristoteles, onze democratie - via Athene - op Ionië. 

- Aangezien de Griekse literatuur én naar vorm én naar ìnhoud 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 ìs een fundamenteel kenmerk van ons huidig 
geestesleven. Waar het gaat om herbronning komt de Griekse cultuur bij uitstek in aanmerking. 
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lis 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 ei gen 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 
Germaanse 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. 
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. 

a 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. 

je pe 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. 

mn 
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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. 1 

- 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 uitingen 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. 

2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat drie onderdelen. 

- Eerst worden de Algemene doelstellingen van de klassieke talen vermeld (2.1). Zij gelden voor de 

zes leerjaren en zij zijn ook in het leerplan van de eerste graad terug te vinden. 

- In het tweede deel (2.2) wordt elke Algemene doelstelling afzonderlijk vertaald naar de tweede 

graad. In de rubrieken taal, lectuur en cultuur van de leerplannen Grieks (8.2) en Latijn (9.2) 

worden deze doelstellingen operationeel gemaakt. 

- Inhet derde deel (2.3) willen wij verduidelijken welke vaardigheden en attitudes door het nastreven 

van de doelstellingen bijzonder ontwikkeld worden en welke als zodanig tot de doelstellingen 

behoren. 
Dit deel verwoordt dus vanuit een andere invalshoek wat reeds in de doelstellingen vervat is. 
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2.1 Algemene doelstellingen van de klassieke talen 
  

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 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. 

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

5 Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen; systematisch 
leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig 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. 

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; 
- hun leven in te 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 tweede graad 
    

  

2.2.1 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 1 

De leerlingen: 
-_ontwikkelen hun leesvaardigheid verder door zowel vereenvoudigde als authentieke teksten te leren 

begrijpen naar vorm en inhoud; | 
=_ herhalen de leerstof van de eerste graad en verwerken nieuwe onderdelen van de basisgrammatica 

die nodig zijn voor een goed tekstbegrip; 
=_ tonen hun tekstbegrip door onder andere: 

+ de inhoud van een tekst na te vertellen of samen te vatten, 

- de tekst in keurig Nederlands weer te geven, 
“_de verhaalstructuur, de plot of de redenering van een tekst te schetsen, 

“het thema of de problematiek van een tekst naar onze tijd te actualiseren; 
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SO 

-_ leren zelfstandig info opzoeken in een vocabulariumlijst, in een grammatica, in een naslagwerk, op 
het internet … voor zover die relevant is voor het begrijpen van de tekst; 

- worden opmerkzaam voor het gebruik van stijlmiddelen en hun betekenis in de tekst. 

2.2.2 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 2 

De leerlingen: 
-_maken progressief kennis met verschillende literaire genres; 
-_plaatsen het werk van de auteur binnen een bepaald genre; 

-_plaatsen de gelezen fragmenten binnen het geheel van het werk en verklaren het werk vanuit de 
persoon en/of het leven van de auteur. 

2.2.3 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 3 

De leerlingen: 
- ontdekken de eigen complexe gedachtewereld achter bepaalde termen (zoals 'virtus' of '‘dpeth); 
-_ ontwikkelen inzicht in de betekenis van het Grieks en het Latijn als ‘wereldtalen’; 

- ontwikkelen verder hun inzicht in het voortleven van de klassieke talen in de moderne talen; 

-__ ontwikkelen verder hun inzicht in de eigen mentaliteit van Grieken en Romeinen en vergelijken die 

met de onze; 

Voorbeelden: 

- de houding van Grieken en Romeinen tegenover vreemdelingen 
“_de tragische levensvisie bij Herodotus 

“_de imperialistische visie bij Caesar 

“zelfdoding (bv. Xenophon: 'Abradatas en Panthea’) 

“opvattingen over de vrouw in de antieke literatuur (bv. Plinius Minor); 

- krijgen verder inzicht in de politieke en sociale structuren van de Griekse en Romeinse wereld en 
vergelijken die met hedendaagse structuren; 

Voorbeelden: 
“_de rol van alleenheersers in de Griekse geschiedenis 
+ de politieke ambten (bv. consuls) en instellingen (bv. senaat) van de Romeinse republiek 

- de overgang van republiek naar principaat 

+ de positie van slaven, metoiken, socii 

- __ ontwikkelen verder hun inzicht 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. Ze worden zich sterker 
bewust van het Nachleben van deze culturen in onze westerse wereld; 

Voorbeelden: 
“ spreuken en sententiae 

“perceptie van de figuur van Caesar 
- romanisering en haar gevolgen 

“verhouding oost-west in de oudheid (n.a.v. Herodotus en de tocht van Xenophon) 
“het gebruik van klassieke motieven en themata in literatuur, plastische kunsten, muziek, film (bv. 

de nawerking van het verhaal van Polycrates in Herodotus’ Historiën en van het Orpheusverhaal 

in Ovidius' Metamorphosen) 

“_de creatieve verwerking van mythologische verhalen en voorstellingen 
“het actualiseren van het thema of de problematiek van een tekst; 
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leren de auteur en zijn werk inhoudelijk en esthetisch evalueren; 

Voorbeelden: 

-_de betrouwbaarheid (bv. objectiviteit of propaganda in De Bello Gallico van Caesar, de voor- 
stelling van Cyrus in de Cyropaedie van Xenophon) 

« het effect van stilistische middelen. 

2.2.4 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 4 

De leerlingen: 
- worden gevoelig voor de eigenheid van een klassieke taal; 

Voorbeelden: 

“het ruime betekenisveld van Griekse en Latijnse woorden 
- het handelingsaspect van de Griekse tijden 

de ellips van het werkwoord 
het gebruik van het participium 

“volzinnen versus korte, zakelijke zinnen in het Nederlands 

= ontwikkelen verder inzicht in het gestructureerde en genuanceerde karakter van een Griekse en/of 
Latijnse mededeling; 

Voorbeelden: 
-_ realis, potentialis, irrealis, eventualis 

+ absolute en relatieve tijdsuitdrukking 

+ het gebruik van partikels/voegwoorden 

~ hebben aandacht voor stijlelementen en hun betekenis in de tekst. 

2.2.5 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 5 

De leerlingen 
- ontwikkelen verder een degelijke studiehouding, waarbij volgende componenten een belangrijke 

rol spelen: 

“een duurzaam concentratievermogen, 

- een betrouwbaar geheugen, 

“_zin voor nauwkeurigheid, 

“zin voor efficiëntie, 

“creativiteit, 

» vaardigheid tot analyse en synthese; 

=_ ontwikkelen een leesstrategie als systematische benadering van een tekst door: 

“zich een analytische ingesteldheid eigen te maken om vormen te determineren, 

“syntactische relaties vast te stellen, 

“_hun tekstbegrip voortdurend te toetsen aan inhoudelijke criteria; 
=_ 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 hun onderlinge samenhang; 

Voorbeelden: 

“_de interpretatie van een naamval bij een meerduidige uitgang 
* de precieze weergave van een woord(groep) binnen de context 

“_de beoordeling van de objectiviteit van een tekst(fragment) 

“_de vergelijking van verschillende vertalingen van een tekst 
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- bekwamen zich verder om zelfstandig problemen op te lossen; 
Voorbeelden: 

het herkennen van bekende grammaticale elementen in nieuwe vormen 

het inductief ontdekken van nieuwe grammaticale leerstof 

: het leren zelfstandig gebruiken van woordenlijst en grammatica 

“het individueel vertalen van een tekst 

het vaststellen en verklaren van eigen fouten en tekorten 
- ontwikkelen verder 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; 

- worden gevoelig voor de schoonheid van een bestudeerde literaire tekst. 

2.2.6 Doelstellingen die bijdragen tot de concretisering van algemene doelstelling 6 

De leerlingen 
-  krijgen oog en staan open voor aspecten van levensvisies en religies van Grieken en Romeinen; 

-_ confronteren deze met aspecten van de christelijke boodschap en andere levensvisies; 

- ontwikkelen respect voor de eigen cultuur en voor andere culturen; 

-_ leren bij de lectuur van teksten hun eigen vooroordelen en evidenties in vraag stellen of nuanceren. 

Voorbeelden: 

“de visie op de godheid en het noodlot 
UBpic-gedachte 
opvattingen over vriendschap, liefde en geluk 

de houding tegenover het onderwerpen van volkeren 

  

  2.3 Vaardigheden en attitudes 
    

2.3.1 Een aantal vaardigheden en attitudes behoren expliciet tot de doelstellingen van de 
leerplannen Grieks en Latijn; ze zijn als zodanig dus terug te vinden in de verschillende leerplanonder- 

delen: 

- bij taal: informatie zoeken, relaties leggen, interpreteren, vergelijken 
- bij lectuur: een tekst analyseren en interpreteren, relaties leggen, systematisch en methodisch 

werken, zelfstandig werken, synthetiseren, kritisch oordelen, een eigen mening formuleren, een 

literaire tekst esthetisch benaderen 
=_bij cultuur: onderkennen van verschillen tussen mensen en culturen op gebied van maatschappelij- 

ke verhoudingen, mentaliteit, zingeving, gevoelens en emoties, kunst … en zo de eigen leefwereld 

relativeren; de antieke beschavingen vergelijken met de hedendaagse; aspecten van de antieke 

cultuur creatief verwerken. 

2.3.2 Ook door het nastreven van de doelstellingen worden vaardigheden en attitudes ontwik- 
keld. Het eigen karakter van de klassieke talen veronderstelt immers een specifieke aanpak, waardoor 
o.m. de volgende vaardigheden en attitudes voortdurend aan bod komen. 
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+ De studie van het vocabularium, de morfologie en de regels van de syntaxis ontwikkelt bij uitstek 
het memoriseren. 

- Door voortdurend bezig te zijn met het ontcijferen van een Griekse/Latijnse tekst - klassikaal, in 
kleine groepen of persoonlijk - leren de leerlingen: 

nauwkeurig lezen: elke letter is belangrijk voor de betekenis; 
omgaan met informatiebronnen: het opzoeken van niet-gekende woorden, grammaticale fenome- 
nen of realia; 

* analyseren, interpreteren en synthetiseren: elk woord van de zin moet worden ontleed en elke 
ra uitd)fing geïnterpreteerd om de syntactische relaties vast te stellen; al die gegevens moeten 

samengebracht worden om de zin in zijn geheel te begrijpen; 
“structureren: structuurelementen zoals verwijs- en signaalwoorden gebruiken om de gedachte- 

gang van een tekst in zijn geheel te begrijpen; 

“_probleemoplossend denken: een tekst methodisch aanpakken door een leesstrategie toe te passen; 

“kritisch oordelen: in de context de passende woordbetekenis selecteren en uit de verschillende 
mogelijkheden de interpretatie kiezen die zinvol is in het geheel; 

zelfstandig werken en transfer: verworven vaardigheden gebruiken om persoonlijk een tekst te 

verwerken; 

* samenwerken bij groepswerk: luisteren, de opvattingen van anderen respecteren, de eigen 
mening ondubbelzinnig formuleren, overleggen om samen tot een oplossing te komen. 

= Door de betekenis en de inhoud van een tekst mondeling en schriftelijk te verwoorden ontwikkelen 
de leerlingen: 

- spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in het Nederlands: de correcte weergave van een 

Griekse/Latijnse tekst vergt een grondige kennis van de doeltaal, bv. qua woordenschat, zins- 

structuur, taaleigen …; 

* het vermogen om creatief om te gaan met taal: de kennis van vocabularium en grammatica, van 

taaleigen en stijlmiddelen leidt niet vanzelf naar een vlotte weergave of vertaling; een adequate 
weergave zoeken in de context van woorden en wendingen blijft de grootste uitdaging. 

- Door het vaststellen van fouten of van onvoldoende tekstbegrip leren de leerlingen: 
* omgaan met hun eigen beperkingen; 

- zichzelf beter kennen: de oorzaak zoeken van het probleem (bv. gebrek aan kennis van woorden- 

schat of grammatica, gebrek aan systematische aanpak); 

*_ conclusies trekken: middelen en methode bepalen om te remediëren. 

- De studie van een klassieke taal vergt veel inzet en doorzeitingsvermogen. In een tijd waarin alles 
gericht is op snelheid en onmiddellijk resultaat is het waardevol dat jongeren zich blijven inspan- 
nen om bv. de ingewikkelde morfologie en syntaxis van een flecterende taal te studeren. 
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3 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

  

  
Volgende wenken zijn bedoeld voor de zes leerjaren. 
  

  

  
3.1 De concrete leersituatie   
  

Een efficiënte methodiek houdt rekening met de feitelijke situatie in de klas. 

- 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. 

= Vanuit de eigen opleiding is de leraar klassieke talen soms geneigd een schoolse achtergrond- 
kennis 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 omstan- 

digheden, 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. 
Ook op het vlak van de vlotheid in de omgang met ICT kunnen er zich grote verschillen voordoen. 

+ De beschikbare tijd is er beperkt. Het is dus nodig hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De 
leerlingen moeten voldoende tijd besteden aan oefeningen en persoonlijk werk, zowel in als buiten 

de les. 

  

    
3.2 Ondersteuning van de motivatie 
  

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 
- er succesbeleving is; 

- er transfermogelijkheden (blijken te) zijn; 
- een motiverend milieu hem ondersteunt. 

3.2.1 Succes en succesbeleving 

Wie zijn best doet, verwacht resultaat; indien het uitblijft, wenst men te weten wat de oorzaak ervan 
is. Wie voortdurend mislukt, haakt af. “Een taak op maat is daarom een noodzaak”. Bovendien 
spannen mensen zich slechts in voor een taak, wanneer ze er emotioneel wat aan hebben, als ze zinvol 

blijkt. 

~ 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 

toetsen moeten bovendien gevarieerd zijn en voorbereiden op de examens. 
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-_ Te hoge verwachtingen zijn zinloos en oorzaak van demotivatie, bv. verwachten dat de leerlingen 
dag na dag een parate kennis bezitten van alle basiswoorden. 

Ook te gemakkelijke opgaven en te langdurige inoefening werken demotiverend. 

Dit pleit voor een realistische en, waar mogelijk, gedifferentieerde aanpak. 

-_Deleerlingen 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. 

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

door herhaling en remediëring steeds competenter worden. 

Met behulp van zelfstandig werk moet hij zich kunnen bijwerken of zelf zijn kennis uitbreiden, bv. 
door op voorhand nieuwe leerstof te verkennen, andere teksten zelfstandig uit te werken, achter- 

grondinformatie 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 toe te passen (transfer) 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, bv. 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, bv. 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. 

  

Algemeen deel 21 Tweede graad 
D/2002/0279/026   
 



  

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 op uit zijn om tot een correct begrip van de teksten te komen en om bij zijn commentaar een 
duidelijk onderscheid te maken tussen wat de auteur zegt en de interpretatiemogelijkheden. 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. 

Inzake motivering kan ook groepswerk voordelen bieden. Men kan elke groep een andere taak geven 
(differentiëren), 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. 
De leraar moet er zich dan wel van vergewissen in welke mate de leerlingen al met groepswerk ver- 
trouwd zijn. 

Het gebruik van ICT kan voor de leerlingen een bijkomende stimulans zijn: achtergrondinformatie op 
het internet opzoeken en de presentatie ervan in de klas kunnen het leerproces interessanter en aan- 

genamer maken en tegelijk bijdragen tot succesbeleving en motivatie. 

  

3.3 Voldoende oefenactiviteiten 
    

  

3.3.1 Nut 

Al doende leert men. 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. 
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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 (bv. 
per leerjaar, per trimester …). 

3.3.3 Soorten 

Er bestaan veel soorten oefenactiviteiten, ze reiken van de invulling van één woord in een zin, 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 hun methodes aanleren waarmee ze zelf kunnen ontdekken dat 

er tekorten zijn of dat de vaardigheid nog in onvoldoende mate aanwezig is. Ook aangepaste software 
komt hiervoor in aanmerking. 

3.3.4 Creativiteit 

Tenslotte is het nuttig dat de leerlingen kansen krijgen om actief en creatief met de leerinhouden om 
te gaan; 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; 

- voorbeelden en ruimere toepassingen opzoeken; 

- verbanden tussen ideeën leren zien … 

Aanvankelijk gebeurt dit onder begeleiding, maar elke leerling moet zo vlug mogelijk uitgenodigd 
worden om zelf stappen in die richting te zetten. Zelfstandig bezig zijn met de tekst verruimt het 

inzicht en versterkt de motivatie. 

  

    
3.4 ICT in de lessen Grieks en Latijn 
  

De informatie- en communicatietechnologie biedt een hele reeks mogelijkheden om de lessen Grieks 
en Latijn inhoudelijk en didactisch te verrijken. Gezien de snelle evolutie — een website die vandaag 

als referentie geldt, kan binnen enkele maanden alweer verouderd of onvindbaar zijn — geven we hier 
er de voorkeur aan algemeen te blijven en in de pedagogisch-didactische wenken van de leerplannen 

hooguit een paar suggesties te geven om de nieuwe media op een zinvolle manier te gebruiken. We 
willen hier uitdrukkelijk verwijzen naar de website van het VVKSO (http://www.vsko.be/vvkso/) waar 
men vanaf 1 september 2002 een eigen rubriek voor klassieke studies kan raadplegen. De bedoeling is 
de leerplannen met materiaal te ondersteunen. De pedagogische publicatie van het VVKSO (januari, 
1994) zal op termijn hierin ook geïntegreerd worden. 

ICT kan in de tweede graad zowel fungeren als hulpmiddel bij het onderwijzen als bij het leren. 
Op het web staat stilaan een onoverzienbare hoeveelheid informatie over alle mogelijke onderwerpen 

van de Oudheid: teksten, vertalingen, informatie over auteurs, archeologische sites, musea, nawerking 

van de klassieke Oudheid. De leraar kan er gebruik van maken om zijn lessen voor te bereiden en te 
actualiseren. Hij kan de bronnen op het internet in de klas gebruiken om zijn lessen te illustreren en 
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aanschouwelijker te maken, maar ook om de leerlingen er kritisch te leren mee omgaan. Hij kan de 
didactische mogelijkheden van de presentatiesoftware volop aanwenden: bewegende beelden en foto’s 

invoeren, klassieke teksten met hun vertaling en met fotomateriaal presenteren. Hij vindt er ook 

oefenmateriaal voor de leerling en Griekse lettertypes om zijn toetsen mee op te stellen. 

Hetzelfde geldt ook voor de leerling: hij kan op het internet - op eigen houtje of in groepen, thuis of 
op school - op zoek gaan naar informatie over auteurs en antieke cultuur. Er bestaat momenteel ook 

reeds aangepaste software om woordenschat, morfologie en syntaxis in te oefenen, jammer genoeg nog 

te weinig in het Nederlands. Ook daar kan de leerling onder begeleiding van de leraar zijn voordeel 

mee doen. 

In de tweede graad bevelen we de leraar aan te werken met gerichte, goed afgebakende zoekopdrach- 
ten, en met een beperkt aantal sites. In de derde graad kan het zelfstandig werken van de leerling met 

behulp van ICT toenemen. 

4 EVALUATIE 

  

  
Wat volgt geldt voor de zes leerjaren. 
  

  

4.1 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 

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. 

  

    
4.2 Doel van de evaluatie e 
  

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 regelmatige 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 remediéring mogelijk. Ze moeten dan ook zo opgesteld worden dat eruit 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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4.2.3 Oriéntering 

De 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 om ASO 
te volgen, en in het bijzonder een curriculum klassieke talen. 

In de tweede graad is het vooral van belang de evaluatie te maken in 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 is. 

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, en/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 valide zijn: 
Ze moeten 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 respectievelijke 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; 

+ qua beheersingsniveaus. De verschillende niveaus (kennis, inzicht, toepassing …) komen even- 

wichtig gespreid aan bod, en dit op grond van doelstellingen; 

= _quabeoordelingscijfer. 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; 
De aard van de vraagstelling moet aansluiten bij de vertrouwde manier van werken in de les. 

Algemeen deel 25 Tweede graad 

D/2002/0279/026 

   



  ES | 

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 interpretatie 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 én 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 representatieve 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 ge- 
heel 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. 
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= 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 
inhoudelijk en taalkundig erbij aanleunen. De tekst moet voorbereid worden zoals in de klas: met 

een inleiding en voldoende verklaring. 

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. 

4.4.3 Toetsen over de uitbreiding 

De resultaten hiervan komen niet in aanmerking voor het al dan niet slagen. Deze proeven kunnen de 
leraar helpen zijn beeld van de leerling te vervolledigen. 

x 

5 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN 

De klassieke talen dragen bij tot het realiseren van vakoverschrijdende eindtermen 

  

    5.1 Leren leren (LELE) 
  

5.1.1 Informatie verwerven en verwerken 

LELE2 Deleerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen 
met het oog op de te bereiken doelen. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het adequaat gebruik van vocabulariumlijsten 

- het opzoeken van informatie bij het oplossen van problemen in verband met 
grammatica 

= het opzoeken van informatie bij het oplossen van problemen in verband met de 
culturele achtergrond van een tekst 

- het opzoeken en kritisch gebruiken van vertalingen 

LELE3 De leerlingen kunnen informatie kritisch analyseren en samenvatten. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- de grammaticale en inhoudelijke analyse van een tekst 

- de verkenning van culturele achtergrond bij de lectuur 

- de situering van een behandelde tekst in de literaire en cultureel-historische 

context 

LELE 4 De leerlingen kunnen zinvol inoefenen, memoriseren, herhalen en toepassen. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het maken van aangepaste oefeningen 
- het studeren van het vocabularium, de morfologie en de syntaxis 
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- de verwerking van een bestudeerde tekst 
- het begrijpen en vertalen van een tekstfragment in samenhang met de context 

LELE 5 

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 tekst leiden 

- het vaststellen, corrigeren en verklaren van de gemaakte fouten 

5.1.2 Regulering van het leerproces 

LELE6 De leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning maken. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het regelmatig en planmatig herhalen van vocabularium en grammatica 

- het inschatten van de tijd die nodig is voor vocabulariumstudie en voor het 
verwerken van teksten 

- het opzoeken van informatie en documentatie 

LELE8 De leerlingen kunnen uit leerervaringen conclusies trekken voor een nieuwe taak. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- foutenanalyse van taken en toetsen 

- de bijsturing van de aanpak bij de lectuur van een nieuwe tekst 

LELE 10 De leerlingen beseffen dat het affectieve het leerproces beïnvloedt. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het stimuleren en motiveren van de leerlingen bij het leerproces door gedifferen- 

tieerde onderwerpen en opdrachten naar gelang van de interesse 

= reflectie van de leerling over zijn leerproces 

  

51.3 Keuzebekwaamheid 

LELE 11 De leerlingen kunnen hun eigen interesses, capaciteiten en waarden verwoorden. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- de analyse van de eigen sterke en zwakke kanten bij het verwerken van taal, 

lectuur en cultuur 

- confrontatie van de eigen visie met visies van Grieken en Romeinen 
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De leerlingen kunnen probleemoplossingsstrategieën toepassen en de resultaten evalueren. 

  

  5.2 Sociale vaardigheden (SOVA) 
  

5.2.1 Communicatieve vlotheid verwerven 

SOVA6 De leerlingen oefenen zich in elementen van het communicatieve proces die ze minder 
goed beheersen, bv: 
e actief luisteren 
e beslissen over een mogelijke reactie 
e zich helder uitdrukken in ik-termen 

SOVA7 De leerlingen zijn bereid om de inbreng van de gesprekspartner ernstig te nemen. 

‘Beide eindtermen kunnen nagestreefd worden bij het interpreteren en kritisch 
bevragen van een tekst via 

- het luisteren naar de mening van anderen 

- het formuleren van een eigen mening 

- het toetsen van de eigen mening aan die van anderen 

5.2.2 In groep probleemoplossend denken 

SOVA 12 De leerlingen passen belangrijke elementen van overleg en gezamenlijke probleemoplos- 

sing toe, bv.: 
+ zoeken en aanbrengen van argumenten voor en tegen 
e voortbouwen op andermans inbreng 

e gezamenlijk zoeken naar een probleemoplossingswijze en ze toepassen 

e meewerken aan het proces van besluitvorming 

+ de wijze van samenwerking evalueren 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het uitvoeren van opdrachten in groepsverband die leiden tot het begrijpen en 
vertalen van een tekst 

- het opzoeken en verwerken van informatie in groepsverband 

- de confrontatie met de visie van leerkrachten en leeftijdsgenoten bij de interpre- 

tatie van een tekst 

  

      

5.3 Opvoeden tot burgerzin (BUZI) 

5.3.1 Mensenrechten 

BUZI5 De leerlingen herkennen schendingen van mensenrechten. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
lectuur- en cultuurlessen: bv. 
- de houding van Grieken en Romeinen tegenover onderworpen volkeren; de 

sociale verhoudingen 
+ de houding van Caesar tegenover de Galliërs 
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BUZI6 Deleerlingen herkennen vooroordelen en discriminerend optreden bij zichzelf, bij anderen 
en in de media. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- lectuur- en cultuurlessen: 

bv. de leerlingen geven blijk van kritische zin bij het gebruik van informatie: 
wat is echt, wat is propaganda in de verslaggeving van Caesar? 

- groepswerk: samenwerken, eigen standpunt en eigen houding tegenover anderen 

in vraag stellen, geschillen bijleggen, elkaars mening respecteren 

5.3.2 Actief burgerschap en besluitvorming 

BUZI10 De leerlingen oefenen inspraak en participatie in de school en beargumenteren het belang 
ervan ook in de andere organisatievormen. 

BUZI12 De leerlingen kunnen rechten en plichten binnen een concrete situatie uitleggen. 

BUZI16 De leerlingen voelen zich aangesproken om binnen en buiten de school verantwoordelijk- 

heid op te nemen en deel te nemen aan allerlei activiteiten. 

Deze drie eindtermen kunnen nagestreefd worden via 
groepswerk: gezamenlijk zoeken en aanbrengen van argumenten voor en tegen; 

voortbouwen op andermans inbreng; meewerken aan het proces van besluitvor- 

ming 

5.4 Gezondheidseducatie (GEED) 

541 Gezonde en actieve levensstijl 

GEED6 De leerlingen kunnen omgaan met taakbelasting, examenstress en teleurstelling. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het oordeelkundig plannen en uitvoeren van complexe opdrachten (bv. vertaal- 

oefeningen) 

= het nemen van verantwoordelijkheid 

- het regelmatig verwerken van leerinhouden en het verderbouwen op vroeger 
verwerkte leerinhouden 

= het sturen, beoordelen en zonodig aanpassen van het leerproces 

- het kritisch evalueren van toetsresultaten 

- het trekken van toekomstgerichte conclusies uit leerervaringen 

5.4.2 Relaties en seksualiteit 

GEED8 De leerlingen kunnen omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit, seksuele 

gevoelens 

GEED9 De leerlingen vormen een opinie over relaties en seksualiteit, en reflecteren over eigen 

gedrag 
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GEED 10 De leerlingen staan kritisch tegenover seks en erotiek 

Deze drie eindtermen kunnen nagestreefd worden via 
lectuur- en cultuurlessen: 

bv. de opinie van Grieken en Romeinen over vriendschap en liefde 

  

5.5 Muzisch-creatieve vorming (MUZI) 
    

  

MUZI2 De leerlingen ervaren dat muzisch-creatieve uitingen een mondiaal verschijnsel zijn en 
voorkomen op veel verschillende plaatsen, zoals musea, galerijen, publieke plaatsen, open- 
bare gebouwen, fabrieken, kantoren, religieuze plaatsen, private huizen, tuinen en parken 

. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- bezoek aan musea waar het Grieks-Romeins verleden voorgesteld wordt 
- bezoek aan openbare gebouwen, steden … waar sporen van het Latijn en/of het 

+ Grieks en waar sporen van de Grieks-Romeinse samenleving terug te vinden zijn 
- deelname aan muzisch-creatieve uitingen 

MUZI3 De leerlingen verkennen de mogelijkheden van het gebruik van nieuwe technologieën 
(zoals ICT) en nieuwe media in verschillende muzisch-creatieve uitingen. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via het gebruik van computer en andere 
media 

MUZI4 De leerlingen maken kennis met muzisch-creatieve productieprocessen en de activiteiten 
die deze processen ondersteunen. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 
- het uitvoeren van allerlei opdrachten die verband houden met gelezen tekstfrag- 

menten, zoals het maken van een videofilm of cd-rom, een diareportage, een 

strip, een mozaïek, een reconstructie van het Forum Romanum, het bereiden van 

@ een cena, het opvoeren van een toneelstuk 

~ de kennismaking met het werk van musici, schilders, beeldhouwers, dichters die 

hun inspiratie zochten in klassieke themata 

6 MINIMALE MATERIELE VEREISTEN 
  

  
6.1 Minimale uitrusting 

Volgende materiéle 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 
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leerkracht 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 

algemeen, en aspecten ervan. Het staat de vakgroep vrij hierin een keuze te maken; 
-_pc's met internetaansluiting om zoekopdrachten uit te voeren en om oefeningen te maken. 
Genoemd materiaal kan uiteraard ook onder elektronische vorm beschikbaar zijn. 

  

6.2 Suggesties voor aanvullende uitrusting     
  

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; 

- (jeugd)boeken 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, 
ed-rom als ondersteuning van de lessen cultuur enz. 

De leraren en leerlingen klassieke talen moeten vlot toegang kunnen krijgen tot het multimedialokaal. 

7 BIBLIOGRAFIE EN ANDERE BRONNEN 

Inleiding 

Het hoofdstuk Bibliografie en andere bronnen is bewust beknopt gehouden. We verwijzen hier naar 
de website van het VVKSO (htip://www.vsko.be/vvkso/). 

  

    
7.1 Leerplannen 

~ VVKSO, Leerplan Secundair Onderwijs, Klassieke studiën - eerste leerjaar A - keuzegedeelte, 

Grieks/Latijn - tweede leerjaar - basisoptie, Licap, Brussel, D/1999/0279/025, september 1999. 

~ NVKSO, Leerplan Secundair Onderwijs, Grieks/Latijn - derde_graad ASO, Licap, Brussel, 

D/1992/0279/017, september 1992. 
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  [72 Informatieve publicaties 
  

- Vlaamse Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, Andere pedagogische publicaties: 
Klassieke talen, Brussel, januari 1994: bibliografie en woordenlijsten. 

- Informatiebrochure. Vergilius-wedstrijd. Vlaamse selectieproef voor het Certamen Ciceronianum 
Arpinas. Plato-wedstrijd, Brussel, oktober 2001 (9de editie). Wordt jaarlijks uitgegeven. 

- VAN HOOFF, A, Vademecum voor de leraar klassieken, Universiteit Nijmegen, 1999. 

- Studieprofiel Klassieke studies (Latijn, Grieks ), DVO, Brussel, 7 april 2000. 

  

    
7.3 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. 

  

7.4 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. 

- VAN DEN EYNDE, M., Het examen begrijpend lezen: een struikelblok voor leerling en leraar? 

in Kleio 28, 1999, blz. 125-133. 

~ 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. 
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7.5 ICT 
  

Specifieke databank voor de Oudheid: 
- PERSEUS: http://www.perseus.tufts.edu 

Specifieke zoekrobots voor de Oudheid: 
- ARGOS: http://argos.evansville.edu 

- KIRKE: http://www.phil. uni-erlangen.de/~2latein.ressourc/ressourc.html 

- THE ANCIENT WORLD WEB: http://www.julen.net/ancient/ 

Hulpmiddelen: ‚ 

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

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

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

(1997), blz. 163-197. 

- LAAN, NJ, DE JONG, J.R., Informatietechnologie en Klassieken II: Onderwijs, deel 1, in 
Lampas 31 (1998), blz. 157-188. 

- LAAN, N.J., DE JONG, J.R., Informatietechnologie en Klassieken II: Onderwijs, deel 2, in 

Lampas 32 (1999), blz. 211-267. 
- VAN BEEK, B., Van retrospectief naar interactief. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

voor de klassieke talen, in Kleio 29 (2000), blz. 98-109. 

- VANHEMELRYCK, F., Klassiekers op het web. Web-wegwijzers voor klassieke talen, in Prora 

6 (2000), blz. 12-24. 

  

    
7.6 Aanbevolen algemene pedagogisch-didactische literatuur 
  

Algemeen 

- CARTER, R., FRITH, Chr., Het brein in kaart gebracht, Op verkenningstocht in de menselijke 
hersenen, Uniepres/Natuur en Techniek, 1998. 

Zelfstandig leren 

-_NOVAET VETERA, Themanummer: Zelfstandig leren. Een revolutie?, november 1999, nr. 1-2. 

~ TIVO (informatie vernieuwing onderwijs), Themanummer: Zelfstandig leren, nr. 80. 

- VAN LOOY, L., eindred., Zelfstandig leren in het Secundair Onderwijs, Samenvatting van het 
eindverslag van het project OBPWO-98.08, VUB, Brussel, 2001. 

- BOSMAN, L., DETREZ, C., GOMBEIR, D., Jongeren aanspreken op hun leer-kracht, Acco, 
Leuven, 1998. 

- BOSMAN, L., DETREZ, C., GOMBEIR, D., Van 'leren leren’ naar ‘zelfstandig leren’ dankzij de 
verrijking van het pallet van leerstijlen bij de lerenden. Impuls nr. 3, 1999, p. 170-176. 

~ VAN WOENSEL, Chr., Vallen en opstaan, verslag van een didactisch experiment, in Prora nr. 3, 

2000, p. 3-11. 
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- FISCHER, C., VANDENHEUVEL, A., VERHOEVEN, P., Zelfstandig werken en leren in het 

onderwijs Klassieke talen, in Roma I, Hermaion, Emmeloord, 1996, p. 12-19. 

Motivatie - faalangst 

- MEHR, MLL., Studiemotivatie en leren bevorderen door de schoolstructuur te veranderen, in IVO 
nr. 84, p. 36-53. 

+ LENS, W., Gemotiveerde en motiverende leerkrachten, in IVO nr. 83, p. 52-64. 

- LENS, W., DE CRUYENAERE, M., Motivatie en demotivatie in het secundair onderwijs, in 
Onze Alma Mater nr.44, p. 177-202. | 

- LENS, W., DE PREEUW, E., Studiemotivatie en faalangst nader bekeken, Tussen kunnen en 

moeten staat willen, Universitaire Pers, Leuven, 1998. 

Groepswerk 

- PYS, E., Werken in groepen, werken met groepen, Amgerentem, Arnhem, 1997. 

- REMMERSWAAL, J., Groepsdynamica I, II, III, Nelissen, Baarn, 1988. 

Meerbegaafden - hoogbegaafden 

- D'HONDT, C., VAN ROSSEM, A., Hoogbegaafde kinderen op school en thuis, Garant, Leuven, 

1999, 

~ Handboek voor leerlingenbegeleiding: hoogbegaafdheid en schoolpedagogie, Kluwer, 1990. 

- Wat is hoogbegaafdheid?, Accentverschuiving in onderzoek en begeleiding van hoogbegaafde 
kinderen, in Caleidoscoop, 1993. 

~ De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen, in Signaal, deel I, december 
1994; deel II, februari 1995. 

  

7.7 Tijdschriften       

~ Kleio 

- Der Altsprachliche Unterricht 
- Lampas 

- Nova et Vetera 

- Hermeneus 

- Les Etudes Classiques 

- Prora 
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CR a 

INHOUD 8 GRIEKS 

81 Beginsituatie 

8 KE CH ccc cece cece cece cece cece cess ee eeeeeseeeeees 39 8.1.1 Voorkennis 

8.1 Beginsituatie .................................... vevenesseesseesse 39 De leerlingen hebben in I, 2 een startcursus gevolgd met 4 of 3 u/week, altijd in combinatie met Latijn. 

8.1.1 Voorkennis ................. cece cece cece cece ec ee cer eeeececeees 39 Zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om de studie van het Grieks verder te zetten. 

8.1.2 Opbouw van het curriculum Grieks ...........,...,.............e.se 39 Het verschil in vooropleiding (4 of 3 u/week) brengt een verschil in voorkennis met zich mee. Dit 

8.1.3 Concept van het curriculum ..............,..........sssesecsssssess …… 40 leerplan houdt daar rekening mee. 

8.2 Leerplandoelstellingen en leerinhouden ........................... ee 41 | = Bij de afbakening van leerplandoelstellingen en leerinhouden voor II, 1 wordt aan de hand van sigla 
8.2.1 Tan ss same à à 5 5 5 SERRES 8 6 4 a BONES à D SAMI 3 8 5 3 RABOR iis a 42 | (zie blz. 41) aangeduid wat voor álle leerlingen nieuw is, en wat bijkomend nieuw is voor wie in 
8.2.1.1 Eerste leerjaar .......... SRE 8 5 0 5 RON € 8 6 SNS 5 8 à Saw gade 42 | I, 2 alleen het minimumprogramma verwerkt heeft. 

8.2.1.2 Tweede leerjaar 32 suis à à à à» ssiseiss à à à acte ee 6 à à à à ee 6 à à à à 48 

8.2.2 Lectuur sax sa à 6 means à à 8 8 sauna os samme oe as aR OE at 50 ® | Op het einde van II, 1 is de inhaaloperatie voor het onderdeel "taal" voltooid; bij het begin van II, 2 
8.2.2.1 Eersteléerjaar 2: 3:32 à à à 8 dames à saone à à à a Rénigais se sss 50 hebben alle leerlingen dezelfde voorkennis van vocabularium en grammatica. 

8222 Tweede leerjaar’ sais cs seameaw ss sss wewsewes ss eens 63 ss Camewens 6 à 52 | Voor alle leerlingen ligt het accent dan niet langer op taalverwerving, maar op de lectuur van 
8.2.3 Cultuur oo... cece cece cece cece ence cence esc ceeeseesceesceeeseeecees 53 auteurs en op de culturele achtergrond van de gelezen teksten. 
8.2.3.1 Eerste leerjaar suse s » semen ets SOEREN 8e MOREE € € à sms à © 53 | 
8.232  Tweedeleerjaar ................................................... 53 | - Een beperkt aantal taalkundige leerinhouden die in het vorige leerplan (D/1991/0279/034) bij IL, 1 

| vermeld stonden, zijn nu verschoven naar II, 2. Zo is er in beide jaren van de tweede graad 

8.3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen ................ 54 | voldoende ruimte voor lectuur en cultuur. 

8.4 Evaluatie „ossen oenen veen ensessersnsern sensoren 63 De keuze om Grieks via het Attisch of Tonisch aan te leren, is uiteraard bepaald door de vakwerkgroep 
Grieks bij de start van het curriculum Grieks in I, 2. Hetzelfde geldt voor een al dan niet traditionele 

| uitspraak van het Grieks. 

| 
8.1.2 Opbouw van het curriculum Grieks 

Voorafeaande verduideliikine: Het onderwijs van Grieks kan met een verschillend aantal uren aangeboden worden, in de eerste graad 
‘ooralpaande vercuiceliking:- @ ® steeds gecombineerd met Latijn, in de tweede en derde graad al dan niet gecombineerd met Latijn. 

L 2 = tweede leerjaar van de eerste graad 
IL 1 = eerste leerjaar van de tweede graad L Grieks Latijn 
II, 2 = tweede leerjaar van de tweede graad | 4 3 

Eerste graad (tweede leerjaar) — 
3 4 

5 — 0 
Tweede graad 

| 4 4 

4 0 

Derde graad 
4 = À 

Ee a Ted pr Dolron = ie D/2002/0279/026 

      



  

a 

8.1.3 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 dat 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. Als men op 
die manier de beschikbare tijd optimaal tracht te gebruiken, 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. Binhen elk 
jaar vormen ze een zinvol geheel, maar hun onderlinge verhouding evolueert binnen het curriculum: 

  

  

1,2 taalstudie met aangepaste teksten en cultuur 

I, 1 voortgezette taalstudie met aangepaste teksten en cultuur 

IL, 2 -_systematisering van de taalstudie 

lectuur van authentieke teksten 

“verplichte auteur: Herodotus 
- fragmenten uit andere auteurs (facultatief te kiezen uit Xenophon, 

Lysias, Lucianus, Plutarchus, Lucas …) 

-_ verdere uitdieping van de cultuur bij voorkeur naar aanleiding van de 

gelezen teksten 
  

II -_ taalstudie in functie van teksten 
-_lectuur van verplichte en facultatieve auteurs met bijbehorende cultuur: 

I, 1 *_ verplichte genres (auteurs): epiek (waarbij Homerus), lyriek 

“facultatief: Attische teksten, tragici 

II, 2 “verplichte genres (auteurs): tragedie, filosofie (waarbij Plato), reto- 
riek 

*_ 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 in functie van de 

mogelijkheden van de leerling; 

- dat de taalstudie geen doel op zich is, maar in dienst van de leesvaardigheid staat; 
-_dat lectuur noodzakelijk op een voldoende taalkennis stoelt; 

-_dat de lectuur van authentieke teksten vanaf II, 2 centraal staat; 

- dat de cultuur meer en meer kan steunen op authentieke getuigenissen naarmate de lectuur vordert. 
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[82 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 
  

  

Betekenis van de gebruikte termen 

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

* Actieve kennis 
- de vorm geven in het Grieks 
- verbuigingen en vervoegingen opzeggen 

« _ Passieve kennis 
- de vorm herkennen en in het Nederlands weergeven 

e Blijvende parate kennis 
kennis die als verworven wordt beschouwd 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 

* Weergeven in de context 
een onderdeel van een Griekse tekst in het Nederlands omzetten, zodat de precieze betekenis in de 

context duidelijk wordt 

* Vertalen 
met de middelen die het Nederlands heeft, zo goed mogelijk weergeven wat de Griekse tekst zegt 

* _Parafraseren 
met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven 

Betekenis van de gebruikte sigla 

De vetgedrukte leerinhouden zijn de nieuwe inhouden voor II, 1 en II, 2. 

De leerinhouden aangeduid met * behoren tot de leerinhouden voor 4 u/week van 1, 2. 

De leerinhouden die noch van * voorzien zijn, noch vetgedrukt zijn, behoren tot de leerinhouden voor 
3 u./week van I, 2. 
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De taalstudie van het Grieks neemt, anders dan die van het Latijn, pas een aan- 

vang in I, 2. Om in IL, 2 voldoende tijd te kunnen besteden aan de lectuur van 

auteurs, is het van essentieel belang dat het grootste deel van de taalstudie vol- 
tooid is op het einde van II,1. Anderzijds moet er ook in IL, 1 voldoende ruimte 

zijn voor lectuur en cultuur. Op basis van die problematiek stelt dit leerplan, wat 

de leerplandoelstellingen en leerinhouden betreft, een opsplitsing per leerjaar 

voor, die in beide leerjaren een evenwichtige verhouding tussen de componenten 

taal, lectuur en cultuur waarborgt. 

Binnen de school of scholengemeenschap kan de vakwerkgroep afspraken maken 
om op bepaalde punten af te wijken van de voorgestelde opsplitsing, op voor- 

waarde dat de hierboven geschetste principes in acht genomen blijven en dat de 

lectuur van authentieke teksten bij de aanvang van II, 2 kan starten.   
  

  8.2.1 TAAL 

8.2.1.1 Eerste leerjaar 

In II, 1 neemt de taalverwerving nog steeds een groot 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 
Grieks tot een loutere taalcursus herleid worden. 

8.2.1.1.1 Alfabet en leestekens 
  

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

De leerlingen lezen en schrijven Grieksewoorden Zie leerplan eerste graad. 
correct. 

Zie leerplan eerste graad. 

Toelichting: 
Om praktische redenen krijgt de traditionele uitspraak de voorkeur. Als binnen een school of scholen- ® 
gemeenschap de vakwerkgroep opteert voor een uitspraak die steunt op recent wetenschappelijk 

onderzoek, moeten alle betrokken leraars die toepassen. 

8.2.1.1.2 Woordenschat 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

circa 900 Griekse woorden die in proza heel fre- 
quent zijn, waaronder 450 of *550 al in I, 2 ge- 

memoriseerde woorden 

- Van die basiswoorden een aantal elementen - de betekenis 
geven. - de woordsoort 

- bij substantieven en zelfstandig gebruikte 
voornaamwoorden: de genitief (enkelvoud) en 
het genus 
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In een verbogen/vervoegde vorm het noem- 

woord herkennen. 

In de verbaalstam het noemwoord (infinitief) 
herkennen. 

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

Dat houdt o.m. in dat ze vertrouwd worden 

met de betekenis van enkele zeer frequente 
prefixen en suffixen. 

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

kelvoud 

bij voorzetsels: de naamval 

prefixen: à-, &va-, &no-, da, cio-, &x-, év-, 
Ëmt-, KATA-, HETO-, TOAQD-, TEQI-, TQO-, TQOO-, 

ÜTEP-, ÜTO- 
suffixen: -G1ç, -UO, -TNG, -HX1G, -TEPOG, -TUTOS , 

-(QOV, -1OTOG , -XOVTO, -KXOO101, -(G, -0TE, 

-TOG, -TEOG 

8.2.1.1.3 Morfologie van lidwoord, naamwoord, voornaamwoord, bijwoord en telwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

De leerlingen behouden de graad van kennis die Zie leerplan eerste graad. 
in I, 2 noodzakelijk en voldoende werd geacht. 

8.2.1.1.4 Morfologie van het werkwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

a) Wat de indicatief, de infinitief en het parti- 
cipium betreft: 
- herkennen en weergeven van > = de indicatief en de infinitief 

- in de presensstam (act. + med. + pass.) 

- van de * sigmatische aorist (act. + med.) 

“ van de aorist van de verba liquida (act. + 
med.) 

+ van de * asigmatische aorist (act. + med.) 

+ van de passieve aorist met en zonder 0 

+ van een * regelmatig gevormd futurum (act. 

+ med.) en het futurum contractum 

~ het participium 
“presens (act. + med. + pass.) 

* futurum (act. + med.) 
* * aorist (act. + med.) 

- aorist (pass.) 
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- dit veronderstelt: 

- actieve kennis van > 

- actieve kennis van > 

- passieve kennis van > 

b) Wat de conjunctief en optatief betreft: 
- wijs en tijd herkennen aan de hand van de 

kenmerkende elementen 

- de vorm in zijn context weergeven (bij fre- 
quente constructies: zie 8.2. 1.1.6 syntaxis 

van de zin) 

= dit veronderstelt actieve kennis van — 

c) Wat de imperatief betreft: 
herkennen en weergeven van — 

d) Dit alles veronderstelt: 
- vertrouwdheid met de grammaticale be- 

grippen 

- het verband leren zien tussen verwante 

stammen 

= passieve kennis van enkele belangrijke fo- 
netische wetten   

Toelichtingen: 

de vormingswetten 
het model Avew en sivat 

- de verba contracta nov en tuuûv 

- het athematisch model d156var 

- de verbaalstam(men) van de gememoriseerde 
werkwoorden 

- de conjunctief en optatief presens en aorist 
(act. + med. + pass.) 

- de optatief futurum (act. + med.) 

- de vormingswetten 
- het model Avew en eivar 

- de imperatief presens 2de persoon (act. + 
med.) 

- de imperatief aorist 2de persoon (act. + 
med. + pass.) 

activum, medium, passivum, deponens, * semi- 

deponens, wijs, tijd, * aspect, augment, * verbaal- 

stam, * tijdstam, kenletter, * sigmatisch, * asig- 

matisch, bindklinker, thematisch, athematisch, 

contractie, uitgang 

(bv.: Aew-, Aut-, Aou-) 

- de contractieregels van -£ en -a 
- de aanpassing van occlusieven aan de 

daaropvolgende medeklinker (bv. ërgaëe, 

êrgúyen) 

In de cursus met 4 u./week in I, 2 had de leraar de keuze tussen de sigmatische of de asìgmatische 

aorist. Minstens één van beide aoristen is dus nieuwe leerstof in II, 1. 

De vormen met de perfectumstam zijn opgenomen bij de leerinhouden van II, 2. Omwille van de 

systematiek kan het verantwoord zijn om de regelmatige vorming van het perfectum en plusquam- 

perfectum al in II, 1 aan te leren. 

Minder frequente werkwoordsvormen (bv. het passief futurum, de imperatief 3de persoon …) 
kunnen bij de lectuur door de leraar verduidelijkt worden met verwijzing naar de vormingswet; 

hierbij wordt van de leerlingen een groeiende vaardigheid verwacht in het herkennen van het 
bekende in het onbekende. 
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- De vermelde doelstellingen gelden niet alleen voor vormen van gememoriseerde werkwoorden, 

maar ook voor vormen van niet-gememoriseerde werkwoorden, op voorwaarde dat de leerlingen 
ze op basis van de aangeleerde vormingswetten kunnen herkennen. 

8.2.1.1.5 Syntaxis van de naamvallen 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

- In zinsverband de hoofdfuncties van de vijf 
naamvallen herkennen en in het Nederlands 

weergeven. 

~  Vertrouwdheid met de grammaticale begrip- 
pen. « 

~ De gevallen van naamwoordelijke congruen- 
tie onderscheiden. 

LEERINHOUDEN 

- nominatief: onderwerp 

- accusatief: 
“lijdend voorwerp 
“onderwerp van een infinitiefzin 

“bij de aangeleerde voorzetsels 
* inwendig voorwerp 

* accusatief van duur 

* accusatief van betrekking 

- genitief: 

+ genitief van bezit 
+ onderwerpsgenitief 

+ voorwerpsgenitief 

+ genitief van het geheel (partitieve/deels- 
genitief) 

* vaste genitief bij een aantal werkwoorden 
(bv. ékoúew) 

* vaste genitief bij een aantal adjectieven 
(bv. &&10c) 

*_bij de aangeleerde voorzetsels 

* * losse genitief 

“genitief van scheiding 

* genitief van vergelijking 

- datief: 

meewerkend voorwerp 
“datief van voordeel of nadeel 

“middel, oorzaak, wijze en tijdstip 

“vaste datief bij een aantal werkwoorden 

(bv. Bondeîv) 

+ vaste datief bij een aantal adjectieven 

(bv. xoñouLoc) 
+ bij de aangeleerde voorzetsels 
“datief van bezit 

+ prefixdatief 
- vocatief: aanspreking 

= naamwoordelijk deel van het gezegde 
- bepaling van gesteldheid 
- bijgesteld adjectief 
- bijgesteld substantief 
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8.2.1.1.6 Syntaxis van de zin 

De systematische studie van de syntaxis van de zin is leerstof voor IL, 2. Toch komen in II, 1 bij het 
aanleren van de morfologie van het werkwoord heel wat elementen uit de syntaxis aan bod. Een 
nieuwe vorm wordt immers altijd aangeleerd met de betekenis die eraan beantwoordt. Van de 

leerlingen wordt verwacht dat ze de aangeleerde vormen niet alleen herkennen, maar ook in een 

eenvoudige context kunnen weergeven. Dat veronderstelt dat de leerlingen een summiere indeling van 

de soorten zinnen als referentiekader leren hanteren, wat de leraar er evenwel niet toe mag verleiden 
in IL, 1 aan systematische studie van de syntaxis van de zin te doen. Een meer systematische benade- 

ring van de syntaxis van de zin volgt in II, 2. 

a) Wat de soorten zinnen betreft: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

onafhankelijke zin (hoofdzin) en afhankelijke 
zin (bijzin) 

- Onderscheid maken tussen — 

= completieve zin 
- bijvoeglijke/betrekkelijke zin 

- bijwoordelijke zin: 

* tijdbepalende zin 

+ redengevende zin 

* voorwaardelijke zin 

* toegevende zin 

+ doelaanwijzende zin 

+ gevolgaanduidende zin 

* vergelijkende zin 

~ Onderscheid maken tussen > 

b) Wat de indicatief betreft: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

zie leerplan eerste graad 
* de mogelijke weergaven van de aorist: 

een verhalende OVT 

een mededelende VTT 

een VVT in een bijzin bij een verleden 

regerend werkwoord 
* de vertaling van de tijden van de indirecte 

rede en de indirecte vraag 

- De indicatief zonder &v weergeven 

t 

- In een context de keuze van een tijd verant- 

woorden op basis van > het aspect van de presensstam: 

* het verloop van de handeling met de 
schakeringen toestand, herhaling, duur, 

de conatu 
het aspect van de aoriststam: 

* het slagen van de handeling 

inchoatieve aorist 

t 
t 
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6 - Deconjunctief met &v weergeven in een — 

©) Wat de infinitief betreft: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

- Bij het weergeven van een infinitief het on- 
derscheid duidelijk maken tussen — 

- Bij het weergeven van een infinitief het on- 
derscheid duidelijk maken tussen — 

de infinitief (bv. na S6vac@at) en de infinitiefzin 

* de infinitief met tijdswaarde (bv. na vopiCew) 
en * de infinitief zonder tijdswaarde (bv. na 
Kehebew) 

d) Wat het participium betreft: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Bij het weergeven van het participium het on- 
derscheid duidelijk maken tussen — naamwoordelijk participium, bijwoordelijk 

participium (ook in * de losse genitief) en 

completief participium 

een eventueel lidwoord 

* partikels zoals &te, wo, xai/xainee 
* detijd van het participium 

en hierbij rekening houden met — 

Toelichting: 

Met de term "bijwoordelijk participium" wordt het predicatief gebruikt participium bedoeld dat 
meestal weergegeven wordt met een bijwoordelijke zin. Nochtans verdient in bepaalde gevallen de 

weergave met een uitbreidende betrekkelijke zin of met een nevenschikking de voorkeur. 

€) Wat de conjunctief betreft: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

tijdbepalende, voorwaardelijke en betrekke- 
lijke zin 

en daarbij rekening houden met de schake- 
ringen van de conjunctief eventualis, futuralis, iterativus 

- De conjunctief zonder &v weergeven in een 
> - doelaanwijzende zin 

- completieve zin met pf na verba timendi 

~ De conjunctief zonder &v weergeven in een 

+ onafhankelijke zin 

en daarbij rekening houden met het onder- 
scheid tussen — = aansporing 

- verbod 
- overleggende vraag 
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Toelichtin 

De term "eventualis" kan ook in ruimere zin gebruikt worden: als gemeenschappelijke noemer voor de 
drie schakeringen van dv + conjunctief. In dat geval wordt de term "eventualis” in engere zin ver- 
vangen door "generalis". 

f) Wat de optatief betreft: 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Bij het weergeven van de optatief een onder- 
scheid maken tussen — - gevallen waarin de optatief kan weergegeven 

worden met “zou(den)": ! 

+ de potentialis in de voorwaardelijke zin 
en in de onafhankelijke zin 

* de optatief futurum 

+ de optatief in de doelaanwijzende zin 
+ de optatief in de completieve zin met uú 

na verba timendi 

- gevallen waarin de optatief weergegeven wordt 
met een verleden tijd 

+ de optatief presens en aorist in de indirec- 

te rede en de indirecte vraag 

+ de optatief die een conjunctief met &v ver- 

vangt in de tijdbepalende, voorwaardelij- 

ke en betrekkelijke zin 

8.2.1.2 Tweede leerjaar 

Tot en met II, 1 neemt de taalverwerving een groot deel van de lessen in beslag. In II, 2 ligt het accent 
op de lectuur van auteurs en op de culturele achtergrond van de gelezen teksten. De aanvullingen 

inzake taalverwerving zijn beperkt. Wel zullen de leerlingen de leerinhouden van de vorige jaren 
systematisch repeteren, totdat dezelfde graad van kennis bereikt is die daar noodzakelijk en voldoende 
werd geacht. Dankzij de systematisering krijgen ze meer inzicht in de samenhang van de grammaticale 
elementen en kunnen ze die plaatsen in een groter geheel. 

8.2.1.2.1 Woordenschat 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

~ de ca. 900 Griekse basiswoorden 
-_een beperkt aantal woorden die specifiek zijn 

voor de auteur (afgestemd op de te lezen frag- 

menten) 
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~ Van die woorden een aantal elementen geven. - de betekenis 

- de woordsoort 

- bij substantieven en zelfstandig gebruikte 
voornaamwoorden: de genitief (enkelvoud) en 

het genus 

~ bij adjectieven en bijvoeglijk gebruikte woor- 

den: de nominatief vrouwelijk en onzijdig en- 

kelvoud 

- bij voorzetsels: de naamval 

- In de verbogen/vervoegde vorm het noem- 
woord herkennen. 

In de verbaalstam het noemwoord herkennen. 

8.2.1.2.2 Morfologie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

de morfologie die de vorige jaren aangeleerd 
werd (zie 8.2.1.1.3 en 8.2.1.1.4) 

De leerlingen herhalen > 

- Herkennen en weergeven van > de athematische aorist 

= Actieve kennis van de vormingsprincipes 
van > de perfectumstam: 

de perfectumreduplicatie 

het schijnaugment 

de kenletter « in het activum 
het wegblijven van bindklinker en kenletter 

in medium en passivum 

- Actieve kennis van > het aspect van de perfectumstam 

de indicatief, infinitief en het participium 
perfectum van dew (activum, medium en 

passivum) 

- Actieve kennis van + 

- de indicatief plusquamperfectum 
- de conjunctief en optatief perfectum 

-  Passieve kennis van > 

+ Herkennen en weergeven van de frequente 
vormen van — elôévan 

- Herkennen (op basis van de vormingsprinci- 
pes) en weergeven van de frequentste vormen 
van > het perfectum en plusquamperfectum van de 

aangeleerde werkwoorden 
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8.2.1.2.3 Syntaxis 

LEERPLANDOELSTELLINGEN. 

- De leerlingen herhalen systematisch en plaat- 
sen in een groter geheel — 

- Weergeven van > 

- Herkennen en weergeven van > 

8.2.2 LECTUUR 

8.2.2.1 Eerste leerjaar 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

1 De leerlingen begrijpen en interpreteren — 

Tijdens het leesproces houdt de lectuur in: 
-_de aangeleerde leesmethode toepassen 

- denaamwoordelijke en werkwoordelijke vor- 

men analyseren en nauwkeurig weergeven, nl. 

“onderscheid maken tussen > 

+ de naamvallen weergeven 

“_de werkwoordsvormen nauwkeurig weer- 
geven en dus rekening houden met — 

| 

LEERINHOUDEN 

- de syntaxis van de naamvallen (zie 8.2. 1.1.5) 
- de betekenis van de tijden (zie 8.2.1.1.6): 

tijdswaarde en aspect van de tijden (ook van 

het perfectum en plusquamperfectum) 

- de syntaxis van de zin (zie 8.2.1.1.6) 

de infinitief in een gevolgaanduidende (ote) 
en tijdbepalende (zpiv) zin 

- de optatief in de vervulbare wens 

- de irrealis 

LEERINHOUDEN 

Griekse teksten die 

- voor hen haalbaar zijn 

- progressief meer samengestelde zinnen en par- 

ticipia bevatten 

= van de nodige hulpmiddelen voorzien zijn 

(woordverklaring, achtergrondinformatie …) 

= gevarieerd en boeiend zijn 

- bij voorkeur van het verhalende type zijn 

- bij voorkeur aanknopingspunten voor een ver- 

dere introductie in de Griekse cultuur bevatten 

enkelvoud en meervoud 

de basisfuncties van de naamvallen 

- activum, passivum en medium 
- de tijd (* tijdswaarde en * aspect) 

- de wijs (nu ook conjunctief en optatief) 

- de persoonsuitgang 
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+ de betekenis van de zinnen achterhalen door 
“te splitsen in woordgroepen 
- aan de hand van signaalwoorden de relatie 

tussen zinsonderdelen en zinnen aan te ge- 

ven 
» de elementen van een nevenschikking of 

tegenstelling op te noemen 

*_de inhoudelijke samenhang tussen bijzin en 
hoofdzin te verduidelijken 

+ bij verwijswoorden te bepalen wie of wat 
bedoeld wordt 

+ de gememoriseerde vertaling van een: 
woord (eventueel met behulp van een 

woordenboek) aan de context te toetsen 

- pogingen om te komen tot tekstbegrip en/of 

vertaling evalueren: 
- zelf hun tekstbegrip (en vertaling) niet al- 

leen aan grammaticale maar ook aan inhou- 

delijke criteria toetsen 

+ bij eventuele problemen de aard van het 
probleem aangeven 

° bij grammaticale problemen het gram- 

maticaal referentiekader gebruiken 

© bij inhoudelijke problemen contextgege- 

vens gebruiken 

Als afsluiting van het leesproces houdt de lec- 
tuur in: 

-_parafraseren wat met een woord, woordgroep, 
zin, paragraaf … bedoeld wordt 

+ de tekst vertalen 

of parafraseren 

of synthetiseren 

- aandacht hebben voor de manier waarop de 
verteller zijn verhaal opbouwt 

- de opvattingen, emoties en bedoelingen van 

de personages en van de verteller kenbaar 
maken 

- bij de omzetting naar het Nederlands vertaal- 
problemen verwoorden 

- bij de omzetting naar het Nederlands vertaal- 
technieken toepassen 

~ de tekst vlot luidop lezen, met aandacht voor 
de inhoud 

2 De leerlingen streven dezelfde doelstellingen 
na bij — 

Grieks 
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voegwoorden en partikels 

de soorten bijzinnen 

voornaamwoorden, pseudo-lidwoord, bijwoor- 

den 

  
(bv. het onderscheid tussen de Griekse en de Ne- 
derlandse woordorde) 

(bv. een participium met een bijzin omzetten) 

analoge niet-behandelde teksten 

Tweede graad 

  
 



  

Toelichting: 

Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat al deze doelstellingen bij iedere tekst afzonderlijk 
nagestreefd worden. Bij voorkeur wordt in iedere les(senreeks) lectuur het accent gelegd op een 
onderdeel van de opgesomde vaardigheden. 

8.2.2.2 Tweede leerjaar 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

1 De leerlingen begrijpen en interpreteren > 

De lectuur houdt in: 
de doelstellingen van 8.2.2.1, punt Ì 
aandacht hebben voor het gedachtegoed en de 

stijl van de auteur 

kennis van de historische achtergrond, voor- 

zover die kennis noodzakelijk is om de tekst 

te begrijpen 

t 

2 Met het oog op de lectuur van Herodotus ver- 
werven de leerlingen passieve kennis van — 

LEERINHOUDEN 

authentieke Griekse teksten: 

- fragmenten uit het werk van de hoofdauteur 
Herodotus 

= fragmenten uit andere auteurs (te kiezen uit 
Xenophon, Lysias, Lucianus, Plutarchus, Lucas 

…) 

de hoofdkenmerken van het Ionisch taaleigen: 
- denna €, p 

- het wegblijven van de contractie na e 

- het wegblijven van de aspiratie 

- de gen. mv. op -ewv in de Iste klasse 

- de dat. mv. op -oto1, -nor in de 1ste klasse 
- de 66 i.p.v. tt 

- deki.p.v. x (bv. KÔTE) 
- de vorm van het lidwoord als betrekkelijk ® 

voornaamwoord 

= de eigen vormen van het persoonlijk voor- 
naamwoord: pw, oì, cpu(ot) … 

  

3 De leerlingen streven dezelfde doelstellingen 
na bij > analoge niet-behandelde teksten van een gelezen 

auteur 

Opmerking: 
- Als de vakwerkgroep in I, 2 geopieerd heeft voor de Ionische weg, wordt de tweede doelstelling 

vanzelfsprekend vervangen door een kennismaking met het typisch Attische taaleigen. 
~ Als de vakwerkgroep geopteerd heeft voor het Attisch, verdient het de voorkeur in II, 2 te starten 

met de lectuur van Attische auteurs. 
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8.2.3 CULTUUR 

8.2.3.1 Eerste leerjaar 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

1 De leerlingen verruimen geleidelijk hun ken- 
nis van de Griekse cultuur, bij voorkeur met 
thema's die aansluiten bij de gelezen teksten 

of de actualiteit. Dat houdt in: 

- kennis van het chronologisch en geogra- 

fisch kader van de Griekse wereld 

- kennismaking met belangrijke culturele 
prestaties aan de hand van concrete voor- 
beelden 

- hetillustreren van de invloed van de Griek- 

se cultuur op de Romeinse 

- het illustreren van het Nachleben van de 

Griekse cultuur 

2 De leerlingen verzamelen over dergelijke the- 
ma's informatie, ordenen deze en brengen er 

verslag over uit 

3 De leerlingen geven op een creatieve manier 
vorm aan mythologische, literaire of histori- 

sche verhalen, voorstellingen … 

8.2.3.2 Tweede leerjaar 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

1 De leerlingen verruimen geleidelijk hun ken- 
nis van de Griekse cultuur en literatuur. Dat 
houdt in: 

~ de doelstellingen van 8.2.3.1 

+ kennis van het chronologisch kader van de 
Griekse literatuur 

- situering van emoties en ervaringen uit 
teksten in hun cultuurhistorische context 

=_inzicht in motivering en ideeën van een auteur 

LEERINHOUDEN 

= globale tijdsindeling en scharniermomenten 
- voornaamste steden en regio's van de Griekse 

wereld 

(bv. literatuur, beeldende kunsten, wetenschap 
en techniek, politiek …) 

(bv. fabels, tempelbouw, godenwereld …) 

(bv. mythen en sagen …) 

(bv. tekening, strip, toneel …) 

LEERINHOUDEN 

de voornaamste genres en auteurs 
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t religieuze opvattingen van auteurs 
de mens in relatie tot zijn fysieke wereld 

de psychische en emotionele relaties 

de mens in zijn sociale en politieke relaties 

«aandacht voor de relaties tussen de mens en 

het goddelijke, mens en natuur, mens en me- 

demens, en mens en samenleving (in de gele- 
zen teksten) 

2 Deleerlingen verzamelen over dergelijke the- 
ma's informatie, ordenen deze, brengen er 

verslag over uit en formuleren eventueel een. 

persoonlijk standpunt. 

- De leerlingen geven op een creatieve manier (bv. tekening, strip, toneel …) 
vorm aan mythologische, literaire of histori- 
sche verhalen, voorstellingen … 

  

8.3 Pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen 
    

  

De volgende suggesties en adviezen nodigen de leraar uit om ook zelf creatief op zoek te gaan naar 

aangepaste opdrachten en oefeningen. Deze moeten er dan toe leiden dat de leerling de Griekse taal 

steeds beter beheerst, zijn leesvaardigheid ontwikkelt en meer inzicht krijgt in cultuur. Tegelijkertijd 
moeten ze ervoor zorgen dat de motivatie van de leerling versterkt wordt, zijn sociale gerichtheid 
gestimuleerd en zijn volledige persoonlijkheid verder ontwikkeld wordt. 

Naarmate de leerling opgroeit, komen zijn aanleg en interesses duidelijker naar voor. Sommige 
leerlingen zijn eerder creatief, andere eerder zakelijk, sommige eerder synthetiserend, andere eerder 
analytisch, sommige zijn eerder extravert, andere eerder gesloten. Een leerling wordt 'gevormd' 

naarmate de aanwezige persoonlijkheidskenmerken gerespecteerd en positief geïntegreerd worden. 

Vaardigheden en attitudes dienen bestendigd te worden. Leerlingen die achterop geraken, moeten op 
een aangepaste wijze geholpen worden. Achterstand kan weggewerkt worden door begeleid persoon- 
lijk werk, repetitie in groepsverband, aangepaste software, coaching door een andere leerling. Faal- 
angst en ongemotiveerdheid vragen een persoonlijker contact met de leraar. Zo wordt de begeleiding 
van het leerproces een complexe opdracht en een boeiende uitdaging. 

De eerste opdracht voor de leraar bestaat erin met creativiteit motiverende leersituaties te bedenken. 
De leerlingen moeten hierbij het besef krijgen dat ze zelf voor hun leervorderingen verantwoordelijk 
zijn: dit kan door hen bij de leerstofplanning te betrekken en met hen naar de meest efficiënte aanpak 

te zoeken. De vorderingen worden nauwkeurig opgevolgd en de leraar zorgt ervoor dat de leerlingen 
zichzelf willen en kunnen controleren en remediëren. . 

Samen met de leerlingen wordt een sfeer opgebouwd waarin de zinvolheid van de lessen Grieks en van 
de afzonderlijke activiteiten voelbaar blijft: woorden, verhalen en voorstellingen leven nu nog voort, 
oefeningen en lectuur stimuleren de akribeia, het analytisch vermogen..., en vooral het probleemoplos- 

send denken. Opvattingen en meningen zetten ons aan tot evaluatieve reacties. Gesprekken met 
leerlingen uit hogere jaren kunnen dit illustreren. Bovendien moet alles in het werk gesteld worden om 
een wij-gevoel te bevorderen, een geest van “in onze werk-groep zijn we zinvol bezig, mét Grieks". 
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Een creatieve leraar zorgt eveneens 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 taalgegevens in telkens wisselende contexten te gebruiken, worden ze een 
onderdeel van een netwerk in de hersenen en daardoor gemakkelijk hanteerbaar. De leerling hoeft ze 
dan niet meer via geheugensteuntjes of 'al piekerend' op te vissen: formules, woorden en vormen zijn 

werktuigen geworden. Er is in-zicht ontstaan en er zijn verbindingen gelegd naar andere, reeds 
aanwezige gegevens. 

Er is ook creativiteit nodig om opdrachten te vinden die de zelfwerkzaamheid stimuleren. De leraar 
geeft de leerling kansen om 

- zelfnieuwe teksten te verkennen, bijkomende grammaticale toepassingen te maken, achtergrondin- 
formatie op te zoeken, een gegeven aanzet tot vertaling uit te werken; 

- de verworven kennis te structureren; 

-_ opdrachten op te lossen die hem vaardiger maken in analyse, synthese …; 
- zelfstandig te (leren) reageren op een tekstfragment of een tekst. 

Tegelijkertijd moet de leraar de leerlingen helpen nadenken over het leerproces met vragen als: 
- hoe gaje te werk en welke tussenstappen helpen je hierbij? 

- welke vooruitgang heb je gemaakt? 
- welke tekorten in je kennis constateer je en wat doe je daaraan? 

Al deze basisprincipes helpen de leraar om de leerling beter te observeren, hem bij te sturen en hem te 
motiveren. Het voordeel voor de leerling bestaat erin dat hij zich steeds meer gestimuleerd voelt om 

zelf aan de slag te gaan. Hierdoor groeien zijn verantwoordelijkheid voor de eigen vorderingen én zijn 

intrinsieke motivatie om zijn studies voort te zetten in de derde graad. 

8.3.1 Suggesties in verband met oefenopdrachten 

8.3.1.1 In principe is het beter, zoals in de eerste graad, per activiteit zoveel mogelijk enkelvoudige 
doelstellingen na te streven. Bij elke doelstelling hoort een eigen, aangepaste opdracht. 

Zo reikt de leraar afzonderlijke opdrachten aan om 
- met nieuwe begrippen kennis te maken 

-_ het inzicht te verdiepen 
- een strategie in te oefenen 

- routine te verwerven 

Wanneer na verloop van tijd meervoudige opdrachten mogelijk blijken, moeten deze duidelijk uit de 
opgaven af te lezen zijn. 

8.3.1.2 De leraar geeft voldoende informatie: voldoende woordverklaring en eventueel constructie, 
een aanzet tot vertaling, achtergrondverklaring … Zo kan de leerling zich exclusief concentreren op de 

realisatie van die gewenste doelstelling(en) zonder tijd te verliezen met het opzoeken van informatie 
die niet rechtstreeks naar deze doelstelling(en) leidt. 

De leraar zorgt voor voldoende tussenstappen in een verantwoorde volgorde. Deze “stap-voor-stap”- 
strategie loont: de leerling krijgt het gevoel steeds meer te kunnen, verwerft een beter zicht op de 

factoren die het eindresultaat beïnvloeden, is vlugger bereid om zelf persoonlijke tekorten weg te 
werken en doet spontaner een beroep op hulpmiddelen die hij heeft leren waarderen. 
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8.3.1.3 Het blijft belangrijk dat de leerling geregeld, zowel in als buiten de les, de basiskennis 

opfrist en toetst d.m.v. aangepaste schema's, controletoetsen met oplossingbladen, software, creatieve 

toepassingen vanuit de leerling zelf. 

8.3.2 Suggesties in verband met de woordenschat 

8.3.2.1 De leraar en de leerlingen moeten zich bewust zijn van het feit dat het geheugen zelden 
meer dan 7 nieuwe gegevens tegelijk opslaat. Als de leerling bv. 20 nieuwe woorden moet leren, doet 

hij er goed aan dit in drie fasen te plannen, met voldoende tussentijd, en dan pas het geheel te herhalen. 

8.3.2.2 Veel leraars hebben de goede gewoonte nieuwe woorden met de leerlingen in de les door 
te nemen, zodat ze die woorden met de juiste uitspraak horen en eventueel mnemotechnische middel- 

tjes zoeken, vooral in de vorm van stamverwante woorden in een moderne taal. : 

8.3.2.3 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. 

Met het oog op de lectuur moeten ze vooral in de verbogen en vervoegde vormen het noemwoord 

kunnen herkennen. De opdracht wordt dan: geef het noemwoord én de vertaling ervan. 

8.3.2.4 De leerling memoriseert werkwoorden en adjectieven met een vaste naamval bij voorkeur 
als één geheel, samen met de vertaling van de hele constructie (bv. attiog + gen.: schuldig aan; 

Bondeîv + dat: iemand helpen). 

8.3.2.5 De leerlingen leren sommige woorden beter 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 een geheel memoriseren. 

Deze werkwijze is vooral nuttig 
- voor woorden die zonder context geen duidelijke betekenis hebben (bv. Toyyóve1 &o0ev@v) 
-_voor woorden met twee of meer verschillende betekenissen (bv. ví yehâ ; - ti Aéyetc) 

-_voor voorzetsels (bv. zapà zotapóv - zapd Baciéo) 

-__voor werkwoorden en adjectieven met een vaste naamval (bv. yopo Tv orpatot@v - Tyopat 

TÓ pw) 

Deze methode heeft het voordeel dat vroeger gememoriseerde woorden ook nog eens herhaald worden. 

8.3.2.6 De wegen van horen/spreken, zien en schrijven moeten benut worden. Woorden, uitdruk- 
kingen, modellen krijgen een vastere plaats in het geheugen wanneer ze auditief én visueel én moto- 
risch opgeslagen worden. Het is voor de leraar een uitdaging om de leerinhouden via deze drie wegen 
in het geheugen van de leerling aan te brengen. Na verloop van tijd moet de leerling deze methodes 

zelf kunnen aanwenden. 

Enkele mogelijkheden: 
- de leerling bouwt zelf schriftelijk een toets op en lost die op; het is belangrijk om schrijvend de 

woordenschat in te oefenen. 

=de leerling noteert het noemwoord van verbogen en vervoegde vormen. 
- de leerlingen brengen zelf nieuwe woorden en uitdrukkingen op een geluidscassette aan. Ze 

maken onder begeleiding een 'woordentrainer' op de computer. Beeldmateriaal en geluid kunnen 
eventueel ingevoegd worden (via scanning en spraaktechnologie). 
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=de leraar geeft eenvoudige opdrachten in het Grieks (bv. AaBè zò BiBAov, owworhoare, npoofgere 

Tv voûv). Hij schrijft het verzoek eerst op het bord en laat het overschrijven. 
- de leerling besteedt aandacht aan accenten met het oog op de juiste uitspraak. 

8.3.2.7  Vlotte lectuur veronderstelt vlotte woordenkennis. Het blijft dus nodig de basiswoorden- 
schat geregeld te herhalen. Als dit niet gebeurt, wordt ook het herhalen van grotere gehelen van woor- 
den een probleem. Een 'woordenschriftje of -diskette' is hierbij een goede hulp: de leerling noteert 

vergeten 'gekende' woorden en herhaalt ze op eigen initiatief. Ook vertaalde tekstfragmenten bieden de 
kans om naar gememoriseerde woorden te verwijzen: waar opportuun, laat de leraar Griekse termen in 
de rand noteren. Het betekenisveld van de term wordt duidelijker en genuanceerder. 

8.3.2.8 __ Het is zinvol om in termen uit het vakjargon van andere vakken gekende Griekse woorden 
te laten herkennen. (bv. parallel, isometrie, pseudoniem, energie, biografie). Deze opdracht werkt 
bovendien“motiverend. Oefeningen waarbij leerlingen (duidelijke) samenstellingen en afleidingen 
leren begrijpen, lonen eveneens de moeite. 

8.3.2.9 Nieuwe woorden, specifiek voor een auteur (zie 8.2.1.2.1), kunnen vooraf en in context (les 

per les) gememoriseerd worden. Weinig frequente woorden daarentegen worden dadelijk in vertaling 
gegeven; het is zelfs aangewezen om - in de tweede graad - zeldzame woorden in een (overgetypte) 

tekst te vervangen door bekende: ook dit is herhaling (van het bekende). 

8.3.3 Suggesties in verband met grammatica 

8.3.3.1 Het is aan te bevelen de leerlingen de grammaticale theorie van de vorige jaren zelfstandig 
te laten repeteren binnen een opgelegd tijdschema. Zo leert iedere leerling zijn studie zelf plannen. 
Controletoetsen informeren de leerlingen en de leerkracht over de graad van beheersing van de 

verschillende onderdelen, zodat bijsturing mogelijk is. Zo kan vanaf het begin van het schooljaar 

voldoende tijd besteed worden aan lectuur en het verwerven van nieuwe grammatica. 

83.32 De leraar staat bij het aanleren van de grammaticale theorie voor de keuze tussen de 
inductieve en de deductieve weg. In principe verdient inductie de voorkeur, vooral wanneer het 
leerstof betreft waarin de leerlingen stapsgewijs inzicht moeten krijgen en de essentie ervan tot zich 
laten doordringen (bv. de betekenis van een tijd, wijs, aspect, het gebruik van het participium, de even- 
tualis). Als de leerkracht de nieuwe leerstof laat verkennen aan de hand van een leertaak, kan hij ook 

beter controleren of iedere leerling deze leerinhouden echt begrijpt en assimileert. De tijd die hieraan 
besteed wordt, moet in verhouding staan tot het beoogde rendement. 
Het kan tijdbesparend zijn 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. 

In de praktijk zal ook de deductieve aanpak wel frequent voorkomen. Deze kan vooral tijdbesparend 
zijn bij het aanleren van morfologische gegevens. De activiteit van de leerling mag dan zeker niet 
beperkt blijven tot luisteren en noteren. Hij moet onder leiding van de leerkracht de gegevens zo goed 
mogelijk assimileren en inzien in welk groter geheel ze passen (door verbanden te leggen met wat hij 

vroeger leerde). 

8.3.3.3 Tijdens het aanleren van de morfologie kan de leraar het inzicht bevorderen door bepaalde 
taalprincipes te laten ontdekken (bv. het effect van het samentreffen van stam en kenletters bij de 

occlusieve werkwoorden en bij de liquida). Veel leerlingen vinden dergelijke 'opbouwformules' 
boeiend en onthouden de gegevens beter dankzij dit inzicht. 
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8.3.3.4  Nadat de theorie aangeleerd is, zetten de leerlingen die in het geheugen vast. Het is 
belangrijk dat ze hun kennis van de theorie zelf leren controleren. Dit kan door hun de vaardigheid bij 
te brengen zichzelf vragen te stellen aan de hand van de titel en de indeling van grammaticale overzich- 

ten (bv. 'de optatief’, met daarin ‘vorming’, ‘weergave’ …). Ze corrigeren zelf hun oplossing door middel 
van dit overzicht. De leerkracht zorgt voor de nodige opvolging. 

8.3.3.5 De leraar helpt de leerling om vlot zijn weg te vinden in de grote verscheidenheid van 

werkwoordsvormen. 

+ Hiertoe leert de leerling gebruik maken van schema's (nl. de gememoriseerde modellen) en van 
hulpmiddelen zoals een lijst van verbaalstammen, een overzicht van tijdstammen en/of (de 
frequentste) stamtijden. Met het oog op de lectuur is de passieve kennis van de verbaalstammen 

het meest efficiënt. De kennis van een beperkt aantal stamtijden kan helpen om de vorm van 

meerstammige werkwoorden te herkennen. In dit geval is het belangrijk de gememoriseerde 

vormen te leren gebruiken. 

- Gelijkende vormen (bv. róvreg - àriovreg) kunnen gegroepeerd en in korte zinnetjes ingeoefend 
worden. 

- Het is zinvol en geheugenondersteunend de leerling te laten zien hoe je via infixen vanuit een 
aorist- en perfectumstam de presensstam kan reconstrueren. 

- Vermits het perfectum leerstof is van II, 2, is een geleidelijke opbouw mogelijk: in II, 1 beperkt 
men zich tot de stammen of stamtijden van het presens, het futurum en de aorist; in II, 2 leert men 

die opnieuw, maar nu met het perfectum erbij. 
~ Soms kan het zinvol zijn de werkwoordsvormen uit een tekst vóór de lectuur te doen analyseren. 

8.3.3.6 Om de nieuwe taalgegevens in het geheugen vast te zetten, ze beter te begrijpen en ze te 
kunnen toepassen, zullen de leerlingen een voldoende aantal verwerkingsoefeningen maken. Hier 

gelden zeker de adviezen in verband met de oefenopdrachten van 8.3.1 (blz. 55). 

8.3.3.7 Bij een aantal woorden is het interessant aandacht te krijgen voor de accenten die nuttige 
informatie kunnen verschaffen over betekenis, vervoeging, tijd: zíc - rig, dvao@an - tu oo, iôeîv - 

kÓew … 

8.3.3.8 Het is ook zinvol taalgegevens in een overzichtstructuur te laten invullen. Dit kan ook 
voorwerp zijn van een individuele huistaak. Nauwkeurige opvolging van de juistheid van de oplossing 

is daarbij nodig. 

8.3.3.9 In het belang van de leerling is het noodzakelijk dat elke leraar klassieke talen binnen de 
school en/of scholengemeenschap dezelfde terminologie gebruikt en een eenzelfde visie rond het 

grammaticale kader hanteert. Sommige benamingen zijn bovendien reeds in de eerste graad verankerd. 

"834 Suggesties rond lectuur 

8.3.4.1 Tekstkeuze 

Vermits in II, 2 naast hoofdauteur Herodotus ook nog Attische auteurs gelezen worden, is het goed 
eerst deze auteurs te lezen, tenzij men in I, 2 voor de Ionische weg gekozen heeft. 
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8.3.4.2 Tekstbegrip en vertaling 

Leerlingen begrijpen een tekst gemakkelijker en grondiger als ze de gewoonte aannemen om vooraf 

hun verwachtingspatroon te verwoorden. Ze benaderen de tekst met vragen als: 
- wie, wat, waar, wanneer, in welke omstandigheden, waarom… 

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

# 

-  Hetis belangrijk om de aandacht van de leerlingen op de lineaire woordvolgorde te blijven vestigen 
en ze te laten zien hoe de zinsbetekenis gepreciseerd wordt naarmate de zin vordert. Tijdens de 
lectuur kan men wel, stap na stap, kernwoorden en verbanden op het bord noteren, zodat de 

afgelegde weg en de zinsbouw duidelijk worden. Men kan ook scharnierwoorden, bindpartikels, 

voegwoorden … in de tekst laten aanduiden, de volzin als een reeks van onafhankelijke zinnen 
bestuderen en dan de verbanden en het geheel laten herstellen. Hierdoor wordt de attitude 'grondig 
lezen' bevorderd. 

- De vaardigheid om een Griekse constructie te vatten of weer te geven kan vergroot worden d.m.v. 
oefeningen waarin moeilijkere Griekse zinnen in een vertaalde context aangeboden worden; zo 
wordt de aandacht gefocust op de opgave en is toch de noodzakelijke contextuele informatie 
aanwezig. 

~ Interessante opdrachten om het tekstbegrip te verdiepen en te verruimen zijn: 
* de keuze van een woord, een vorm, een stijlfiguur, een structuur… laten verwoorden vanuit de 

(eventueel reeds vertaalde) context . 
* het verschil laten blijken tussen de aanvankelijke woord-aan-woord-vertaling en de uiteindelijke 

betekenis van de tekst, die slechts vanuit de context en na interpretatie duidelijk wordt. 

* het thema van een verhaal laten zoeken en met de leerlingen nagaan hoe dit uitgewerkt werd tot 

de voorliggende tekst (via subthema’s, uitweidingen, reflecties, conclusies, flash-backs, prospec- 
tieve elementen …) 

*_de evolutie van bepaalde begrippen laten aanvoelen door verwante Griekse en moderne tekst- 
(fragment)en aan te bieden: oorlog en vrede, burgerzin, heldendom, de positie van de vrouw … 

De leraar kan de leerling ook vrij laten kiezen uit dergelijke opdrachten. De leraar kan uit de keuze 
en uit de antwoorden van de leerling heel wat afleiden over de interesses, de motivatie en de manier 

van werken. Een begeleidend gesprek is vaak nuttig. 

- Het is belangrijk om binnen het lesuur zoveel mogelijk een afgerond geheel aan te bieden. 
Volgende tips kunnen helpen dit doel te bereiken: 
“ruime informatie ter beschikking stellen 

* sommige zinnen in vertaling geven, zodat de leerling zich kan concentreren op een beperkt aantal 
moeilijke zinnen 

* het verhaal vertellen of het laten vertellen door een leerling die het opzocht 
* de ontknoping of bepaalde essentiële gegevens in de tekst laten opzoeken 
“bepaalde ideeën, inhouden, verwoordingen, argumenteringen … laten terugvinden in de tekst 
“verschillende opdrachten in groepjes laten uitvoeren; in de les worden de resultaten bijeenge- 

bracht. Eventueel kan hiertoe een oplossingenblad ter beschikking gesteld worden. 

+ Tekststudie omvat verschillende aspecten, die elk om een aangepaste aanpak vragen en niet steeds 
tegelijk aan bod moeten komen. 
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Zo zijn er bv. de aspecten: 
- inzicht in de inhoud en de structuur van een tekst: als men dit als doelstelling hanteert, moet 

men ervoor zorgen dat de leerling over de nodige informatie beschikt: woordenschat, grammati- 

cale verklaring, eventueel reeds vertaalde tekstfragmenten. 

* kennis van taalfeiten: als men via een tekst woordbetekenissen, grammaticale toepassingen, 

stijleigenaardigheden … wil verduidelijken of laten afleiden, is het aangewezen om hierbij een 
vertaling te bezorgen, zodat de leerling zich op de taalfeiten kan concentreren. 

* inhoudelijke bespreking van de tekst: dit is pas mogelijk als ook de technieken om de tekst te 
bevragen aangeleerd en ingeoefend worden. 

Het is zinvol om teksten op een gevarieerde manier aan te pakken. Een dergelijke afwisseling in 
aanpak verdiept het leerproces en motiveert de leerling. 

8.3.4.3 Uitgebreide tekstfragmenten in vertaling lezen bij wijze van huiswerk 

Huislectuur verdient aanbeveling: het beschikbaar aantal lesuren laat slechts een summiere kijk toe op 
de Griekse teksten. Lectuur van vertaalde tekstfragmenten van de gelezen auteur of andere auteurs 

maakt duidelijk hoe rijk en verscheiden de Griekse literatuur wel is. 

Enkele suggesties: poëtische en epigrafische teksten, wetenschappelijke teksten (bv. een stelling van 
Euclides, een argumentatie van Eratosthenes, de eed van Hippocrates …), een korte redevoering, een 
dialoog van Lucianus, een inleidende paragraaf uit een dialoog van Plato, een passage uit een roman 

of uit de Memorabilia van Xenophon … Door een breed aanbod ontstaat de mogelijkheid tot geïndi- 
vidualiseerde taken en kan de leerling naar eigen interesses kiezen. 

Dit werkt motiverend en als aperitief voor de derde graad. 
Deze leesmotivatie wordt ook gevoed door het feit dat de leerling nu ook eens “probleemloos” van 
Griekse teksten kan genieten. 

Bovendien ontstaat de mogelijkheid om 
-__de in de klas gelezen teksten aan te vullen en/of te confronteren met andere (vroegere/latere) 

opvattingen 

- een interessante passage, idee of verwoording uit deze huislectuur aan de originele Griekse tekst te 
toetsen 

- aangeleerde methodes van tekstbespreking toe te passen op niet-behandelde teksten 

8.3.5 Suggesties rond cultuur 

8.3.5.1 De voornaamste informatie komt uit gelezen Griekse en Nederlandse teksten. De disparate 
gegevens kunnen best in een historisch kader (tijdsband…) en op landkaarten of stadsplannen ingevuld 
worden. De leerlingen voegen zelf namen of gegevens toe. 

8.3.5.2 Internet en CD-roms (over land, cultuur, musea …) zijn belangrijk bij de voorbereiding van 
de les, als illustratie of als werkdocument. 

83.53 __ Gespecialiseerde (jeugd-)lectuur biedt een zinvolle introductie op de Griekse cultuur. Een 
boekenlijst aanbieden is een belangrijke service aan de leerlingen. 
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8.3.5.4 Het is aan te bevelen de krantenactualiteit rond de Griekse oudheid te laten bijhouden; ook 
in de letterkundige rubrieken verschijnt af en toe bruikbaar materiaal. De leerling deelt de inhoud ervan 
aan zijn medeleerlingen mee. 

8.3.5.5  Eenbezoek aan een museum, een toneelopvoering, een filmvoorstelling, het maken van een 
quiz … bieden kansen tot contact met de Griekse cultuur. 

8.3.5.6 De leerlingen kunnen een werkje maken rond een culturele of historische opgave. Ze delen 
hun bevindingen mee in een tekst, een voordracht, een computerpresentatie ... De leraar zorgt eventu- 
eel voor documentatie over het Nachleben van Griekse ideeén, teksten, kunstwerken ... Overleg of 

samenwerking met collega's van andere vakken is aan te bevelen. 

8.3.6 ‘Suggesties rond remediëren 

8.3.6.1 Remediëring door de leraar 

De leerling krijgt voortdurend informatie over zijn vorderingen naar de gewenste doelstellingen toe. 
De leraar leert de leerlingen hoe ze de verschillende remediërende opdrachten best uitvoeren. 

Is het vereiste niveau nog niet bereikt, dan beschikt de leraar over verschillende werkvormen om 
hieraan te verhelpen: 

- door meer gestructureerde taken te geven; de opdracht wordt bv. ingedeeld in concrete deelop- 

drachten, die elk een tussenstap naar de uiteindelijke oplossing vertegenwoordigen 

+ door te laten samenwerken met een verdergevorderde leerling 

- door groepswerk in een heterogene groep te laten gebeuren (ook hier leert men van mekaar) 

- door aangepaste software ... 

Als een leerling onvoldoende zelfstandig werkt, nodigt de leraar de leerling uit, eerst onder begeleiding 
en daarna zelfstandig, bijkomende taken uit te voeren. 

Gebrek aan concentratievermogen, oppervlakkig handelen, tijdelijke vermindering van interesse … 
moeten met de leerling besproken worden en een gepaste remediëring krijgen. Individuele taken zijn 
er een noodzakelijk onderdeel van. 

Gebrek aan inzicht kan soms door middel van foutenanalyse verbeterd worden. 

8.3.6.2 Zelfremediëring 

De leerling moet kritisch leren staan tegenover zijn eigen oplossingen en die van zijn medeleerlingen. 
Bij foutenanalyses en besprekingen van zijn werkmethodes leert hij verwoorden hoe hij het best werkt 

om fouten op het spoor te komen en die in de toekomst te voorkomen. 

8.3.7 Suggesties rond differentiatie 

8.3.7.1 De cursus Grieks wordt in de tweede graad aangeboden met 5 u./week (voor de studierich- 
ting Grieks) of met 4 u./week (voor wie Grieks met Latijn combineert). Wanneer leerlingen van beide 
richtingen samenzitten, moeten de lessen oordeelkundig georganiseerd worden: voor het vijfde lesuur 

worden dan die basisdoelstellingen gereserveerd die leerlingen uit de Grieks-Latijnse via het Latijn 
allicht al vlotter beheersen. 
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Hierbij wordt gedacht aan: 
- extra-inoefening van de leesvaardigheid 
- de inoefening van de bijzinnen en van het gebruik van de irrealis en de potentialis 
- informatie en opdrachten rond de losse genitief, de prefixdatief, de bepaling van gesteldheid ... 

De leerlingen die ook Latijn volgen, krijgen immers meer kansen om via beide klassieke talen deze 
inzichten en de daarbijhorende vaardigheden te verwerven . 

8.3.7.2 Gedifferentieerde taken kunnen tijdens of na de les gemaakt worden. Enkele suggesties: 

- In geval van zelfstandige lectuur van een Griekse tekst kunnen de leerlingen die de neiging hebben 
al te éénzijdig op grammaticale analyse te steunen, opdrachten uitvoeren in verband met tekstbe- 

grip, terwijl de leerlingen die de neiging hebben grammaticale analyse te verwaarlozen, opdrachten 
oplossen van grammaticale aard zodat ze nauwkeuriger lezen wat er staat. 

- Differentiéring kan ook inhouden dat sommige leerlingen remediëringstaken krijgen en andere 
verdiepingstaken, waaruit ze zelf een keuze kunnen maken: 

+ tot een inductieve afleiding van sommige taalverschijnselen komen 

* jnoefening via vormen van actieve taalbeheersing in functie van lectuur (bv. kiezen tussen 

imperfectum of aorist en deze keuze verantwoorden) 

* vragen over de tekstinhoud oplossen 

“wetmatigheden afleiden, conclusies formuleren (bv. over het gebruik van de frequente partikels, 
de woordplaatsing) 

* fragmenten vanuit de brontekst bestuderen 
“ waardeoordelen over een tekst of een auteur illustreren met voorbeelden. 

- Differentiatie biedt ook mogelijkheden om tot een betere transfer van methodes en inhouden te 
komen. Hiertoe worden analoge klassieke en moderne teksten aangeboden. Mogelijke opdrachten 

zijn: 
»_de teksten bestuderen vanuit principes van de historische kritiek 
- zoeken naar de logica in de tekstopbouw 
+ de tekst onderzoeken op gezags- en/of gevoelsargumenten 
* op zoek gaan naar de invloed van de literaire of culturele context op de betekenis van een woord, 

een uitspraak ... 

* een onderzoek uitvoeren naar woorden die verbanden leggen tussen de aanwezige ideeén ... 

Materiaal voor zelfstandig werk is in ruime mate aanwezig op het internet (niet alleen teksten, maar 
ook woordenboeken en grammatica en andere documentatie). 

8.3.8 Suggesties rond ICT 

De leerling kan op het internet - op eigen houtje of in groepjes, in het ICT-lokaal of in de klas - op zoek 

gaan naar informatie over de auteurs en de cultuur waarin deze leefden. Het is wellicht nog beter om 

te werken met gerichte, goed afgebakende zoekopdrachten en met een beperkt aantal sites. Men kan 

wel ingaan op suggesties en vragen van leerlingen. 
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8.3.9 Suggesties rond leren leren 

  

Leren leren moet in de lessen een blijvend aandachtspunt zijn. Een doeltreffende methode bestaat erin 

dat de leraar helpt om systematisch na te denken over het leerproces. Hij vraagt de leerling dus om zijn 
manier van werken te verwoorden. De leraar bevraagt deze methode. Dit leidt tot geïndividualiseerde 

leermethodes. In een regelmatige opvolging wordt dit item met de leerlingen besproken; ze moeten 

zich aangezet voelen om zelfstandig hun aanpak te verbeteren. Ook is het belangrijk binnen de lessen 
kansen te bieden om de methodieken toe te passen en om ze, indien mogelijk, te vergelijken met 
leermethodes die van toepassing zijn in andere vakken. 

Tijdens de lessen Grieks in de tweede graad kan de leraar het leren leren begeleiden rond de volgende 
vaardigheden: : 

-__gerichte vragen leren formuleren waarmee ze zelfstandiger een tekst gaan bevragen; 
- geleidelijk aan zelf taken en teksten leren evalueren; 
- zoekprocedures verwerven om zelfstandig en efficiënt informatie en documentatie op te zoeken in 

woordenboek, grammatica, naslagwerken en op het internet; 

= een eigen mening kunnen uiten en onderbouwen bij groepswerk, terwijl ze geconcentreerd naar de 

mening van de medeleerlingen (leren) luisteren. 

Het is nodig dat de leerlingen zich opnieuw bezinnen over de vier vragen rond leren leren van Ì, 2 en 
hun manier van werken verder uitbouwen, nl: 

- hoe leer ik het vocabularium en maak ik woordenschat tot een blijvend bezit? 
- hoe herhaal ik oefeningen op een efficiénte wijze? 

- hoe spoor ik leerstofhiaten bij mezelf op en op welke manier kan ik die aanvullen? 

- hoe kom ik tot een goed begrip van de tekst? 

  

8.4 Evaluatie 
    

  

In dit hoofdstuk worden de principes van evaluatie, zoals vastgelegd in het algemeen deel (hoofdstuk 
4), overgenomen. Ze worden hier en daar echter gepreciseerd en operationeel gemaakt voor de tweede 
graad. 

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

Evaluatie gaat na in hoeverre leerplandoelstellingen verwezenlijkt worden. Het is dus essentieel na te 
gaan welke graad van beheersing bij elk van de leerinhouden door het leerplan precies vooropgesteld 
wordt. Het verband tussen doelstellingen en evaluatie is bindend: slagen/niet-slagen hangt dus uit- 
sluitend af van het al dan niet bereiken van de leerplandoelstellingen (zie 8.4.2.1). 

8.4.1 Doel van de evaluatie 

De leerlingen moeten op ieder moment weten hoever ze staan op hun weg naar tussendoel en einddoel. 

Daarom is regelmatige evaluatie van de vorderingen van de leerlingen nodig. De leraar zorgt er ook 

voor dat het geheel van de aangeleerde basisleerstof in de toetsen voortdurend terugkeert zodat op elk 
ogenblik remediëring kan worden aangebracht. Naast examens is een voldoende aantal tussentijdse 
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controletoetsen noodzakelijk. Deze prestatietaken worden gequoteerd en geven een zo objectief 
mogelijk beeld van de bereikte resultaten. 
Ook leertaken zijn belangrijk. Het zelfstandig werk van de leerlingen, niet alleen thuis, maar vooral 

in de les, wint, als ondersteuning in het leerproces, terecht aan belang. 

De leraar dient bij evaluatie zowel remediëring als oriëntering voor ogen te houden. 

8.4.1.1 Remediëring 

Toetsen hebben vooral remediëring tot doel. Ze worden zo opgesteld dat eruit blijkt: 
- wat gekend is, 

- wat beheerst wordt, 

- wat een verworvenheid is geworden. 

Op grond van deze informatie wordt het leerproces klassikaal en individueel bijgestuurd. Belangrijk 

hierbij is de foutenanalyse. Leerlingen trainen zich in de vaardigheid om zelf de oorzaak van hun 

fouten in te zien en sturen zich zo bij. 

841.2  Origntering 

‘Naast de motivatie van de leerling, zijn interesse voor taal, literatuur en cultuur, moet ook zijn groeiend 

vermogen om methodisch en zelfstandig om te gaan met teksten bij de oriëntering van de leerling in 

overweging genomen worden. Toetsen moeten ook hierop gericht zijn en moeten laten blijken hoe de 

leerling steeds meer over de vereiste basisvaardigheden beschikt om de lectuur in de derde graad aan 

te kunnen. Het is duidelijk dat toetsen vol vergezochte vragen die naar andere vaardigheden peilen 
geen valabele informatie geven m.b.t. de oriëntering. 

8.4.2 Algemene kenmerken van goede toetsen 

8.4.2.1 Toetsen moeten valide zijn 

De toetsen moeten rechtstreeks inspelen op de doelstellingen: de leraar moet duidelijk weten welke 
graad van beheersing de leerling moet bereiken en wat bijgevolg door de toetsen dient geëvalueerd te 

worden. 

Concreet betekent dit dat alle vormen van actieve taalbeheersing moeten geweerd worden, tenzij ze als 
basisdoelstelling vermeld staan. 

In de tweede graad evalueert de leraar of de leerling: 
- tot een meer abstract taaldenken in staat is, 

- een toenemende en meer complexe leerinhoud aankan, 

- bij de lectuur van teksten voldoende methodisch te werk gaat, 
- een hoger tempo aankan. 

8.4.2.2 Toetsen moeten representatief zijn 

- qua leerinhoud: toetsen moeten zoveel mogelijk het geheel van de leerinhouden bestrijken. Ze 
moeten duidelijk maken in welke mate de basisdoelstellingen met betrekking tot taal, lectuur en 

cultuur bereikt zijn. In de loop van de tweede graad wint de evaluatie van lectuur en cultuur aan 
belang. Hoe belangrijk een gerichte herhaling van de basisgrammatica ook is, toch mag deze 
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herhaling in de evaluatie nooit het leeuwenaandeel vormen, ook niet in de eerste periode van het 
schooljaar. 

« _quabeheersingsniveaus: de verschillende niveaus (kennis, inzicht, toepassing …) komen evenwich- 
tig gespreid aan bod en dit op basis van de doelstellingen. 

— _qua beoordelingscijfer: het verschillend belang van taal, lectuur en cultuur wordt proportioneel 
weerspiegeld in de beoordelingscijfers. 

8.4.2.3 Toetsen moeten herkenbaar zijn 

De aard van de vraagstelling moet aansluiten bij de vertrouwde manier van werken in de les. 

8.4.2.4 Toetsen moeten betrouwbaar zijn 

De vragen moeten ondubbelzinnig geformuleerd zijn, zodat bijkomende uitleg overbodig is. 

8.4.3 Suggesties voor evaluatie 

De rubriek evaluatie bevat geen dwingende criteria, wel een aantal suggesties aansluitend bij de 
eigenheid van het vak en de pedagogische wenken. Vanzelfsprekend stemt de leraar zijn evaluatie 
consequent af op de pedagogische wenken die hij onderschrijft. 

De leraar beschikt over een waaier van evaluatiemiddelen die tot doel hebben de leerling over zijn 
vordering te informeren en die remediëring mogelijk maken. 

8.4.3.1 Tussentijdse evaluatie 

8.4.3.1.1 Algemene bedenkingen 

~ De evaluatie kan mondeling of schriftelijk gebeuren. 
- Frequent overhoren is nodig. 

- Omeen overzicht van de getoetste kennisniveaus en vaardigheden te bekomen, kan op een klassen- 
lijst boven de puntenkolommen de aard van de afgenomen toets aangeduid worden. 

-_Evalueren betekent o.m. de leerhouding evalueren. Dit houdt in dat de leraar orde en stiptheid 
nagaat en peilt naar de ingesteldheid van de leerling tegenover het Grieks: zijn motivatie, zijn 

kritische houding, zijn creativiteit, zijn vermogen om zelfstandig te werken … 

+ Een evaluatiegesprek met leerlingen wordt aanbevolen; het is een goede gelegenheid om 

“_de evolutie, zowel positief als negatief, te bespreken, 

“de leerling op de vraagstelling te laten reageren; bijsturing op verschillende vlakken blijkt soms 
nodig, 

*_de leerhouding en de leermethode te bespreken en die samen bij te sturen, 
* de relatie leraar-leerling te verstevigen. 

~ Aan te raden is bij de correctie ook opmerkingen en tips te formuleren. 

- Vaak verbeteren de leerlingen hun taken en toetsen onnauwkeurig. Dit kan verholpen worden door 
aan de leerlingen een correctiemodel te bezorgen en hen aan te sporen zelf een foutenanalyse te 

maken. Achteraf kan de leraar door steekproeven controleren of de leerlingen uit hun fouten 
hebben geleerd. 

  

Grieks 65 Tweede graad 
D/2002/0279/026   
 



  

- Bij reflectie over zijn evaluatiepraktijk moet de leraar individueel of klassikaal nagaan 
- hoe een opdracht verlopen is, 

- welke kennislacunes er zijn, 

- hoe het verder moet. 

8.4.3.1.2 Mogelijke opdrachten 

Over taal 

Vocabularium 

+ Geef van het Grieks woord de aanvullende gegevens en de Nederlandse vertaling. 
- Geef van de verbogen of vervoegde vorm het noemwoord en de vertaling ervan. 

- Geef van het naamwoord of het werkwoord het model van de verbuiging of de vervoeging. 
- Vertaal de volgende woorden in hun context (= woordgroep, zin, uitdrukking). 
- Licht de Griekse oorsprong van woorden uit moderne talen toe. 

Grammatica © 

Geef de gevraagde vorm van het model. 
Bij verbogen substantieven: 

-_ voeg het lidwoord toe, 

+ determineer (naamval, genus, getal); geef ook het noemwoord en de vertaling ervan. 
- Bij verbogen adjectieven: met welk van de opgegeven substantieven kan dit adjectief een woord- 

groep vormen, en vertaal die woordgroep. 

- Bij werkwoordsvormen: 

-_ splits de vorm in zijn bestanddelen (bv. tjyvóer), 
+ determineer (A-M-P/wijs/tijd/persoon/getal); geef ook het noemwoord en de vertaling ervan, 
- geef van een verbaalstam (bv. 7r00-) het noemwoord en de vertaling ervan, 

+ geef van een stamtijd (bv. n\Bov) het noemwoord en de vertaling ervan. 

- Bij syntaxis: 

-_geef de functie en de dominant van een naamwoord in een bestudeerde of niet-bestudeerde zin, 
- kies in de opgegeven zin uit de voorgestelde werkwoordsvormen de correcte vorm en verant- 

woord je keuze (bv. conjunctief of optatief), ® 
* verduidelijk het verschil in betekenis tussen de oorspronkelijke tekst en een opgegeven alterna- 

tief (bv. indicatief i.p.v. conjunctief, imperfectum i.p.v. aorist), 
“geef een conjunctief, optatief of participium weer in zijn context. 

Over lectuur 

Over een tekst(fragment) worden op een gevarieerde wijze en in de lijn van de suggesties hierboven, 
grammaticale vragen gesteld. Uiteraard worden ook inhoudelijke vragen gesteld. 

Zo kan men volgende opdrachten geven: 
-_ stijlmiddelen opzoeken en hun expressieve waarde in de tekst verwoorden, 
- het thema van een verhaal vinden, 

- de inhoud van tekst(fragment) met eigen woorden weergeven, 
- de relatie tussen tekstonderdelen (bv. aan de hand van signaalwoorden, herhalingen, synoniemen, 

omschrijvingen …) aangeven, 
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- verschillende interpretaties van een tekstfragment vergelijken, 
- een modelvertaling aan het origineel en de eigen vertaling toetsen, 
- de gememoriseerde vertaling van woorden uit het basisvocabularium aan de context aanpassen, 

-_ vertaalproblemen verwoorden en vertaaltechnieken toepassen, 

- een fragment uit een behandelde tekst expressief lezen. 

Over cultuur 

Het verdient aanbeveling bij de evaluatie gevarieerde opdrachten te geven. 
Naast kennisvragen o.m. ook: 
- behandelde teksten in hun culturele en historische context situeren, 
-__cultuurpatronen uit de oudheid beschrijven, 
- opvattingen over de mens in de oudheid in een tekst toelichten, 
- gebeurtenissen of situaties uit de oudheid met actuele gebeurtenissen of situaties vergelijken, 
- de omgang van Grieken met andere culturen met hedendaagse visies toelichten en vergelijken, 
- de nawerking van een thema uit de oudheid in kunst of literatuur bespreken. 

Veel van deze opdrachten kunnen zowel op behandelde als niet-behandelde teksten toegepast worden. 

8.4.3.2 Examens 

84.3.2.1 Voorbereiding op het examen 

De leerlingen worden tijdig op de hoogte gebracht van wat ze moeten kennen en kunnen. 
De examens liggen in het verlengde van de tussentijdse evaluatie. Dankzij de vertrouwdheid met de 

vraagstelling en de systematische foutenanalyse wordt de leerling goed voorbereid op het examen. 

8.4.3.2.2 De examenvragen 

De suggesties voor tussentijdse evaluatie (zie 8.4.3.1) kunnen inspirerend werken voor het opstellen 
van examens. Het principe van de validiteit mag niet uit het oog verloren worden (zie 8.4.2.1). 

Bij proeven over leesvaardigheid mag een niet-behandelde tekst in geen geval moeilijker zijn dan de 
behandelde teksten. Bovendien moeten de leerlingen hierbij over noodzakelijke toelichtingen beschik- 
ken. 

Men kan niet altijd alles tegelijk toetsen: het principe van de representativiteit (zie 8.4.2.2) geldt voor 
het geheel van de tussentijdse toetsen en examens; het hoeft dus niet op elke toets afzonderlijk 
toegepast te worden. 

Theorievragen over de grammatica worden enkel gesteld als deze de lectuur ondersteunen. 

Het is belangrijk de valkuil van de zogenaamde stapelvragen te vermijden waarbij foutieve antwoorden 
de correcte oplossing van de volgende vragen hypothekeren. 
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8.4.3.2.3 Feedback en foutenanalyse 

De leraar vormt zich een beeld van de resultaten die de klasgroep en de individuele leerling bereikt 
hebben. Dit kan onder andere aan de hand van een "progressierooster" en foutenanalyseblad: boven 
de puntenkolommen van een klassenlijst worden de inhoud (cultuur, woordenschat, vervoegingen, 

syntaxis …) en het kennisniveau van de vragen (geheugen, inzicht, toepassing in nieuwe situaties …) 

genoteerd. De resultaten van elke leerling worden bv. aangeduid met: goed (+), voldoende (+/-) of 

onvoldoende (-). Dit geeft een zicht op de klassituatie en op de niet (of niet meer) beheerste leerstof. 

Na het examen worden vragen en antwoorden besproken en worden de conclusies getrokken. Feed- 
back is onontbeerlijk. De leerlingen worden met de foutenanalyse vertrouwd gemaakt: onder leiding 

van de leraar leren ze de oorzaak van hun fouten vaststellen (gebrek aan kennis of aan diepgang, aan 
routine, aan zelfcontrole, enz). Ze leren remediëring vragen en zichzelf verbeteren. 
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9.1 
  

Beginsituatie 
  

  

De leergang 5 uur Latijn in de studierichting Latijn en de leergang 4 uur Latijn in de studierichting 
Grieks-Latijn zijn bestemd voor leerlingen die in het tweede leerjaar van de eerste graad de basisoptie 
Latijn of de basisoptie Grieks-Latijn hebben gevolgd. 

Voor alle leerlingen geldt dat ze de doelstellingen van het leerplan van de eerste graad hebben bereikt. 

  

9.2 

  
“Leerplandoelstellingen, leerinhouden, pedagogisch-didactische wenken en didac- 

tische middelen     

© 9.2.1   
  

Belangrijke toelichtingen 
  

- De volgende leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedago- 

gisch-didactische wenken zijn bedoeld voor de tweede graad. 

- Voor alle leerlingen geldt dat ze op het einde van het tweede 

leerjaar van de tweede graad de leerplandoelstellingen bereiken 

ongeacht het aantal gevolgde lesuren. 

- De leerplandoelstellingen zijn de concrete uitwerking van de 
‘Algemene doelstellingen van de klassieke talen in de tweede 

graad' (zie 2.2). 
- Het leerplan Latijn is een graadleerplan: de leraren van de 

tweede graad spreiden vrij, in onderling overleg, de leerinhou- 

den over het eerste, respectievelijk tweede leerjaar.       

Uitgangspunten en principes 

De afbakening van de 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 het tweede leerjaar van de tweede graad moeten authentieke teksten gelezen worden; 
-_doelstellingen moeten haalbaar zijn en dus pedagogisch verantwoord. 
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À ae 

De principes zijn: 

Rationalisatie 

Taalkennis moet in de eerste plaats leiden naar tekstbegrip: de leerinhouden, en vooral de doelstellin- 
gen bij die leerinhouden, 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 de resultaten 
van het frequentieonderzoek in verband met woordenschat (zie 9.2.2.3 pedagogisch-didactische 
wenken), morfologie (zie 9.2.2.5 pedagogisch-didactische wenken) en syntaxis (zie 9.2.2.6 pedago- 
gisch-didactische wenken). 

Functionaliteit 

Voor de leerling moet het 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 begrijpen 

van teksten. 

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 (zie 9.2.2.5 en 9.2.2.6: pedagogisch-didactische wenken) en dus een uitzon- 
dering kunnen vormen op het principe van de rationalisatie. 

Uniformiteit 

De leerplannen Grieks en Latijn hanteren dezelfde terminologie om de leerplandoelstellingen te 
formuleren. 

Betekenis van de gebruikte termen: 

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

* Actieve kennis 
- de vorm geven in het Latijn 
- verbuigingen en vervoegingen opzeggen 

* Passieve kennis 
- de vorm herkennen en in het Nederlands weergeven 

* Blijvende parate kennis 
kennis die als verworven wordt beschouwd gedurende de rest van het schooljaar en na repetitie ook 

gedurende de volgende schooljaren 

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

zodat de basisbetekenis ervan duidelijk wordt 
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+ Weergeven in de context 

een onderdeel van een Latijnse tekst in het Nederlands omzetten, zodat de precieze betekenis in de 
context duidelijk wordt 

+ Vertalen 

met de middelen die het Nederlands heeft, zo goed mogelijk weergeven wat de Latijnse tekst zegt 

+  Parafraseren 
met eigen woorden de inhoud van een tekst omschrijven 

9.2.2 Taal 

9.2.2.1  Begrippen 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

De begrippen die nodig zijn om de doelstellingen Zie bij woordenschat, morfologie, syntaxis, 
van het leerplan te verwezenlijken, begrijpen en  woordvolgorde en stijl 
hanteren. 

Opgegeven voorbeelden onder het juiste begrip 
rangschikken. 

Opdrachten waarin begrippen voorkomen uitvoe- 
ren. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Toelichting 

- We hanteren de begrippen die in het leerplan van de eerste graad zijn aangebracht. Er is rekening 
gehouden met het leerplan Nederlands van de eerste graad. Voor de nieuwe grammaticale begrip- 
pen die in dit leerplan voorkomen, is er geen overeenkomstige terminologie in het leerplan Neder- 
lands van de tweede graad opgenomen. 

~ De leraar moet er zich van bewust zijn dat hij voor de leerling nieuwe termen en begrippen 
hanteert. De terminologie die in het leerplan Latijn is gebruikt, wordt sterk aanbevolen maar niet 
opgelegd. Het is wel aangewezen binnen de school dezelfde terminologie over het hele curriculum 
te gebruiken en hieromtrent met de leraren talen te overleggen. 

9.2.2.2 Uitspraak 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Een Latijns woord correct uitspreken volgens de De uitspraak van klinkers, medeklinkers en twee- 
algemene regels van Oudromeinse uitspraak en  klanken 
met de juiste klemtoon. De klemtoon van een woord 

Een bestudeerde tekst vlot en correct lezen. Bestudeerde teksten 
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Wenken 

- Deleraar zal de Latijnse teksten correct en expressief voorlezen; zo kunnen de leerlingen spontaan 

de juiste uitspraak overnemen. 

- Met het oog op het herkennen van morfologische vormen is het noodzakelijk aandacht te besteden 
aan de lengte van de eindlettergrepen. 

9.2.2.3 Woordenschat 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

~ Doelstellingen eerste graad. 

- Van ca. 450 nieuwe Latijnse basiswoorden 
een aantal elementen geven. 

- Inde verbogen vorm van het naamwoord de 
nominatief herkennen. 

- Inde vervoegde vorm van het werkwoord de 
noemvorm (infinitief) herkennen. 

~ De onregelmatige tijdstammen van werk- 
woorden uit de basiswoordenlijst herkennen 

en de noemvorm (infinitief) geven. 
- De passende naamval bij de gememoriseerde 

voorzetsels, adjectieven en werkwoorden aan- 
vullen. 

- Een uitgebreide woordenlijst oordeelkundig 
gebruiken. 

~ De grondbetekenis van de frequente prefixen 
en suffixen weergeven. 

~ In samenstellingen/afleidingen de frequente 

prefixen en suffixen terugvinden. Op basis 

daarvan de betekenis van het nieuwe woord in 
een context weergeven. 

Latijn 
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LEERINHOUDEN 

~ Leerinhouden eerste graad 

Ca. 450 nieuwe basiswoorden 

- De betekenis in het Nederlands 
- De woordsoort + 
- Van het zelfstandig naamwoord/substantief: 

- nominatief 

+ genitief 

* genus 
- Van het bijvoeglijk naamwoord/adjectief: 

* nominatief in de 3 genera 

“genitief (tweede klasse) 

- Van het werkwoord: 

le persoon enkelvoud 

= Moeilijk te herkennen stamtijden 

- De prefixen: | 
- voorzetsels": ab-, ad-, com-, de-, ex-, in-, 

inter-, ob-, per-, pro-, sub-, trans- 

* "voorvoegsels": dis- (uiteen), in- (niet, on-, 
-loos), re- (terug, opnieuw) 

- De suffixen: -tor/-sor, -tio/-sio, -tus/-sus, -or, 

-(itas, -ia, -itia, -(b)ilis 

Tweede graad 

  

Verwantschap tussen Latijnse woorden her- 

kennen. 

In sommige Nederlandse woorden en in 

woorden uit moderne vreemde talen de La- 

tijnse stammen en woorden herkennen. 

De (gememoriseerde) standaardbetekenis van 

een woord in een context passend weergeven. 

Veel voorkomende betekenispatronen herken-  Algemeen-bijzonder 
nen en op basis daarvan de betekenis van de  Positief-neutraal-negatief 
woorden in een context weergeven. Oorzaak-gevolg 

Letterlijk-figuurlijk 
Zelfstandig-bijvoeglijk 

Abstract-concreet 

  

x 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Toelichting 

Voor het hele curriculum stellen we een basiswoordenschat voor van minimum 1 250 woorden. 
Deze worden aangeleerd in de eerste graad (circa 800) én in de tweede graad (circa 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 %. De reductie van de circa 1 800 basiswoorden (leerplan tweede graad 

ASO van april 1991) naar minimum 1 250 is ingegeven door pedagogisch-didactische motieven. 

We verwijzen naar de pedagogische publicatie Klassieke Talen van het VVKSO waar een basis- 

woordenschat is opgenomen. 

Wenken 

Het is vanzelfsprekend dat in de school over de jaren heen dezelfde basiswoordenlijst wordt gehan- 
teerd met dezelfde betekenissen. Een dergelijke lijst biedt een houvast voor leerlingen én leraren. 
Leerlingen weten precies welke parate kennis inzake woordenschat van hen door het curriculum 
heen verwacht wordt. Leraren kunnen de voorkennis van de leerlingen beter inschatten en beschik- 
ken over een objectief hulpmiddel om de toetsen niet-behandelde tekst op te stellen. 

Het is onontbeerlijk de basiswoorden te blijven herhalen. Dit kan systematisch of occasioneel, 
klassikaal of gedifferentieerd gebeuren. Eén van de mogelijkheden is de herhaling te koppelen aan 

de te lezen teksten. Zo kan men bv. de basiswoorden die in een tekstfragment voorkomen vooraf 
door leerlingen laten opzoeken en laten instuderen. Op die manier zijn de leerlingen intenser met 

de studie van de woordenschat bezig en zullen zij ook onmiddellijk het nut van de herhaling onder- 

vinden. 

Door de reductie van het aantal basiswoorden komt er ruimte vrij voor de studie van woordvor- 
ming, afleidingen, woordfamilies, betekenisafleiding, etymologie … Dit alles vergroot het rende- 
ment van de kennis van het basisvocabularium. De leraar kan ook meer nadruk leggen op het 

memoriseren van de lexicologische gegevens en de diverse betekenissen van de woorden. 

De betekenis van een Latijns woord memoriseren en weergeven is voor leerlingen minder eenvou- 
dig dan leraren soms verwachten. Het is nodig de leerlingen hierbij te helpen: 

“nieuwe woorden mogen niet zonder toelichting gememoriseerd worden. De leraar kan de be- 
tekenis van de Nederlandse woorden verduidelijken, het verband leren zien tussen schijnbaar 
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totaal verschillende betekenissen, het correlatief karakter van aangeleerde bijvoeglijke naam- 
woorden en bijwoorden verklaren … Ook kunnen leerlingen de opdracht krijgen de betekenis 

van nieuwe woorden vooraf op te zoeken en toe te lichten. 

leerlingen moeten de attitude aanleren niet bij de standaardbetekenis van een woord te blijven, 
maar op zoek te gaan naar een vertaling die binnen de context past. 

Stamtijden waarin de noemvorm van het werkwoord niet duidelijk herkenbaar is (bv. tuli, latum), 
of waarbij verwarring mogelijk is (bv. vici en vixi), worden het best gememoriseerd. Dit gebeurt 
bij voorkeur vanuit de te herkennen stam naar de infinitief presens, omdat de leerling deze kennis 

nodig heeft om in een tekst een werkwoordsvorm te herkennen. In elk geval moeten de leerlingen 
in staat zijn om alle vervoegde vormen van de werkwoorden uit de basiswoordenlijst te herkennen 
(zie ook 9.2.2.5. Morfologie van het werkwoord). 

Het kan nuttig zijn niet-basiswoorden die bij een bepaald auteur of in een tekstfragment frequent 
zijn of er een specifieke betekenis hebben, in functie van de lectuur op voorhand te laten memorise- 

ren. 

De leerlingen leren een uitgebreide woordenlijst oordeelkundig gebruiken. Dit betekent onder meer 
dat zij van woorden die zij niet gememoriseerd hebben: 

“_de noemvorm leren afleiden en leren opzoeken; 

“de juiste betekenis binnen de context leren selecteren: de leraar wijst bv. op de algemene en 

bijzondere, de letterlijke en figuurlijke betekenis van een woord. 

9.2.2.4 Morfologie van het naamwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De doelstellingen van de eerste graad 

9.2.2.5 Morfologie van het werkwoord 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Alle vormen van gememoriseerde werkwoor- 
den herkennen, dit is: 

+ de noemvorm, het paradigma/de vervoe- 
ging (bij regelmatige werkwoorden) geven; 

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

termineren. 

LEERINHOUDEN 

De leerinhouden van de eerste graad 

LEERINHOUDEN 

- Wijzen en tijden: 

. de kenmerken van de drie tijdsstammen 

„ indicatief presens, imperfectum, futurum 

simplex, perfectum, plusquamperfectum, 
futurum exactum: actieve en passieve vor- 
men 

„ comjunctief presens, imperfectum, perfectum 
plusquamperfectum: actieve en passieve 

vormen 
. infinitief presens, perfectum, futurum: actie- 

ve en passieve vormen 
. imperatief presens: actieve vorm 

. participium presens, perfectum, futurum 

. gerundium 

. gerundivum 

. gesyncopeerde vormen 

. verkorte vormen op -ere i.p.v. -erunt 
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De paradigmata van de vijf regelmatige ver- 
voegingen vervoegen. 

Esse vervoegen. 
De vormen van de onregelmatige werkwoor- 
den herkennen. 
De vorm van de deponente en semi-deponen- 

te werkwoorden herkennen en onderbrengen - 

bij de vijf regelmatige vervoegingen. 

Alle vormen van de regelmatige niet-geme- 

moriseerde werkwoorden herkennen indien 

de nodige gegevens voorhanden zijn. 

Alle vormen in een grammaticaal referentie- 

kader plaatsen. 

De tijden (actief en passief) correct weerge- 
ven in het Nederlands: 

onvoltooid/voltooid 

tegenwoordig/verleden/toekomstig. 

De paradigmata van de vijf regelmatige ver- 
voegingen van het type 

amare 
. monere 
. tegere 
. audire 

. capere 

De vervoeging van esse 
De onregelmatige werkwoorden posse, ire, 

velle, nolle, malle, fieri, ferre 

Deponente en semi-deponente werkwoorden: 
alle wijzen en tijden 

Een grammaticaal referentiekader 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Toelichting 

~ De leerplandoelstellingen en leerinhouden van de morfologie van het naamwoord van de eerste 
graad zijn niet opgenomen omdat er geen elementen bijkomen. 

-_ Omwille van de duidelijkheid zijn de leerplandoelstellingen en leerinhouden van de morfologie 
van het werkwoord van de eerste graad wel opgenomen. 

- De passieve infinitief futurum haalt de frequentie niet en moet bijgevolg niet ingeoefend worden. 
Het bestaan ervan wordt enkel vermeld omwille van de systematisatie. 

Wenken 

-__Een grondige herhaling van de basisleerstof van de eerste graad is noodzakelijk. Deze herhaling 
zal in het eerste leerjaar eerder systematisch en klassikaal en in het tweede leerjaar eerder occasio- 

neel en gedifferentieerd zijn. 

Om een vorm te herkennen en te interpreteren blijft een stappenplan nodig, bv. 
* wat is de noemvorm? wat zijn de lexicologische gegevens? 

“wat is het paradigma? 
“hoe determineer je de vorm van een naamwoord (naamval, getal, genus) en van een werkwoord 

(actief/passief, wijs, tijd …)? 
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=De oefeningen bij de morfologie moeten essentieel gericht zijn op herkennen, in functie van het | 
lezen van teksten. 

- Het is evident dat de studie van de morfologie van de conjunctief en de infinitief in de praktijk 
gekoppeld wordt aan de studie van de syntaxis van de zin. 

~ Leerlingen hebben nood aan helderheid en overzicht. Het is belangrijk dat zij nieuwe grammaticale 
vormen kunnen inpassen in een gestructureerd geheel. 

- Het supinum kan toegelicht worden, als het in een tekst opduikt. 

9.2.2.6 Syntaxis 

Congruentie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

- De persoonsvorm verklaren in relatie tot het 
onderwerp. 

- Een congruerende bepaling verklaren in rela- 
tie tot de woorden waar zij bijhoort. 

+ Het betrekkelijk voornaamwoord verklaren in 
relatie tot het antecedent. 

~ Het pseudo-relativum verklaren in relatie tot 
wat voorafgaat. 

Naamvallen en functies 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De syntactische relatie tussen zinsdelen bepalen, 

dit is: 
- zeggen waarbij een bepaald zinsdeel(stuk) 

„hoort; 

~ de functie van de naamval in een zin bepalen 

en zijn betekenis geven. 

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 

het verwijzend karakter van het pseudo-relati- 
vum 

LEERINHOUDEN 

nominatief: onderwerp 6 

vocatief: aangesproken persoon 

accusatief: 

„ lijdend voorwerp 

. bij een voorzetsel 

. onderwerp van een infinitiefzin 

genitief: 

. genitief van bezit 

. onderwerpsgenitief 

. voorwerpsgenitief bij substantieven, adjec- 
tieven en werkwoorden 

. genitief van het geheel (partitieve/deelsgeni- 
tief) 

datief: 
. meewerkend voorwerp 
. datief van voor- of nadeel 
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Zin (algemeen) 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

- De enkelvoudige en samengestelde zin van 
elkaar onderscheiden. 

- In een samengestelde zin nevenschikking en 

onderschikking onderscheiden. 
- Bij een onderschikkend zinsverband hoofd- 

en bijzin aanduiden. 

Zin (onafhankelijke zin) 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

~ De wijs van het werkwoord in een onafhanke- 

lijke zin herkennen en interpreteren. 

~ De tijd van het werkwoord in de vermelde 
zinnen herkennen en interpreteren. 

Zin (afhankelijke zin) 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

~ De completieve zin, bijwoordelijke zin en 
bijvoeglijke zin van elkaar onderscheiden. 

+ De completieve zin als onderwerpszin of als 

voorwerpszin herkennen. 

‚ datief van bezit 
. prefixdatief 

- ablatief: 

. ablatief van scheiding 
„ ablatief van vergelijking 

. ablatief van het handelend voorwerp 

. ablatief van oorzaak 
„ ablatief van middel 

. ablatief van wijze 

„ ablatief van tijdstip 

„ablatief bij een voorzetsel 
. losse ablatief 

LEERINHOUDEN 

- enkelvoudige en samengestelde zin 

= nevenschikking en onderschikking 

- hoofdzin en bijzin 

LEERINHOUDEN 

- het gebruik en de betekenis van de wijs in: 
„ de mededelende en vragende zin: realis, po- 

tentialis (heden), irrealis 

. de overleggende vraag 

. de wens: vervulbaar 

. de aansporing in de eerste persoon 

. het gebod in de tweede persoon 

- het gebruik en de betekenis van de tijden in de 

indicatief en van de tijden in de conjunctief 

LEERINHOUDEN 
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- Het mededelende, gebiedende of vragende  - Onderwerpszin en voorwerpszin (completieve 
karakter van de completieve zin onderschei- zin) met een werkwoord in de: 

den. “ infinitief 
* conjunctief: 

°ingeleid door ut 

“ingeleid door een vraagwoord (indirecte 

vraag) 

- De verschillende soorten bijwoordelijke zin - Bijwoordelijke zin: 
herkennen en benoemen aan de hand van de “voorwaardelijke: ingeleid door si, n(is)i 

voegwoorden en de wijs. * toegevende: ingeleid door cum 
+ doelaanwijzende: ingeleid door ut en ne 
+ gevolgaanduidende: ingeleid door ut 
“redengevende: ingeleid door quod, quia en 

cum 
*_tijdsaanduidende: ingeleid door cum, ubi, 

postquam, dum 

* vergelijkende: ingeleid door ut 

- In de bijvoeglijke zin de wijs verantwoorden. - Bijvoeglijke zin: 
* in de indicatief 
* in de conjunctief bij schakering van doel en 

gevolg 

- In een bijzin de conjunctief als gevolg van - Attractio modalis 
attractio modalis herkennen. 

- De relatie tussen de tijd van de bijzin en die - De relatieve tijdsuitdrukking / consecutio tem- 
porum (gelijktijdigheid, anterioriteit, posterio- 

riteit) in indicatief, conjunctief, infinitief en 
van de hoofdzin vaststellen en weergeven. 

participium 

- Deabsolute tijdsuitdrukkingineenbijzinher- + De absolute tijdsuitdrukking (heden, verleden, 
kennen en weergeven. toekomst): 

“_in de voorwaardelijke bijzin: potentialis en 
irrealis, 

* in de bijwoordelijke bijzin van tijd na post- 

quam en dum 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Toelichting 

~ Omwille van de duidelijkheid zijn de leerplandoelstellingen en leerinhouden van de eerste graad in 
verband met 'congruentie' en ‘naamvallen en functies' opnieuw opgenomen. 

~ De selectie van de leerinhouden van de syntaxis steunt op het principe van de frequentie. Taal- 
elementen die volgens het statistisch onderzoek van F. Maier ("Statistische Untersuchung zur 

lateinischen Syntax". Kriterien für Stoffauswahl und Schwerpunktsetzung, in : Lateinunterricht 

zwischen Tradition und Fortschritt, München (Buchner), 1984) de frequentie niet halen, zijn in de 

basisleerinhouden weggelaten. Er zijn geen elementen omwille van de systematisatie opgenomen. 
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In vergelijking met het leerplan tweede graad ASO van april 1991 zijn daardoor enkele categorieën 
en voegwoorden weggevallen. Wij vermelden hier: 

- datief van strekking, accusatief van richting, genitief van hoedanigheid; 
(de term voorwerpsdatief valt weg omdat deze gevallen in het Latijn meestal meewerkend 
voorwerp zijn) 

+ het verbod en de onvervulbare wens in de onafhankelijke zin. 
De toegevende bijwoordelijke bijzin ingeleid door cum haalt de Maier-norm niet, maar is omwille 
van de meerduidige betekenis van cum opgenomen. 

-_YAttractio modalis" wordt hier gebruikt in ruime zin en haalt als zodanig de frequentie: de meeste 
bijzinnen in de conjunctief in de indirecte rede kunnen als een toepassing van "attractio modalis" 
beschouwd worden. ‘ 

Wenken : 

+ Debegrippen attributieve bepaling en predicatieve bepaling kunnen gebruikt worden om het inzicht 
in taal in het algemeen te verdiepen. 

- Bij de studie van de ablatief kan het nuttig zijn te wijzen op de drie hoofdcategorieén waaronder de 
verschillende ablatieven te plaatsen zijn (scheiding, instrumentalis, locatief). Zo krijgen de leerlin- 
gen meer inzicht in de betekenis van de ablatief, wat belangrijker is dan het benoemen van de 

verschillende ablatieven. 

- Bij het aanleren van de zinssyntaxis is het belangrijk het nevenschikkend en onderschikkend 
karakter van de voegwoorden - ook in het Nederlands! - te beklemtonen. 

- Het verdient aanbeveling de potentialis en irrealis in de onafhankelijke zin te koppelen aan de 
studie van de voorwaardelijke zin. 

- Inde loop van de tweede graad kan de syntaxis van de zin herhaald worden vanuit verschillende 
standpunten bv.: 

* vanuit overzichten van de voegwoorden; 

* vanuit het oorspronkelijk nuanceverschil indicatief (‘objectief’) - conjunctief (‘subjectief’). 

- Elementen van de syntaxis en voegwoorden die niet tot de basis behoren, kunnen in functie van 

tekstbegrip verklaard worden bij het lezen van auteurs/teksten. Bv. de accusatief van betrekking 
bij Ovidius. Bepaalde voegwoorden zijn door de leerlingen via het basisvocabularium ingestu- 

deerd, zodat de vertaling geen probleem kan zijn. 

- Het inoefenen van syntaxis moet uiteraard in functie staan van de lectuur. Dit betekent dat de 
leerlingen de syntaxis: 
“leren herkennen en interpreteren in een Latijnse zin, bv: welke van de mogelijke betekenissen 

heeft de conjunctief presens in deze zin? 
* leren weergeven in het Nederlands, bv: hoe wordt een irrealis in het Nederlands het best 

uitgedrukt? 
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9227 Taalreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Aan de hand van de vergelijking van een verta- 

ling met het origineel, gelijkenissen en verschil- 

len tussen het Latijnse en een modern taalsysteem 
toelichten. 

9.2.3 Lectuur 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De doelstellingen van de eerste graad 

Een authentieke Latijnse tekst begrijpen en 
interpreteren. 

Dit betekent: 
+ Het Latijnse taaleigen herkennen en weer- 

geven. 

® De specifieke betekenis van een woord uit 
de context afleiden en weergeven. 

LEERINHOUDEN 

LEERINHOUDEN 

De leerinhouden van de eerste graad 

Bestudeerde en analoge niet-bestudeerde 
authentieke Latijnse teksten, zowel proza (his- 

toriografie) als poëzie (met een narratief karak- 

ter) 

Auteurs: Caesar en Ovidius 

het gerundium en gerundivum 
de losse ablatief 
het participium coniunctum 

de ellips van het werkwoord esse 
het historisch presens 

het perfectum presens 
het verhalend en mededelend perfectum 

de historische infinitief 

de persoonlijke constructie bij passieve werk- 
woorden 

de infinitiefzin 

de relatieve tijdsuitdrukking (consecutio tem- 
porum) 

de absolute tijdsuitdrukking 

de [Latijnse] syntactische zinsstructuur/periode 

de specifieke betekenis van een woord binnen 
een bepaalde context 
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+ De relatie tussen tekstonderdelen vaststel- - signaal- en verwijswoorden 
len aan de hand van signaal- en verwijs- 
woorden, herhalingen en synoniemen. 

+ Het Latijnse stilistische taalgebruik herken-  - het expressieve gebruik van de woordvolgorde 
nen, interpreteren en weergeven. en de belangrijkste stijlfiguren die dit onder- 

strepen, zoals anafoor, chiasme, hyperbaton, 

inversie, polysyndeton, asyndeton 

- het suggestieve gebruik van woordbetekenis, 

betekenisverschuivingen en de belangrijkste 

stijlfiguren die dit onderstrepen, zoals litotes, 

metafoor, metonymie 

„ (Proza) - het expressieve gebruik van de zinsbouw 
De expressieve waarde van de structuur _- historische periode 
van een volzin/periode ontdekken en 
interpreteren. 

. (Poëzie) - grondbeginselen van prosodie 
In dactylische hexameters van bestudeer- - de regels van de lengte der lettergrepen door 

de teksten grondbeginselen van prosodie positie 

en metriek terugvinden. - grondbeginselen van metriek: de begrippen 

vers (dactylische hexameter), versvoet (dacty- 

lus en spondee), cesuur, ictus, elisie 

„ Het ritme van een dactylische hexameter 

aanvoelen. 

« Het eigen taalgebruik van de dichters ont- 
dekken en interpreteren. - het poëtische vocabularium in functie van de 

gelezen teksten 

- het poëtisch enkelvoud en meervoud 
- enjambement 

- het spel der klanken: alliteratie, onomatopee en 

de stemming gesuggereerd door de klankkleur 

+ Deaangeleerdeleesstrategiehanterenbij de - een leesstrategie 
aanpak van een tekst. 

* De tekst vertalen 

of parafraseren 

of synthetiseren. 

* De hoofdgedachte(n) uit de tekst halen. 

* De invloed van contextgegevens op de be- 

tekenis van een tekst aantonen. 
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= leven en werk van de auteur 
- maatschappelijke positie van de auteur 

-_ historische en literaire achtergrond 

« De bestudeerde tekst in een ruimer kader 
plaatsen. 

® Formuleringen en beweringen in de tekst 
kritisch bevragen. 

e Een eigen standpunt formuleren tegenover 
de boodschap van de auteur. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Toelichting 

‘Latijn 84 

De toevoeging van Ovidius als verplichte auteur naast Caesar is in de eerste plaats ingegeven door 
de bekommernis leerlingen van de tweede graad kennis te laten maken met Latijnse poëzie, een 
essentieel onderdeel van de Latijnse literatuur. 

© Verantwoording verplichte lectuur van Caesar 

Hoewel het werk van deze “oorlogsgeneraal” soms op gemengde gevoelens wordt onthaald, 
pleiten de volgende argumenten voor een zinvolle lectuur van Caesar: 

« Het Latijn van Caesar is helder en sober, een voorbeeld van klassiek Latijn. Ook heeft hij 
aandacht voor stilistische verfijning en gebruikt hij veel courante, eenvoudige stijlfiguren. 

+ Jn zijn memoires schrijft Caesar een stuk geschiedenis van Rome, van West-Europa én van 
onze streken. Zijn veroveringen liggen aan de basis van de Gallo-Romeinse cultuur. Hij geeft 

informatie over onze verre voorouders hoewel volgens het moderne onderzoek die niet altijd 

betrouwbaar is. 

+ De figuur van Caesar (in de eerste plaats politicus en generaal), die de bestaande orde brutaal 
verstoorde en het aanschijn van West-Europa veranderde, blijft fascineren. Zijn moeilijkhe- 
den, zijn successen en tegenslagen en die van de Gallische leiders spreken tot de verbeelding 

van de jongeren. 

“ Caesars werk biedt stof voor bespreking van politieke grondsituaties, zoals de verhouding 
tussen individu en staat, het spel van recht en macht, imperialisme en vrijheidsstrijd, eigenbe- 

lang en nationaal belang. 

* Het werk van Caesar is een geschikt middel om de diepere motieven van berichtgeving en 
media in politiek en reclame te onderscheiden. Caesar wou met zijn werk de publieke opinie 

manipuleren en hij is soms erg tendentieus. In vele gevallen kunnen de leerlingen zijn 

gemanipuleerde voorstelling ontmaskeren door zich in de plaats van de Galliërs te stellen 

(zoals in DBG II, 1 waar Gallia pacata een eufemisme is voor “imperialistische” verovering 

en novis imperiis studere een bepaalde voorstelling van een “gewettigde” vrijheidsstrijd). 

Tweede graad 
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e Verantwoording verplichte lectuur van Ovidius 

De lectuur van Ovidius kan om verscheidene redenen gemotiveerd worden: 

* Hij heeft een boeiende persoonlijkheid: hij houdt van vrijheid, volgt liever zijn eigen weg, 
trekt zich weinig of niets aan van regels en tradities. Hij is een man met extreme emoties. 

* Hij behandelt algemeen menselijke thema’s: hij is de dichter van de ontluikende en speelse 
liefde, maar ook de vertolker van eenzaamheid, ouderdom, heimwee, van afgewezen liefdes. 

“ Hij is een begenadigd dichter: alles wat uit zijn pen vloeit wordt automatisch een vers. Hij is 
een boeiend verteller met een levendige fantasie, met een grondige kennis van de mythologie 

en met een groot inleefvermogen in zijn personages. 

* Het werk van Ovidius is zeer geschikt om de leerlingen in contact te brengen met de Griekse 
mythologie. Bovendien hebben vele van zijn verhalen een enorme invloed en nawerking 
gehad in de kunst (literatuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, film) tot in de moderne tijden. 

Ovidius komt men overal tegen, hij is gemeengoed geworden in onze westerse cultuur. 

* Ten slotte is het werk van Ovidius geschikt om de leerlingen te laten proeven van de Latijnse 
poëzie. Met zijn ritmische en muzikale taal is Ovidius zeker representatief. Hij is de ideale 

aanloop naar de poëzie van het vijfde leerjaar. De leerlingen die in de derde graad geen Latijn 

meer volgen, hebben zo toch via Ovidius de Latijnse poëzie leren kennen. 

Grammaticale fenomenen die specifiek zijn voor het Latijnse taaleigen zijn in de doelstellingen en 

inhouden terug te vinden onder ‘Lectuur’, omdat de betekenis en de weergave ervan in het Neder- 

lands het meest zinvol kunnen bestudeerd worden als zij voorkomen in de tekst die gelezen wordt. 

Ook het stilistisch taalgebruik is ondergebracht onder ‘Lectuur’ om het verband tussen de verwoor- 
ding en de betekenis van een tekst te beklemtonen. 

Wenken 

Overleg binnen de vakwerkgroep is noodzakelijk. De leraren van de tweede graad moeten zich op 
de hoogte stellen van de lectuurstrategie die in de eerste graad is gehanteerd. Zij moeten onderling 
en met de leraren van de derde graad, duidelijke afspraken maken: wat wordt gelezen, wanneer èn 

hoe? 

* De lectuur van Caesar en Ovidius is verplicht. De lectuur kan slechts zinvol zijn op het ogenblik 
dat de leerlingen de basisdoelstellingen van de syntaxis, in het bijzonder van de zin, grotendeels 

bereikt hebben. Dit kan vermoedelijk ten vroegste op het einde van het eerste leerjaar of in het 
begin van het tweede leerjaar (van de tweede graad) gebeuren. 

*_Àls men in het eerste leerjaar authentieke teksten wil lezen, kiest men bij voorkeur teksten van 
het verhalende anekdotische type. Men kan bv. kiezen uit De viris illustribus van Cornelius 

Nepos, of uit de Fabulae van Phaedrus. 
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+ De vakwerkgroep bepaalt verder de concrete invulling van de canon 
° de keuze van de fragmenten uit de verplichte auteurs kan vanuit een verschillende invalshoek 

gebeuren. De auteur kan centraal staan: men kan een keuze maken uit fragmenten die repre- 

sentatief zijn voor zijn persoonlijkheid, stijl of thematiek. Een werk kan centraal staan: men 

kan een keuze maken uit fragmenten die een inzicht geven in de structuur en de samenhang 

van het geheel. Men kan ook een thema behandelen met fragmenten uit één of meer werken 

van de auteur; 

© men kan aanvullende teksten lezen die aansluiten bij de bestudeerde fragmenten van de 
verplichte auteurs; 

° of men kan een andere auteur lezen op voorwaarde dat hij niet uitgebreid aan bod komt in de 
derde graad. We denken hier aan Epistulae van Plinius en aan De coniuratione Catilinae van 

Sallustius. 

* Van het grootste belang is de continuïteit van de gebruikte methode: de leesstrategie die in de 
eerste graad is aangeleerd, moet verder ontwikkeld worden. Het is de beste manier om leerlingen 
houvast te geven bij de aanpak van steeds complexere teksten. Een mogelijke manier van 
werken is te vinden in de pedagogisch-didactische wenken lectuur van de eerste graad. 

+ Er zijn verschillende manieren om tekstbegrip te controleren: parafrase, samenvatting, vertaling, 
grammaticale duiding … Een samenvatting of parafrase van de tekst kan beter geschikt zijn dan 

een letterlijke weergave, waarin vaak helemaal niet duidelijk wordt of de leerling weet over wie 

(bv. hic) of waarover (bv. res) de tekst gaat. Een vertaling moet minimaal het taaleigen van het 

Nederlands respecteren: een letterlijke weergave/omzetting met onbegrijpelijke woordcombina- 

ties of foutieve wendingen kan niet aanvaard worden. Het is belangrijk dat de vakwerkgroep over 

dit alles afspraken maakt. 

Er is herhaaldelijk op gewezen dat taalstudie in functie staat van tekstbegrip. Dit heeft ook conse- 
quenties voor de didactische aanpak van lectuur. 

+ Het is voor de leerlingen niet zo eenvoudig bij de lectuur van een Latijnse tekst de taalkennis die 
zij verworven hebben, toe te passen. De interpretatie bv. van de uitgang van een woord als 

betekenisbepalend element vraagt constant aandacht en moet voortdurend ingeoefend worden. 

+ De tekst mag geen middel worden om de leerlingen tijdens de lectuur te overstelpen met irrele- 

vante realia, grammaticale of filologische commentaar: het kan gebeuren dat de leerling door de 
bomen het bos niet meer ziet. Grammaticale en inhoudelijke verklaring mag het lezen niet 

hinderen of nodeloos vertragen. 

« Een gelezen tekst kan eventueel wel gebruikt worden om in een syntheseles een grammaticaal 
item (zoals bv. de bijwoordelijke bijzin, de losse ablatief, het participium coniunctum …) te 

herhalen; dit bevordert tegelijk het taal- en tekstinzicht. 

De leraar leert de leerling aandacht schenken aan opvallende stijlelementen die de inhoud 
nuanceren (bv. kracht bijzetten). Een stijlfiguur vinden in een tekst en benoemen is slechts zinvol 

als tegelijk het effect ervan voor de betekenis van het geheel kan verwoord worden. 

*_In poëzie is het ritme essentieel. Om het ritme te leren aanvoelen is het eerst en vooral noodzake- 
lijk dat de leraar de verzen ritmisch voorleest. De grondbeginselen van prosodie en metriek 

worden slechts aangeleerd voor zover zij meer inzicht bijbrengen in de betekenis en de estheti- 
sche waarde van het vers. Scanderen is dus geen doel op zich. 
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= De leraar zal de leerlingen de vaardigheid aanleren om zelfstandig een Latijnse tekst aan te pakken 
en te begrijpen (zie eerste Algemene doelstelling). 

«Tekst lezen gebeurt meestal onder leiding van de leraar; de leerling blijft daarbij niet passief, 
maar ontdekt door de gerichte vragen geleidelijk de betekenis van de tekst. Deze werkwijze is 

nodig om de leerling te leren lezen en te leren genieten van lectuur. 

+ Toch is dit niet voldoende om te bereiken dat de leerling ook zelfstandig een tekst kan aanpak- 
ken: de gehanteerde leesmethode dient ook effectief ingeoefend te worden. Hierbij is het 
belangrijk dat leerlingen elke stap mondeling en schriftelijk leren verwoorden. Op die manier 
heeft de leraar aandacht voor het leesproces en kan hij snel moeilijkheden opsporen en tekorten 
remediëren. 

* Zelfstandig lezen kan individueel of in groep gebeuren. Door groepswerk leren leerlingen naar 
elkaar luisteren, problemen ontdekken en verwoorden, elkaar corrigeren en respecteren, hun 

eigen mening formuleren … 

# * Zelfstandig leren verwerken van een tekst vraagt veel tijd maar draagt bij tot grotere leesvaardig- 
heid, tot de interesse, motivatie van en appreciatie bij de leerlingen. Kwaliteit primeert op 
kwantiteit. 

- Vertalingen kunnen een nuttig werkinstrument zijn: 

« Het kan interessant zijn aan de leerlingen naast de Latijnse tekst één of meer vertalingen aan te 

bieden. Door gerichte vragen kunnen de leerlingen tot tekstbegrip komen.   * Men kan ook na lectuur van een tekstfragment meerdere vertalingen met elkaar confronteren. 

* Het is sterk aan te bevelen de leerlingen uitgebreide passages in vertaling te laten lezen om in het 
Latijn bestudeerde tekstfragmenten in het geheel van het werk te situeren. Het wekt bij de 

leerlingen meer interesse en vergemakkelijkt het tekstbegrip. 

® 9.2.4 Cultuur 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

De periodes van de Romeinse geschiedenis t ~ Grote momenten uit de Romeinse beschaving 
op een tijdlijn aanduiden. 

~ De Romeinse wereld op een geografische Situering van het Imperium Romanum in ruim- 
kaart situeren. te en tijd 

- De groei van Latijn tot wereldtaal toelichten. Latijn als wereldtaal 

= Sporen van de Romeinse beschaving in onze Aspecten van de Romeinse cultuur zoals: 

  

cultuur herkennen en hun oorsprong aange- “urbanisatie 

ven. “ instellingen 
“_ontspanning/vermaak 
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- De culturele en maatschappelijke gegevens 
uit een bestudeerde tekst plaatsen tegen hun 

achtergrond. 

- De behandelde authentieke teksten in het le- 

ven en oeuvre van de auteur situeren. 

- De behandelde authentieke teksten in het lite- 

rair genre situeren. 

- De behandelde authentieke teksten in hun 
culturele/historische context situeren. 

~ Achter bepaalde termen een eigen complexe 
gedachtewereld ontdekken. 

~ Gevoelens, emoties en ervaringen die in de 
tekst voorkomen in hun cultuurhistorisch ka- 

der plaatsen. 

- Aspecten van de Romeinse mentaliteit ont- 

dekken. 

- In Romeinse cultuuruitingen, concepten in 
verband met mens-godheid, mens-natuur, 

mens-medemens, mens-samenleving analyse- 

ren. 

- In Romeinse cultuuruitingen de invloed van 
de Griekse cultuur herkennen. 

- De houding van de Romeinen tegenover an- 

dere volkeren en culturen en tegenover ver- 

schillende sociale groepen beschrijven. 

+ Het gebruik van klassieke motieven en thema- 
ta in literatuur, plastische kunsten, muziek, 

film … herkennen. 

De culturele en maatschappelijke achtergrond 
van een bestudeerde tekst 

Het leven en werk van Caesar, Ovidius … 

Proza (historiografie) en poëzie (met een narra- 
tief karakter) 

De culturele/historische context zoals: 
“burgeroorlogen 

-_de imperialistische Romeinse politiek 
- de organisatie van het Romeinse Rijk 

- de politiek van Augustus | 
- de literaire opleiding 

Opvattingen, waarden en normen van een be- 

handeld auteur 

Literaire, politieke, filosofische, religieuze ter- 

men 

- Ervaringen zoals onderdrukking, loyauteit, ver- 
raad … bij Caesar 

Emoties zoals liefde en haat, verliefdheid, ver- 

twijfeling, geluk … bij Ovidius 

Aspecten zoals: 

- organisatietalent 

-_ praktische aanleg 

+ nuchterheid 

Cultuuruitingen zoals: 
> auspiciën 

- clientela 

+ brood en spelen 

De Griekse invloed in Romeinse cultuuruitin- 

gen zoals taal, mythologie, kunst … 

- Volkeren en culturen zoals Kelten, Germanen, 

Christenen: conflicten en/of integratie 

Sociale groepen zoals slaven, vreemdelingen, 

vrouwen 

Klassieke motieven en themata zoals: 
het Orpheusverhaal, de figuur van Caesar 
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- De doorwerking en actualiteitswaarde van - De actualiteitswaarde van Romeinse cultuur- 
Romeinse ideeën en cultuuruitingen ontdek- uitingen zoals: 

ken. “het imperialistische gedachtegoed in de he- 
dendaagse internationale politiek 

* politieke structuren 

“architecturale elementen 

„ Behandelde aspecten van de Romeinse cul- _- De creatieve verwerking zoals: toneel, (strip)- 
tuur op een creatieve manier verwerken. verhaal, gedicht, maquette, video, plastische 

creaties, cd-rom, studie-uitstappen 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

Toelichting 

+ Bij de verschillende doelstellingen is er een gradatie aangebracht: 
- de eerste bouwen verder op die van de eerste graad; 

+ dan volgen er die aansluiten bij, en noodzakelijk zijn voor, de lectuur van authentieke teksten; 

- een derde reeks gaat in op de problematiek (visies, emoties) die in de gelezen teksten aan bod 

komt; 

*_ tenslotte gaat de aandacht naar de nawerking (of vergelijking met onze maatschappij) en naar de 
creatieve verwerking van bepaalde thema’s. 

- Het grote aanbod cultuur refereert aan de specifieke eindtermen en kadert in een longitudinale visie: 
- in de eerste graad gaat de aandacht naar afgebakende items rond het dagelijkse leven; 

* in de tweede graad worden die items verruimd naar maatschappelijke en socio-culturele aspec- 
ten; 

* in de derde graad worden ze in een bredere filosofische, religieuze, maatschappelijke, juridische 
… context geplaatst. 

Wenken 

- Het verdient aanbeveling een soort vademecum voor cultuur aan te leggen. 
* Dat bestaat uit een globaal historisch-cultureel referentiekader, dat over de jaren heen parate 

kennis moet blijven. 

* Per leerjaar wordt het concreter ingevuld met namen van gelezen auteurs, politieke achtergron- 
den en tijdgeest. 

* In de tweede graad zal de aandacht dan vooral gaan naar de republiek, met speciaal de eerste 

eeuw vóór Chr. (Caesar); in de derde graad zullen de overgang naar het principaat en de keizer- 
tijd belicht worden (Vergilius, Tacitus). 

' Afspraken binnen de vakwerkgroep zijn noodzakelijk: 
* om leemtes en herhalingen binnen het curriculum te voorkomen; 
_om te bepalen met welke concrete leerinhouden de doelstellingen gerealiseerd worden. 

~ _Interdisciplinair overleg is wenselijk, bv. met leraren Nederlands, Frans, geschiedenis, plastische 
opvoeding, informatica. 
"Dit overleg voorkomt overlappingen. 
* Door interdisciplinaire projecten kan een onderwerp uitgediept worden. 
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De lessen cultuur mogen geen afzonderlijke cursus vormen. 
+ De behandelde thema’s sluiten bij voorkeur bij de behandelde teksten aan: tijdskader als achter- 

grond bij een auteur en zijn werk; uitwerking van in het werk beschreven thema’s. 

*_ Toch kunnen daarnaast ook andere onderwerpen aan bod komen, bv. naar aanleiding van een 
themadag op school of een element van de Romeinse cultuur dat de actualiteit haalde (zoals een 

archeologische ontdekking). 

De behandelde onderwerpen mogen niet te zwaar uitvallen voor leerlingen van de tweede graad. 
Zware maatschappelijke, politieke en socio-culturele problemen zijn te moeilijk voor veertien-/ 

zestienjarigen. 

  

    
  

Het verdient aanbeveling de verscheidenheid van werkvormen maximaal te benutten. Dit houdt de 

belangstelling van de leerlingen gaande. Varietas delectat. 

Oefeningen bij nieuwe grammaticale leerstof zijn vooral gericht op de herkenning in functie van 
het lezen van teksten. Oefeningen waarbij actieve beheersing wordt verondersteld, zijn hoogstens 

een middel, geen doel. 

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen leren uit hun fouten. Daarom is het nodig de resultaten van 
overhoringen en toetsen grondig te analyseren en met de leerlingen - klassikaal en individueel - te 

bespreken. Op basis van de vastgestelde fouten en tekorten wordt een voor de leerling aangepaste 
remediëring opgesteld. De foutenanalyse kan voor de leraar ook de aanleiding zijn om het tempo 
aan te passen, een andere methode te proberen en herhaling in te bouwen. 

23 Algemene pedagogisch-didactische wenken en didactische middelen Het ligt voor de hand dat nieuwe grammaticale leerstofonderdelen ingepast worden in een gestruc- 
tureerd geheel. Het is voor leerlingen ook verhelderend het verband tussen verschillende grammati- 

EE cale fenomenen duidelijk te maken (bv. het verband tussen de functie van een bijvoeglijk naam- 
Toelichting woord, van een bijvoeglijke bepaling en van een bijvoeglijke zin). Zo wordt niet alleen het inzicht 

In dit leerplan komen op verschillende plaatsen pedagogisch-didactische wenken voor. 
We verwijzen op de eerste plaats naar Hoofdstuk 3 in het Algemeen Deel. De algemene wenken die 

er voorkomen gelden voor de zes leerjaren. 

We verwijzen vervolgens naar de pedagogisch-didactische wenken die bij de specifieke onderdelen 

van het leerplan (taal, lectuur, cultuur) zijn opgenomen. Het zijn meestal erg concrete wenken en 

suggesties bij de geformuleerde leerplandoelstellingen. 
We bevelen ook de lectuur van de pedagogisch-didactische wenken in het leerplan Grieks aan. Ze 

bevatten heel wat suggesties die ook voor Latijn nuttig kunnen zijn. 

Wenken 

In dit hoofdstuk volgen nog enkele pedagogisch-didactische aanwijzingen die voor de studie van Latijn 
in de tweede graad van belang zijn. Sommige ervan zijn een herhaling en dus beklemtoning van 

aanbevelingen die reeds vroeger zijn vermeld. 

Er zijn verscheidene methodes waarmee men de doelstellingen kan bereiken. Belangrijk is de 
eenheid van methode over het hele curriculum; de vakwerkgroep bespreekt en bepaalt hoe men in 

de verschillende leerjaren taal, lectuur en cultuur zal aanpakken. De leerlingen kunnen onmogelijk 
de nodige vorderingen maken als er geen lijn zit in de methode, en zij zich telkens moeten aanpas- 
sen aan een leraar met een totaal andere aanpak. 

Indien bepaalde leerlingen de eerste graad in een andere school hebben gevolgd, is het nodig hun 
beginsituatie te onderzoeken; de basisdoelstellingen moeten bereikt zijn, maar er kunnen verschil- 

len zijn qua methode (Welk handboek? Welke paradigmata? Welke woordenschat?…) en qua 
beheersingsniveau. Een instaptoets kan de nodige informatie geven; de leraar houdt rekening met 
zijn bevindingen en stelt eventueel een concreet begeleidingsplan op. 

De leraar doet er goed aan de leerlingen van meet af aan over de leerplandoelstellingen in te lichten 
en ze bij elk leerstofonderdeel te vertellen wat zij moeten kennen en kunnen. Hierdoor stellen wij 
de leerlingen op hun gemak en bieden wij ze een houvast. 

in Latijn verdiept, maar ook het inzicht in het functioneren van taal in het algemeen. 

In de loop van de tweede graad moeten de leerlingen geleidelijk meer bekwaam worden om zelf- 
standig te werken: zij moeten een (steeds complexer) probleem kunnen formuleren en de nodige 

stappen zetten om het op te lossen. Het spreekt vanzelf dat zij dit tijdens de les moeten leren en 

inoefenen onder leiding van de leraar. 

Concreet betekent dit o.m. dat de leerlingen leren: 

“een vraag of opdracht nauwkeurig lezen en analyseren; 

+ een werkwijze bepalen om de vraag te beantwoorden of de opdracht uit te voeren; 

“gericht informatie verzamelen, selecteren en ordenen; 

- het resultaat overbrengen / eigen bevindingen rapporteren; 
“de aard van de vastgestelde tekorten of fouten bepalen en hulpmiddelen gebruiken om ze te 

verbeteren. 

Hoewel het nut van huistaken vaak in vraag gesteld wordt, kunnen zij een belangrijke rol blijven 
spelen om de leerstof te verwerken en om zelfstandig een opdracht aan te pakken. De taak moet in 

de eerste plaats deel uitmaken van het leerproces en niet dienen om zoveel mogelijk punten te 

verdienen. Wij kunnen maar verwachten dat een leerling zijn huistaak effectief zelf maakt indien 

hij ervaart dat die taak zinvol is: dat hij iets bijleert en tegelijk kan vaststellen hoever hij staat in 
zijn leerproces. 

Enkele suggesties bij het persoonlijk verwerken van een tekst: 
De leerling maakt als huistaak een schriftelijke voorbereiding van een tekstfragment. Van een zin 
die hij niet begrijpt, formuleert hij zo duidelijk mogelijk de knelpunten. Zo krijgt zowel de 

leerling als de leraar informatie over het kennen en kunnen en is directe remediëring mogelijk. 

* Men kan de leerlingen de kans geven in twee fasen te werken. In een eerste fase brengt de 
leerling zijn schriftelijke voorbereiding mee en kan hij tijdens de les nog concrete vragen stellen. 

In de tweede fase dient hij de definitieve versie in. 
* Spontane samenwerking bij huistaken kan nuttig zijn: leerlingen zoeken hulp bij elkaar en ver- 

melden uitdrukkelijk met wie zij overlegd hebben. Zij hebben alleszins meer geleerd dan 

wanneer zij ergens een vertaling afschrijven. 
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    9.4 Evaluatie 
  

Toelichting 

In dit leerplan komen op verschillende plaatsen suggesties voor evaluatie voor. 
We verwijzen op de eerste plaats naar Hoofdstuk 4 in het Algemeen Deel. Daar komen de algeme- 

ne principes van evaluatie voor. Ze gelden voor de zes leerjaren. 

We verwijzen vervolgens naar de pedagogisch-didactische wenken die bij de specifieke onderdelen 
van het leerplan (taal, lectuur, cultuur) zijn opgenomen. Het zijn meestal erg concrete wenken bij 

bepaalde leerplandoelstellingen. 

We bevelen de suggesties in het leerplan Grieks aan. Ze concretiseren de wenken van het Algemeen 
Deel en zij zijn ook nuttig voor Latijn (zie 8.4) 

Wenken 

In dit hoofdstuk willen we de aandacht vestigen op nog enkele aspecten die belangrijk zijn voor de 
studie van Latijn in de tweede graad. Sommige ervan zijn een herhaling van vroegere aanbevelingen. 
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Toetsen zijn momentopnames in het leerproces met consequenties voor de remediëring en de 
oriëntering. Het is van belang dat de leerling op geregelde tijden weet waar hij in het leerproces 

staat. Daarom zal de leraar de resultaten op een of andere wijze met de leerling bespreken. Tevens 

verdient het aanbeveling dat de leerling in zijn groei naar zelfstandigheid de kans krijgt zichzelf te 
evalueren. 

De resultaten van een toets kunnen voor de leraar een indicatie zijn om de lespraktijk en/of 
toetsvragen te evalueren en eventueel bij te sturen. 

Zoals reeds in de pedagogisch-didactische wenken bij lectuur is aangegeven, kan men bij het 
toetsen van tekstbegrip gebruik maken van verschillende werkwijzen: de tekst synthetiseren, para- 

fraseren, vertalen, grammaticaal duiden … 

In de evaluatie wordt het aandeel van de component lectuur geleidelijk aan groter, tegelijk wordt 
het onderdeel niet-bestudeerde teksten belangrijker. 

Het toetsen van het tekstbegrip van analoge, niet-bestudeerde teksten moet in de loop van de 
tweede graad aan belangrijkheid winnen. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot het traditionele 
examen ‘vertaling! of ‘begrijpend lezen'. Het is bv. mogelijk een groter tekstgeheel door de leerling- 

en over een langere periode zelfstandig te doen verwerken en dat te evalueren. 

Het toetsen van cultuur moet niet beperkt blijven tot het cognitief bevragen van cultuurhistorische 
gegevens, al dan niet gekoppeld aan een bestudeerde tekst. Het is bij de evaluatie ook wenselijk 
rekening te houden met de creatieve verwerking van aspecten van de Grieks-Romeinse cultuur. 

Het is vanzelfsprekend dat binnen de vakwerkgroep afspraken worden gemaakt over de manier van 
evalueren en de normen die men hanteert. 

Tweede graad 

  

a ORE 

De leerling moet over voldoende tijd kunnen beschikken om een toets/examen te maken. Daarom 

moet de leraar oog hebben voor de lengte van de toets, de moeilijkheidsgraad, de hulpmiddelen. 

De lay-out van een toets is belangrijk. 

Slagen/niet-slagen 

Slagen/niet-slagen hangt uitsluitend af van het al dan niet bereiken van de leerplandoelstellingen. 
Dit houdt in dat de evaluatie van de actieve kennis beperkt is tot het reproduceren van de paradig- 
mata, bv.: 

- geef de conj. praes. derde persoon meervoud van de vijf paradigmata van regelmatige werkwoor- 
den , 

+ geef van abdiderit de overeenkomstige vorm van het paradigma. 

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

Bij de evaluatie van vaardigheden en attitudes - in het bijzonder van de leesvaardigheid - zal men 
aandacht hebben voor de evolutie van de leerling, gezien het procesmatig karakter van het bereiken 
van de doelstellingen 

Oriëntering 

Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad moet de leraar onder andere een oordeel 
vellen en een advies uitspreken over de bekwaamheid van de leerling om in de derde graad een 

studierichting met Latijn te blijven volgen. Richtinggevend hierbij is de evolutie van de leerling op 
gebied van motivatie, kennis van taal, vaardigheid in het methodisch en zelfstandig omgaan met 
tekst, interesse voor cultuur. 
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