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VISIE 
 

Het vak Latijn heeft twee belangrijke componenten: de studie van een taal, het Latijn, enerzijds, en via 
deze taal het bestuderen van een samenleving en cultuur, de Romeinse, anderzijds. Deze twee com-
ponenten zijn echter geen doel op zich, maar dienen een hoger doel: 

 zo is het bij de studie van de Latijnse taal niet de bedoeling dat de leerlingen opgeleid worden 
tot specialisten in de Latijnse taalkunde, laat staan dat zij zouden leren om deze oude taal op 
actieve wijze te hanteren. Via de taalstudie verwerven zij echter wel inzicht in abstracte taal-
structuren, leren zij op een probleemoplossende manier met taal omgaan en verscherpen zij 
daardoor hun algemene taalvaardigheid. De eigenheid van de Latijnse taal (flecterend, eigen 
zinsbouw, eigen woordorde ...) ontwikkelt bovendien het analytisch en synthetiserend vermo-
gen van de leerlingen. Een deel van de hier verworven vaardigheden en attitudes kunnen zij 
vervolgens niet alleen inzetten bij de studie van moderne vreemde talen, maar dit zal ook hun 
taalbeheersing van het Nederlands verhogen; 

 zo zal ook de studie van de Romeinse cultuur en het voortleven daarvan in latere periodes 
niet bestaan uit de steriele reconstructie van een samenleving of ingegeven zijn door een 
misplaatste nostalgie naar een ver verleden. De antieke cultuur wordt steeds gezien vanuit de 
confrontatie met de eigen tijd, als het ware als een casestudy om problemen en spannings-
velden uit de hedendaagse samenleving vanuit een ruimer perspectief te bekijken. De leerlin-
gen zullen door hun analyse van de antieke cultuur en identiteit, en de daaraan gekoppelde 
reflectie over de eigen cultuur en identiteit, een ruime opvoeding krijgen tot bewuste en kriti-
sche burgers die de uitdagingen van onze snel evoluerende samenleving aankunnen. 

De optie Latijn staat open voor alle jongeren, wat ook hun sociale of culturele achtergrond is. De enige 
vereiste is een brede interesse en nieuwsgierigheid om een oude cultuur te leren kennen door middel 
van de studie van de authentieke teksten die die cultuur voortgebracht heeft. 

De studie van Latijn draagt bij tot de ontwikkeling van historisch bewustzijn: het besef dat mensen in 
de klassieke oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden vaak heel ver-
schillend waren, maakt de klassieke oudheid voor de leerlingen zowel vertrouwd als vreemd. De con-
frontatie met wat anders is, verruimt de horizon van de leerlingen en hierdoor leren zij hun eigen, van-
zelfsprekend geachte opvattingen en gevoelens in vraag te stellen. 

De studie van Latijn geeft de leerlingen meer inzicht in de wortels van de Europese beschaving, waar-
door zij niet alleen de westerse cultuur beter begrijpen, maar die ook kunnen vergelijken met niet-
westerse culturen. 

Door de specifieke lectuur- en werkmethode die in het vak Latijn gehanteerd wordt, waarbij er een 
voorname plaats is voor probleemoplossend en onderzoekend leren en waarbij de analytische, syn-
thetiserende en structurerende vaardigheden van de leerlingen voortdurend aangescherpt worden, 
biedt deze optie een goede voorbereiding op alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. 

Tot slot nog dit: Latijn moet absoluut bevrijd worden van zijn oubollig en saai imago, waarbij het soms 
leek dat het enige doel erin bestond om lange lijsten woordenschat en grammaticale fenomenen te 
memoriseren met het oog op de vorming van toekomstige filologen. Enkel door afwisseling van werk-
vormen, door het stimuleren van zelfstandig werken en leren, door ruime aandacht voor culturele 
items gekoppeld aan de huidige tijd en aan de leefwereld van de leerlingen en vooral ook door te wer-
ken aan het plezier van de lectuur van authentieke teksten, kortom, door een dode taal ‘levendig’ te 
maken, zal het vak blijvend een stevige positie innemen in het curriculum. 
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BEGINSITUATIE 
 

De leerlingen in het eerste leerjaar keuzegedeelte Latijn komen rechtstreeks uit het basisonderwijs. Zij 
komen voor het eerst in contact met Latijn. Voortgaande op de behaalde eindtermen Nederlands van 
het basisonderwijs kan het volgende gesteld worden. 

 De leerlingen hebben geen gevorderde grammaticale voorkennis: de kennis van grammaticale 
begrippen is zeer beperkt (onderwerp, persoonsvorm, zinsdeel) en de leraar Latijn start best 
vanaf nul. 

 De taalbeschouwing Nederlands staat er in functie van taalvaardigheid, waardoor bijv. 
zinsontleding nog amper aan bod komt. 

Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat de taalvaardigheid Nederlands van heel 
wat leerlingen, en in het bijzonder de leerlingen met een anderstalige achtergrond, zeer zwak is: be-
perkte woordkennis, moeilijkheid om iets vlot en correct te verwoorden … 

De leraar Latijn moet zich hiervan bewust zijn om efficiënt en met succes aan de hoofdstukken gram-
matica te beginnen. 

Wat de culturele aspecten betreft, kan de voorkennis in één klas zeer verschillend zijn, afhankelijk van 
de onderwerpen behandeld in de basisschool en van de eigen interesses, maar ook van de sociale en 
culturele achtergrond van de leerlingen.  

Aangezien het leerplan Latijn een graadleerplan is, bestaat de mogelijkheid om de leerinhouden vrij te 
spreiden. Belangrijk is dat de vakgroep hierover duidelijke afspraken maakt met het oog op een vlotte 
overgang van het eerste naar het tweede leerjaar. 

Wanneer leerlingen van andere scholen in het tweede leerjaar instappen, beschikken zij mogelijk niet 
allemaal over dezelfde voorkennis. 

 

Wat de lessentabellen betreft, zijn er voor Latijn in de eerste graad twee varianten: 

 variant a: 4 lestijden/week in het 1e leerjaar en 4 lestijden/week in het 2e leerjaar; 

 variant b: 2 lestijden/week in het 1e leerjaar en 4 lestijden/week in het 2e leerjaar. 

Opgelet: op het einde van de eerste graad dienen alle leerlingen dezelfde leerplandoelstellingen te 
behalen. Er is daarom ook maar één leerplan voor de twee varianten. Alleen op het vlak van de leer-
inhoud is er een verschil: in variant b (2/4) worden minder thema’s behandeld en minder teksten gele-
zen.  

Wanneer een school in het eerste leerjaar de keuze laat tussen de twee varianten en er dus een 
groep van 2 lestijden en een groep van 4 lestijden is, dienen de twee groepen ook in het tweede leer-
jaar afzonderlijk te zitten, waardoor de leraar voldoende tijd heeft om hen op het einde van de graad 
op leerplanniveau te brengen. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
 

Aan de onderstaande algemene doelstellingen wordt gedurende het volledige curriculum dat de leer-
lingen Latijn volgen op systematische wijze gewerkt. 

1 Algemene doelstellingen op taalkundig en cultureel vlak 
1 De leerlingen kunnen de inhoud van behandelde en niet-behandelde teksten, geschreven 

in authentiek Latijn, met steeds groter wordende zelfstandigheid en met gebruik van de 
nodige hulpmiddelen begrijpen, weergeven, interpreteren en bespreken. 

2 De leerlingen kunnen met steeds groter wordende zelfstandigheid een lectuurmethode en 
een grammaticaal referentiekader gebruiken met het oog op tekstbegrip. 

3 De leerlingen verwerven, door de confrontatie met de eigenheid van het Latijn, inzicht in 
de structuur en het functioneren van andere talen.  

4 De leerlingen verwerven inzicht in de Romeinse kunst, cultuur, taal- en letterkunde, 
geschiedenis en samenleving en het voortleven van aspecten daarvan in latere samenle-
vingen. 

5 De leerlingen verwerven, door de confrontatie van de Romeinse met de eigen en andere 
samenlevingen, inzicht in actuele spanningsvelden en uitdagingen. 

6 De leerlingen zien in dat opvattingen, waarden en normen tijd-, plaats- en contextgebon-
den zijn. 

7 De leerlingen kunnen de volgende vaardigheden met steeds grotere zelfstandigheid inzet-
ten: analyseren, structureren, synthetiseren, kritisch beoordelen, argumenteren, zichzelf 
evalueren. 

2 Algemene doelstellingen op het vlak van vakattitudes 
8 De leerlingen tonen interesse voor de antieke cultuur en het voortleven ervan. 

9 De leerlingen zijn bereid om doorzettingsvermogen, grondigheid en nauwkeurigheid in te 
zetten bij hun studie van de Latijnse taal en de antieke cultuur. 

10 De leerlingen zijn bereid om samen te werken en samen, met respect voor elkaars me-
ning, naar oplossingen te zoeken voor de in de les aangebrachte probleemstellingen. 

11 De leerlingen zijn bereid om met een open geest een tekst of andere kunstuiting op zijn 
artistieke waarde te beoordelen. 

12 De leerlingen staan open voor de eigenheid van andere samenlevingen in het algemeen 
en de antieke samenleving in het bijzonder. 

13 De leerlingen zijn bereid de kijk op hun eigen leefwereld kritisch te beoordelen door de 
confrontatie met de antieke wereld. 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN 

1 Vocabularium 
 

Decr. 
nr. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 

 1 van de frequente woorden die zij bij de lectuur ontmoet hebben een 
aantal elementen geven. 

1 Van de woorden uit het basisvocabularium (zie 
bijlage) 

• De woordsoort 
• De grondbetekenis(sen) 
• Bij werkwoorden: de stamtijden en eventueel de vaste 

naamval 
• Bij substantieven: de nom., de gen. en het geslacht 
• Bij adjectieven: de nom. m., v. en o. (en bij de ge-

mengde verbuiging de gen. enk.) en eventueel de 
vaste naamval 

• Bij voornaamwoorden: de nom. m., v. en o.;Bij 
telwoorden: waar aanwezig de nom. m., v. en o. 

• Bij voorzetsels: de bijbehorende naamval; Bij be-
paalde voegwoorden: de wijs 

 2 van nieuwe frequente woorden via stamverwantschap de betekenis 
afleiden. 

2 Stamverwantschap 

• De verwantschap met woorden uit moderne talen 
• De verwantschap met reeds gekende frequente woor-

den 

 3 de grondbetekenis van prefixen geven en in samenstellingen met 
frequente woorden de betekenis afleiden. 

3 Prefixen 

• ab-, ad-, com-, de-, ex-, in-, inter-, per-, pro-, sub-, 
trans-, re- en in- met betekenis ‘niet’. 

 4 een woordenlijst raadplegen. 4 Gebruik van een alfabetische woordenlijst of een 
woordenlijst per woordsoort 
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2 Grammatica 
 

Decr. 
nr. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 

 TERMINOLOGIE 

 5 de essentiële grammaticale begrippen begrijpen en benoemen. 5 De begrippen bij doelstellingen 7 tot en met 13 

 

 FONOLOGIE 

 6 het Latijn correct uitspreken. 6 Ciceroniaanse uitspraak met aandacht voor het 
woordaccent en de kwantiteit van de eindletter-
greep 

 MORFOLOGIE 

 7 woordsoorten herkennen. 7 Woordsoorten 

• Substantief, adjectief, bijwoord, telwoord, voornaam-
woord, werkwoord, voorzetsel, voegwoord (neven-
schikkend en onderschikkend) 

 8 morfologische fenomenen herkennen, benoemen en vertalen. 8 Morfologische fenomenen 

• Substantieven: 
• regelmatige verbuigingen; 

• algemene regels van het geslacht. 

• Adjectieven: 
• regelmatige verbuigingen; 

• trappen van vergelijking: de regelmatige vorming 
en de uitzonderingen bonus, malus, magnus, parvus 
en multus. 

• Bijwoord: 
• regelmatige vormen afgeleid van adjectieven. 
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Decr. 
nr. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen EL ERINHOUDEN 

• Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 
• Aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden: 

• hic, iste, ille, is, idem en ipse. 

• Betrekkelijk voornaamwoord qui, quae, quod 
• Regelmatige werkwoorden: 

• vorm (actief, passief, deponent); 

• tijden van de indicatief;  

• infinitief presens en perfectum; 

• tijden van de conjunctief; 

• imperatief presens actief; 

• participium presens en perfectum. 

• Onregelmatige werkwoorden esse, posse, ire, ferre, 
velle en fieri. 

 SYNTAXIS 

 9 functies van de naamvallen herkennen en benoemen. 9 Naamvallen en hun functies 

• Nominatief: 
• onderwerp; 

• naamwoordelijk deel van het gezegde. 

• Vocatief: 
• aangesproken persoon. 

• Genitief: 
• bijvoeglijke van-bepaling. 

• Datief: 
• meewerkend voorwerp. 
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Decr. 
nr. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 

• Accusatief: 
• lijdend voorwerp; 

• na een voorzetsel; 

• onderwerp van de infinitiefzin; 

• naamwoordelijk deel van het gezegde in de 
infinitiefzin. 

• Ablatief: 
• na een voorzetsel; 

• bijwoordelijke bepaling van middel, tijd, oorzaak, 
scheiding en wijze. 

 10 congruentie herkennen. 10 Congruentie 

• Van onderwerp en persoonsvorm 
• Van adjectief en substantief 
• Van betrekkelijk voornaamwoord met zijn antecedent 

 11 enkelvoudige en samengestelde zinnen onderscheiden. 11 De enkelvoudige en samengestelde zin 

 12 hoofd- en bijzin van elkaar onderscheiden. 12 De hoofd- en bijzin 

 13 soorten bijzinnen herkennen en benoemen. 13 Soorten bijzinnen 

• Betrekkelijke bijzin 
• Infinitiefzin 

 14 het onderscheid in betekenis tussen bepaalde tijden inzien. 14 Onderscheid in betekenis tussen 

• Indicatief perfectum en imperfectum 
• Infinitief presens en perfectum in de infinitiefzin 
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3 Lectuur 
 

Decr. 
nr. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 

 15 onder begeleiding de in de vakgroep afgesproken lectuurmethode 
toepassen. 

15 Lectuurmethode 

• Een zin lineair en in woordgroepen lezen 
• Bijkomende afspraken in de vakgroep 

 16 vormen in een tekst begrijpen door ze te determineren. 16 De stereotiepe weergave van naamvallen en werk-
woordsvormen 

 17 aanduiden naar wie of waarnaar een voornaamwoord of bijwoord 
verwijst. 

17 Contextueel begrip van 

• Persoonlijke voornaamwoorden 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
• Aanwijzende voornaamwoorden 
• Betrekkelijk voornaamwoord en antecedent 
• Bijwoorden zoals ibi, tum, eo, hic ... 

 18 onder begeleiding de essentiële vertaaltechnieken toepassen. 18 Vertaaltechnieken 

 19 van een eenvoudige behandelde en een analoge niet-behandelde 
tekst, geschreven in authentiek Latijn, inhoudsvragen beantwoorden 
of met eigen woorden de inhoud/betekenis weergeven. 

19 Te lezen teksten 

• Voor de cursus 4/4: minstens 20 teksten in het Latijn, 
min of meer evenwichtig gespreid over de 10 culturele 
thema's te kiezen over de twee jaren 

• Voor de cursus 2/4: minstens 14 teksten in het Latijn, 
min of meer evenwichtig gespreid over de 7 culturele 
thema's 

• Teksten geschreven in authentiek Latijn, indien nodig 
vereenvoudigd 
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4 Cultuur 
 

Decr. 
nr. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 

 20 de Romeinse geschiedenis indelen in de drie grote periodes en van 
elke periode de traditionele begin- en einddatum geven. 

20 Periodisering: 

• Koninkrijk: 753 - 509 v.C. 
• Republiek: 509 - 27 v.C. 
• Keizertijd: 27 v.C. - 476 n.C. 

 21 van de behandelde thema’s relevante feiten zoals jaartallen, ge-
beurtenissen, personen, plaatsen situeren en/of reproduceren. 

21 Minstens 10 te behandelen culturele thema’s 
(voor de cursus 2/4 slechts 7 thema’s), gespreid 
over de graad en te kiezen uit: 

• godsdienst, mythologie, ontstaansgeschiedenis, 
onderwijs, wonen en dagelijks leven, ontspanning, 
slavernij, mos maiorum, humor, positie van de vrouw, 
bouw- en beeldhouwkunst, wetenschappen, fabels en 
legenden, dood en begrafenis, arm en rijk, leger en 
veroveringen, Romeinen in onze streken, lingua La-
tina, Pompeji, geld en handel. 

 22 een behandelde tekst situeren in het geheel van een thema en, waar 
van toepassing, in tijd en ruimte. 

22 Situeren in tijd en ruimte. 

 23 behandelde teksten die er zich toe lenen, actualiseren en vergelijken 
met hedendaagse situaties. 

23 Actualiseren. 

 24 onder begeleiding documentatiemateriaal rond een bepaald 
thema/onderwerp zoeken en presenteren. 

24 Enkele elementaire verzamel- en presentatietech-
nieken. 
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

1 Algemene pedagogisch-didactische wenken 

1.1 Werk- en groeperingsvormen 
 

Het is evident dat de leraar de leerlingen motiveert en inspireert. Regelmaat en structuur in de lessen zijn 
uiteraard onontbeerlijk, maar monotonie werkt uiterst demotiverend. Het is daarom van belang dat de le-
raar regelmatig afwisselt in de gehanteerde didactische werkvormen, zowel bij de lectuur/bespreking van 
teksten, bij het aanbrengen/inoefenen van grammatica als bij de uitwerking van culturele items. Verschil-
lende werk- en groeperingsvormen kunnen zijn: 

 klasdiscussie; 

 opzoekwerk (in naslagwerken én met gebruikmaking van ICT); 

 leerlingen elkaar lectuur- of grammaticale items laten uitleggen; 

 leerlingen na lectuur inhoudsvragen laten opstellen; 

 spreekbeurten (individueel of in groep); 

 uitstappen vooraf door de leerlingen mee laten voorbereiden; 

 tijdens uitstappen leerlingen zelf deeltjes laten gidsen; 

 teksten laten uitbeelden (in de vorm van toneel of d.m.v. tekeningen e.d.); 

 aanleggen van een muurkrant i.v.m. de oudheid; 

 begeleid zelfgestuurd leren (individueel of in groep). 

In het leerproces moeten zelfstandigheid, creativiteit en het inzicht in/toepassen van kennis – eerder dan 
reproductie – gestimuleerd worden. 

1.2 Vakoverschrijdende eindtermen 

1.2.1 Wat? 

Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) zijn minimumdoelstellingen die – in tegenstelling met de vakge-
bonden eindtermen – niet gekoppeld zijn aan een specifiek vak, maar door meerdere vakken of onder-
wijsprojecten nagestreefd worden. 

De VOET worden volgens een aantal vakoverschrijdende thema's geordend: gezondheidseducatie, ICT, 
leren leren, milieueducatie, opvoeden tot burgerzin en sociale vaardigheden. 

De school heeft de maatschappelijke opdracht om de VOET volgens een eigen visie en stappenplan bij 
de leerlingen na te streven (inspanningsverplichting).  
 

1.2.2 Waarom? 

Het nastreven van VOET vertrekt vanuit een bredere opvatting van leren op school en beoogt een ac-
centverschuiving van een eerder vakgerichte ordening naar meer totaliteitsonderwijs. Door het aanbieden 
van realistische, levensnabije en concreet toepasbare aanknopingspunten worden leerlingen sterker ge-
motiveerd en wordt een betere basis voor permanent leren gelegd. 

VOET vervullen een belangrijke rol bij het bereiken van een voldoende brede en harmonische vorming en 
behandelen waardevolle leerinhouden die niet of onvoldoende in de vakken aan bod komen. Een belang-
rijk aspect is het realiseren van meer samenhang en evenwicht in het onderwijsaanbod. In dit opzicht sti-
muleren VOET scholen om als een organisatie samen te werken. 

De VOET verstevigen de band tussen onderwijs en samenleving, omdat ze tegemoetkomen aan belang-
rijk geachte maatschappelijke verwachtingen en een antwoord proberen te formuleren op actuele maat-
schappelijke vragen. 
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1.2.3 Hoe te realiseren? 

Het nastreven van VOET is een opdracht voor de hele school, maar individuele leraren kunnen op ver-
schillende wijzen een bijdrage leveren om de VOET te realiseren. Enerzijds door binnen hun eigen vak-
ken verbanden te leggen tussen de vakgebonden doelstellingen en de VOET, anderzijds door thematisch 
onderwijs (teamgericht benaderen van vakoverschrijdende thema's), door projectmatig werken (klas- of 
schoolprojecten, intra en extra muros), door bijdragen van externen (voordrachten, uitstappen).  

Het is een opdracht van de school om via een planmatige en gediversifieerde aanpak de VOET na te 
streven. Ondersteuning kan gevonden worden in pedagogische studiedagen en nascholingsinitiatieven, 
in de vakgroepwerking, via voorbeelden van goede school- en klaspraktijk en in het aanbod van organi-
saties en educatieve instellingen.  

 
1.3 ICT-integratie  
1.3.1 Wat? 

Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteu-
ning van het realiseren van leerplandoelstellingen. 

1.3.2 Waarom?  

Maatschappelijke ontwikkelingen wijzen op het belang van het verwerven van ICT-competenties. Jonge-
ren moeten niet alleen in staat zijn om nieuwe media te gebruiken, zij moeten net zo goed kunnen in-
schatten wanneer deze efficiënt en effectief kunnen worden ingezet. Het gebruik van nieuwe media sluit 
zeer goed aan bij de leefwereld van de jongeren en speelt in op hun vertrouwdheid met de beeldcultuur. 

Er wordt meer en meer belang gehecht aan probleemoplossend denken, kritisch selecteren, het zelfstan-
dig of in groep werken, het kunnen verwerven en verwerken van enorme hoeveelheden informatie. 

Deze ontwikkelingen zijn ook merkbaar in het onderwijs. In de meeste vakken of bij het nastreven van 
vakoverschrijdende eindtermen vervult ICT een ondersteunende rol. Door de integratie van ICT kunnen 
leerlingen: 

• het leerproces zelf in eigen handen nemen; 

• zelfstandig en actief leren omgaan met les- en informatiemateriaal; 

• op eigen tempo werken en een eigen parcours kiezen (differentiatie en individualisatie). 

1.3.3 Hoe ICT integreren ter ondersteuning van het realiseren van de leerplandoelstellingen? 

Zelfstandig oefenen in een leeromgeving 

Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze voldoende mogelijk-
heden krijgen om te oefenen bijv. d.m.v. specifieke pakketten. De meerwaarde van deze vorm van ICT-
integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, differentiatie op het vlak van tempo en niveau, geïndi-
vidualiseerde feedback, mogelijkheden tot zelfevaluatie. 

Zelfstandig leren in een leeromgeving 

Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de leerkracht op-
treedt als coach van het leerproces (bijv. in een open leercentrum). Een elektronische leeromgeving 
(ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning. 

Creatief vormgeven  

Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De leerlingen 
kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en tekenprogramma’s bieden.  

Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie 

Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een ELO en het 
internet.  

Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in het kader van 
hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.  

De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een aangepaste vorm. 
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Voorstellen van informatie aan anderen 

Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-ondersteuning onder 
de vorm van tekst, beeld en/of geluid d.m.v. bijv. een presentatie, een website, een folder ... 

Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren  

Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of verstrekken aan 
derden. Dit kan o.a. via e-mail, internetfora, een ELO, chatten, blogging. 

Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen 

De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem keuzes te maken uit een scala van pro-
gramma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom is het belangrijk dat zij ontdekken 
dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht uit te voeren. Door te reflecteren op de ge-
bruikte middelen en de bekomen resultaten te vergelijken, maken de leerlingen kennis met de verschil-
lende eigenschappen en voor- en nadelen van de aangewende middelen (programma’s, applicaties …) 
en kunnen ze hun keuzes bijsturen. 

1.4 Begeleid zelfgestuurd leren 

1.4.1 Wat? 

Met begeleid zelfgestuurd leren bedoelen we het geleidelijk opbouwen van een competentie naar het 
einde van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen meer en meer het leerproces zelf in handen gaan 
nemen. Zij zullen meer en meer zelfstandig beslissingen leren nemen in verband met leerdoelen, leerac-
tiviteiten en zelfbeoordeling. 

Dit houdt onder meer in dat: 

 de opdrachten meer open worden; 

 er meerdere antwoorden of oplossingen mogelijk zijn; 

 de leerlingen zelf keuzes leren maken en verantwoorden; 

 de leerlingen zelf leren plannen; 

 er feedback voorzien wordt op proces en product; 

 er gereflecteerd wordt op leerproces en leerproduct. 

De leraar is ook coach, begeleider. 

De impact van de leerlingen op de inhoud, de volgorde, de tijd en de aanpak wordt groter. 
 

1.4.2 Waarom? 

Begeleid zelfgestuurd leren sluit aan bij enkele pijlers van ons PPGO, o.a. 

 leerlingen zelfstandig leren denken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzes leren ma-
ken; 

 leerlingen voorbereiden op levenslang leren; 

 het aanleren van onderzoeksmethodes en van technieken om de verworven kennis adequaat te 
kunnen toepassen. 

Vanaf het kleuteronderwijs worden werkvormen gebruikt die de zelfstandigheid van kinderen stimuleren, 
zoals het gedifferentieerd werken in groepen en het contractwerk. 

Ook in het voortgezet onderwijs wordt meer en meer de nadruk gelegd op de zelfsturing van het leerpro-
ces in welke vorm dan ook. 

Binnen de vakoverschrijdende eindtermen, meer bepaald ‘leren leren’, vinden we aanknopingspunten als: 

 keuzebekwaamheid; 

 regulering van het leerproces; 

 attitudes, leerhoudingen, opvattingen over leren. 
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In onze huidige (informatie)maatschappij wint vaardigheid in het opzoeken en beheren van kennis voort-
durend aan belang. 
 

1.4.3 Hoe te realiseren? 

Het is belangrijk dat bij het werken aan de competentie de verschillende actoren hun rol opnemen: 

 de leerling wordt aangesproken op zijn motivatie en ‘leer’kracht; 

 de leraar krijgt de rol van coach, begeleider; 

 de school dient te ageren als stimulator van uitdagende en creatieve onderwijsleersituaties. 

De eerste stappen in begeleid zelfgestuurd leren zullen afhangen van de doelgroep en van het moment in 
de leerlijn ‘leren leren’, maar eerder dan begeleid zelfgestuurd leren op schoolniveau op te starten is 
‘klein beginnen’ aan te raden. Vanaf het ogenblik dat de leraar zijn leerlingen op min of meer zelfstandige 
manier laat 

 doelen vooropstellen, 

 strategieën kiezen en ontwikkelen, 

 oplossingen voorstellen en uitwerken, 

 stappenplannen of tijdsplannen uitzetten, 

 resultaten bespreken en beoordelen, 

 reflecteren over contexten, over proces en product, over houdingen en handelingen, 

 verantwoorde conclusies trekken, 

 keuzes maken en verantwoorden, 

is hij al met een of ander aspect van begeleid zelfgestuurd leren bezig. 
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2 Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

2.1 Vocabularium 

 

2.1.1 LPD 1 
De leerlingen moeten de betekenis van de woorden paraat kennen van het Latijn naar het Nederlands.  

De aanvullende gegevens bij frequente woorden moeten ingestudeerd worden, maar hierbij houdt de le-
raar rekening met de beginsituatie van de leerlingen. Zo kan men in het eerste leerjaar geleidelijk aan te 
werk gaan, bijv. bij werkwoorden de eerste persoon enkelvoud meteen laten memoriseren, maar de an-
dere stamtijden pas nadat deze leerinhouden aangebracht zijn. In dat geval zal het nodig zijn regelmatig 
terug te grijpen naar eerder gememoriseerde woorden en ze met de aanvullende gegevens opnieuw te 
laten instuderen. 

De leraar laat de nieuwe frequente woorden bij voorkeur na de lectuur van de Latijnse tekst memoriseren. 
Eventueel kan de leraar ervoor kiezen om nieuwe frequente woorden onmiddellijk voor de lectuur te laten 
instuderen.  

Het is vooral in het begin van het eerste leerjaar nuttig om bij het overlopen van de te memoriseren woor-
den ook de woordsoort te laten benoemen. 
 

2.1.2 LPD 2 EN 3 
Om de leerlingen te helpen bij het memoriseren van frequente woorden wijst de leraar zoveel mogelijk op 
stamverwantschap: verwantschap met een reeds gekend Latijns woord of met een woord uit de moderne 
talen. De leraar wijst de leerlingen op de grondbetekenis van prefixen om hen te helpen de betekenis van 
een frequent woord te vinden. De leraar vestigt niet alleen de aandacht op wetenschappelijke termen, 
maar ook op dagdagelijkse Nederlandse woorden die van het Latijn afgeleid zijn, zoals bijv. ‘zolder’ (sola-
rium), ‘tegel’ (tegula), ‘straat’ (via strata), ‘neef’ (nepos) … 
 

2.1.3 LPD 4 
Het is nodig dat de leerlingen beschikken over een vocabulariumlijst die een overzicht biedt van de te 
kennen woorden. Geregeld overleg met de collega’s van de vakgroep is hierbij noodzakelijk: de leraar 
moet immers goed op de hoogte zijn van de voorkennis wat het vocabularium van zijn leerlingen betreft. 
De leraar kiest ofwel voor een invullijst ofwel voor een voorgedrukte lijst. Deze vocabulariumlijst kan alfa-
betisch zijn of onderverdeeld in rubrieken (per woordsoort en dan nog verder onderverdeeld volgens ver-
buiging/vervoeging). In het ideale geval beschikt de leerling over beide lijsten: een alfabetische lijst (han-
dig om een vergeten woord vlug te kunnen opzoeken) en een woordenlijst volgens grammaticale rubriek 
(dit verdiept bij de leerling het inzicht in de grammaticale rubrieken).  

2.2 Grammatica 

2.2.1 Algemeen 

Het aanleren van de grammatica moet functioneel zijn, d.w.z. dat de grammatica in functie staat van de 
lectuur en geen doel op zich is. Kennis van de grammatica is enkel noodzakelijk om een Latijnse tekst te 
kunnen begrijpen. Leerlingen moeten de vaardigheid opbouwen om tot begrip te komen door hypothesen 
op te bouwen die ze grammaticaal en inhoudelijk toetsen. 

Bijv.  Romulus ludos Neptuno parat. 

Neptuno: datief of ablatief? 

Datief omdat de vertaling ‘voor Neptunus’ de meest zinvolle is. 

De grammaticale leerstof wordt inductief aangebracht aan de hand van voorbeelden uit behandelde 
teksten. De grammaticale inductie gaat uit van een nauwkeurige observatie van het te behandelen ver-
schijnsel. Op basis van deze observatie leidt men via vergelijking de grammaticale regel(s) af. 

Bijv. Pas nadat de leerlingen in een behandelde tekst verscheidene vormen van de indicatief imper-
fectum ontmoet hebben, wordt deze nieuwe tijd behandeld. De leraar vraagt aan de leerlingen 
welke delen ze in deze werkwoordelijke vormen herkennen (de presensstam en de uitgangen 
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van de indicatief presens). Op die manier ontdekken de leerlingen zelf de kenletters -ba- en de 
eventuele bindvocaal -e-. 

De leerinhouden van de syntaxis van de zin zijn in de eerste graad beperkt tot het onderscheiden van 
enkelvoudige en samengestelde zinnen, hoofd- en bijzinnen, en het leren herkennen en vertalen van de 
infinitiefzin en de betrekkelijke bijzin. Om het grammaticaprogramma van de tweede graad echter niet te 
overbelasten, wordt de vorming van de verschillende tijden van de conjunctief aangeleerd in de eerste 
graad. De behandelde teksten bieden immers voldoende mogelijkheid tot inductie. Het volstaat echter dat 
de leraar erop wijst dat de conjunctief gebruikt wordt na bepaalde voegwoorden als ut en cum, zonder 
dieper in te gaan op soorten bijzinnen allerhande of het gebruik van de conjunctief in de hoofdzin. De 
syntactische kadering van de conjunctief behoort tot de leerstof van de tweede graad. 

Het grammaticale systeem wordt geleidelijk aan opgebouwd en beperkt zich tot die grammaticale feno-
menen die frequent genoeg zijn om bij te dragen tot het tekstbegrip. Fenomenen die irrelevant zijn voor 
het tekstbegrip behoren niet tot de leerstof: bijv. de indicatief futurum exactum komt zelden voor in het 
Latijn en zijn pendant, de voltooid toekomende tijd, is in het Standaardnederlands nagenoeg verdwenen. 
Het volstaat om deze tijd bij wijze van volledigheid in het kader te situeren. 

De grammaticales vereist een nauwkeurig geplande inductie: een fenomeen dient niet noodzakelijk geïn-
duceerd te worden wanneer het voor de eerste keer ontmoet wordt. Het meest geschikte ogenblik om tot 
de inductie van een bepaald fenomeen over te gaan, wordt door de leraar bepaald. 

Op het vlak van morfologie moeten de leerlingen de grammaticale vormen enkel kunnen herkennen (niet 
zelf kunnen vormen). 

Actieve grammaticatraining wordt beperkt tot het sporadisch inoefenen van de verbuigingen en de ver-
voegingen van de paradigmata. 

De volgorde van de naamvallen wordt vrij gekozen door de vakgroep, maar moet van het eerste tot het 
zesde leerjaar consequent aangehouden worden. De afgesproken volgorde kan slechts gewijzigd worden 
na consensus in de vakgroep. 

De kennis van de tijden in het Nederlands is in het eerste leerjaar nog erg beperkt. De leraar zal hieraan 
dus bijzondere aandacht moeten besteden bij het aanbrengen van de tijden in het Latijn.  

De grammaticale leerstof wordt vanaf het eerste leerjaar overzichtelijk gestructureerd. Leerlingen moeten 
kunnen beschikken over een duidelijk overzicht van de leerstof grammatica; dit overzicht wordt hen al 
dan niet in delen gegeven. De leraar van de eerste graad overlegt in de vakgroep met zijn collega’s van 
de volgende graden over de structuur van een schrift of een deel van de leerlingenmap voor grammatica.  

2.2.2 Terminologie 

LPD 5 

De leraar moet ervan uitgaan dat de leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste graad nog maar wei-
nig kennis hebben van grammatica en dat bepaalde grammaticale begrippen nog uitgelegd moeten wor-
den (bijv. het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp, de bijwoordelijke bepaling). In het basison-
derwijs spreekt men bijna uitsluitend over onderwerp en gezegde. 

Inzake terminologie pleegt de vakgroep overleg en komt zij tot een consensus met de leraren moderne 
talen. 

2.2.3 Fonologie 
 

LPD 6 

De leraar besteedt zelf voldoende aandacht aan de uitspraak van het Latijn (de kwantiteit van de eindlet-
tergreep en het woordaccent). Als de leerlingen vanaf het eerste leerjaar de juiste uitspraak horen, zullen 
zij die overnemen en zullen zij later de begrippen woordaccent en lengte van eindlettergrepen gemakke-
lijker begrijpen en toepassen bij het scanderen. 
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2.2.4 Oefeningen 
 

LPD 7 TOT 14 

De leraar zorgt ervoor dat de tijd die besteed wordt aan oefeningen zo goed mogelijk gebruikt wordt. La-
tijnse zinnen van het bord of uit een leerboek laten overschrijven, is immers tijdrovend. Voor het inoefe-
nen van de leerstof hanteert de leraar zoveel mogelijk het vocabularium dat aansluit bij de behandelde 
teksten. 

Grammaticaoefeningen dienen in de eerste plaats om de kennis van de geïnduceerde fenomenen vast te 
leggen en operationeel te maken. Tot de basisoefeningen behoren de determineeroefeningen in verband 
met verbuigingen en vervoegingen en de oefeningen op naamvallen en functies. Vermits oefeningen 
moeten bijdragen tot het beter begrijpen van teksten, is het belangrijk dat de klemtoon niet alleen op het 
determineren ligt, maar ook op het vertalen van de vorm. Men determineert immers om correct te kunnen 
vertalen!  

Naast de traditionele grammaticale oefeningen is het essentieel oefeningen te laten maken die direct 
aansluiten bij de lectuurmethode en de vertaaltechnieken, zoals het herkennen van woordgroepen, het 
aanduiden van voegwoorden en de standaardvertaling van bepaalde woordgroepen, zinsdelen en -con-
structies (bijv. de infinitiefzin). 

Oefeningen kunnen klassikaal gemaakt worden, individueel of in kleine groepjes. Indien men de leerlin-
gen bijv. per twee een aantal oefeningen laat voorbereiden, moeten zij de stappen van de redenering 
naar elkaar toe verwoorden en verantwoorden. De leraar zorgt voor voldoende opgaven, zodat een oefe-
ning die men klassikaal begonnen is, nog verder afgewerkt kan worden (bijv. als huistaak of als voorbe-
reiding op een toets). Het is echter niet de bedoeling dat men te lang bij één en dezelfde soort oefeningen 
blijft stilstaan. Varietas delectat! 

Een ruime keuze aan gevarieerde opgaven biedt verder het voordeel dat men aan elke leerling of aan de 
verschillende groepjes een andere opdracht kan geven, waarbij de leraar rondgaat in de klas om van na-
bij te bekijken hoe de leerlingen hun taak aanpakken of om eventueel remediërend op te treden. 

Een goede observatie van de groepsactiviteit verstrekt de leraar ten slotte interessante gegevens voor 
het evalueren van de attitudes en in het bijzonder over het sociaal gedrag van de leerlingen. 

2.3 Lectuur 
 

LPD 15 EN 16 
De vakgroep (alle graden, ook als de middenschool autonoom is) legt de lectuurmethode vast, die in de 
drie graden als een continuüm gehanteerd wordt. Alle leden van de vakgroep gebruiken consequent de-
zelfde lectuurmethode. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen de lectuurmethode die hen aangeleerd is in 
het eerste leerjaar gedurende de hele cyclus aanhouden. De lectuurmethode kan slechts gewijzigd wor-
den na consensus in de vakgroep. Bij de bepaling van de lectuurmethode wordt rekening gehouden met 
de volgende elementen: 

 Een Latijnse tekst wordt lineair gelezen, d.w.z. dat de volgorde van de woorden in de zin behou-
den blijft.  

 De leraar schenkt aandacht aan de woordgroepen: 

o voorzetselgroep; 

o substantief + congruerend adjectief/voornaamwoord/participium; 

o substantief + genitief; 

o gelijkwaardige zinsdelen verbonden door een voegwoord; 

o vaste naamval bij werkwoorden en adjectieven. 

 De leraar neemt bij voorkeur de zin woordgroep per woordgroep door, terwijl hij enerzijds 
noodzakelijke aandachtsvragen stelt en anderzijds eventuele aanvullende informatie biedt. Op 
lange termijn zou het evenwel verkeerd zijn om stelselmatig iedere zin in woordgroepen aan te 
bieden. Na verloop van tijd moeten de leerlingen in staat zijn zelf woordgroepen te herkennen. 
Daarom dient er ook ruimte gemaakt te worden voor oefeningen die direct aansluiten bij de lec-
tuur, zoals het herkennen van woordgroepen en het aanduiden van voegwoorden. 
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 De leraar stelt tijdens de lectuur inhoudelijke en grammaticale vragen die het tekstbegrip 
ondersteunen. Hij brengt alleen aan wat nodig is voor het herkennen van taalverschijnselen en 
overstelpt de leerlingen dus niet met irrelevante grammaticale en filologische gegevens die de 
lectuur nodeloos vertragen. Tijdens de fase van de grammaticale inductie kan men wel overgaan 
tot meer abstracte taalreflectie. 

 

LPD 17 
Het is noodzakelijk dat de leerlingen geleidelijk aan inzicht verwerven in de wijze waarop opeenvolgende 
zinnen logisch samenhangen en de hele tekst gestructureerd is. Om dat inzicht te bevorderen maakt de 
leraar de leerlingen attent op de rol van verwijzende woorden als ibi, tum, deinde, vormen van is, ille, 
qui … en stelt daarbij de nodige concretiseringvragen. 
 

LPD 18 
Vele Latijnse wendingen kunnen niet woordelijk in het Nederlands overgezet worden. De leraar wijst de 
leerling erop dat hij zich dus steeds moet afvragen of hij wel vlot en correct Nederlands schrijft. Hij moet 
de attitude verwerven om zorgvuldig de betekenis te zoeken die het best in de context past. 

De leraar oefent in de eerste graad o.a. de volgende vertaaltechnieken met de leerlingen: 

 de nuance weergeven van het feit dat in het Latijn het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp 
ofwel niet uitgedrukt wordt, ofwel wel uitgedrukt wordt, maar dan met klemtoon; 

 bij de vertaling, vermits het Latijn geen lidwoord heeft, nu eens een bepaald lidwoord gebruiken, 
dan weer een onbepaald, soms helemaal geen lidwoord of soms een bezittelijk voornaamwoord; 

 adjectieven die zelfstandig gebruikt zijn, weergeven met een substantief; 

 de stereotiepe vertaling van de naamvallen en tijden weergeven; 

 de contextuele betekenis van de aanwijzende voornaamwoorden weergeven; 

 de stereotiepe vertaling van het betrekkelijk voornaamwoord in de verschillende naamvallen 
weergeven; 

 een opsomming weergeven: het Latijn heeft twee manieren om een opsomming weer te geven, 
nl. door telkens een voegwoord te vermelden of geen enkel voegwoord te vermelden; het Ne-
derlands gebruikt bij een opsomming als verbinding komma’s, maar voor het laatste lid van de 
opsomming staat er een nevenschikkend voegwoord; 

 de combinatie van een substantief met twee of meer adjectieven weergeven met komma’s in 
plaats van voegwoorden; 

 de infinitiefzin weergeven; 

 de trappen van vergelijking weergeven; 

 het onderwerp naar de bijzin verplaatsen wanneer hoofd- en bijzin een vooropgesteld gemeen-
schappelijk onderwerp hebben. 

 

LPD 19 
Thema's kunnen zowel met als zonder Latijnse teksten behandeld worden. Wanneer gekozen wordt voor 
een thema met Latijnse lectuur, is het noodzakelijk minstens twee teksten binnen dit thema te lezen. De 
vakgroep pleegt overleg i.v.m. de tekstkeuze om overlappingen met andere thema’s en leerjaren te ver-
mijden. Bij de keuze en de behandeling van de teksten houdt de leraar rekening met de interesse van de 
leerlingen, hun assimilatievermogen en de moeilijkheidsgraad van de tekst op taalkundig gebied. Hoe 
sterk de nadruk ook ligt op authenticiteit, toch is het onvermijdelijk bepaalde complexe zinswendingen te 
vereenvoudigen. De vereenvoudiging van de tekst mag echter niet zo ver gaan dat de leerlingen de tekst 
begrijpen door de Latijnse woorden door Nederlandse te vervangen, zodat elke vorm van probleemoplos-
sing verdwijnt. 

Ook bij de lectuur van de teksten is het aangewezen te streven naar een afwisseling in de werkvormen. 
Voorbeelden: 

 de leerlingen werken samen in kleine groepjes om een tekst te bestuderen; zo moeten zij de 
stappen van de redenering naar elkaar toe verwoorden en verantwoorden; 

 de leerling werkt individueel en zelfstandig aan een tekst met behulp van schriftelijke tips; 
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 na de lectuur de klas en de tekst in twee verdelen, waarbij de ene helft de inhoudsvragen oplost 
die de andere helft opgesteld heeft; 

 de inhoud van een tekst creatief weergeven (tekening, uitbeelding, muziek, gedicht, stripver-
haal ..). 

 

Niet-behandelde teksten 

Het zelfstandig lezen van een tekst door leerlingen moet geleidelijk aan opgebouwd worden. Zeker in het 
begin hoeft dit niet geëvalueerd te worden a.d.h.v. een volledige tekst, maar is het aangewezen het aan-
tal zinnen te beperken. Een mogelijkheid is om het vervolg van een tekst die reeds gedeeltelijk in de klas 
behandeld is, door de leerlingen zelfstandig te laten lezen. Het is aangeraden dat de keuze van de 
teksten aansluit bij het behandelde thema. De antwoorden op inhoudsvragen hoeven niet noodzakelijk in 
het Nederlands gegeven te worden; een alternatief is de leerlingen te laten antwoorden met het gepaste 
Latijnse woord of de Latijnse woordgroep. 

2.4 Cultuur 
 

LPD 20 

In de lessen geschiedenis van het tweede leerjaar van de eerste graad worden Griekenland en Rome 
behandeld. De leraar overlegt dus met zijn collega geschiedenis over de te behandelen / behandelde 
leerstof om een te grote overlapping te vermijden. 

Ook voor cultuur zijn goede afspraken in de vakgroep onmisbaar. De vakgroep zorgt voor een verant-
woorde spreiding van culturele items en de eventueel daarbij behorende extra-murosactiviteiten, zowel 
binnen de graad als over de graden heen. 
 

LPD 21 
De vakgroep bepaalt de thema’s en de volgorde ervan. 

Bij de situering en de inleiding van een thema kunnen uiteenlopende en activerende werkvormen gebruikt 
worden. 

De leerlingen hebben in hun map of schrift best een schriftelijke neerslag van de belangrijke relevante 
feiten zoals jaartallen, gebeurtenissen, personen, plaatsen ... 

Bij de behandeling van een cultureel thema kunnen audiovisuele middelen nuttig zijn bij het levendig ma-
ken van de leerstof. Het gebruik ervan in de les kan niet op zichzelf staan, maar moet steeds gekaderd 
zijn binnen de lessen (thema of tekst). Er kunnen gerichte vragen over de inhoud gesteld worden, er kan 
een opdrachtje aan gekoppeld worden. Men besteedt daarbij aandacht aan het ontwikkelen van een kriti-
sche ingesteldheid van de leerlingen tegenover beeldmateriaal. 

Het verdient aanbeveling om ook ruimte te maken voor een bezoek aan een museum, een toneelopvoe-
ring, een filmvoorstelling … Dergelijke initiatieven versterken de motivatie van de leerlingen. Overleg met 
de leraar geschiedenis is aangewezen. Voor suggesties wordt verwezen naar de bibliografie. 

Ook (jeugd)literatuur kan een zinvolle introductie bieden tot de antieke cultuur. De leraar kan bv. een 
boekenlijst ter beschikking stellen of een klasbibliotheek inrichten. In de bibliografie worden een aantal 
interessante werken vermeld. 
 

LPD 22 
Er kan met een tijdsbalk gewerkt worden. De leerlingen kunnen er zelf een maken en bijhouden in hun 
map en/of er bevindt zich een tijdsbalk in het klaslokaal waarmee in de les actief gewerkt wordt. 

Ook historische en/of geografische kaarten mogen niet ontbreken. 
 

LPD 23 
Voorbeelden van actualisering:  

 in het thema lingua Latina: het zoeken van merknamen, voornamen van Latijnse oorsprong, 
firmanamen …; 



A-stroom – 1e graad – Keuzegedeelte en basisoptie Grieks-Latijn en Latijn 20 
AV Latijn (1e jaar: 2 of 4 lestijden/week, 2e jaar: 4 lestijden/week) 

  

 in de thema’s onderwijs en dagelijks leven: zoeken naar Romeinse gebruiken die nog steeds 
voortleven (volledig of gedeeltelijk); 

 in het thema ontspanning de vergelijking maken tussen het amfitheater en het voetbal van de 21e 
eeuw (massaspektakels, geweld, gladiatoren tegenover voetbalsterren). 

 

LPD 24 
De leraar kan de leerlingen prenten, krantenartikels en/of reportages uit week- en maandbladen laten 
verzamelen en/of zoeken met een algemeen of specifiek onderwerp i.v.m. het oude Rome en deze aan-
brengen op een prikbord in de klas. 

Een internetopdrachtje (webquest) kan als taak gegeven worden bij het zoeken naar informatie, docu-
mentatie over realia, bijv. Romeinse overblijfselen, goden, mythologie … 

Bij een bezoek aan de bibliotheek kan (eventueel in samenwerking met andere collega’s) een biblio-
theekopdrachtje Latijn en/of Romeinse cultuur/geschiedenis gegeven worden. 

De presentatie kan in de vorm van een korte spreekbeurt van enkele minuten of op een andere, creatieve 
manier, bijv. kleine dialoog of toneeltje, replica van een Romeinse munt in klei, maquette van een Ro-
meinse villa of badhuis … 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN1 
 

Als basisuitrusting dient voorzien te worden: 
 een vaklokaal met gemakkelijk verplaatsbaar meubilair om interactieve werkvormen mogelijk te 

maken; 
 een aantal referentiewerken: woordenboeken Latijn-Nederlands, grammatica, verklarend 

woordenboek van de klassieke oudheid, enkele naslagwerken in verband met de Griekse en 
Romeinse cultuur en geschiedenis in het algemeen en aspecten ervan; 

 historisch-geografische kaarten van de antieke wereld (bijv. in het leerboek, in de cursus, op 
elektronische dragers, wandkaart aan de muur); 

 mogelijkheid voor aankleding van het lokaal (bijv. prikbord voor posters, wandkaart, foto's, knip-
sels …); 

 een degelijke geluidsinstallatie: cassetterecorder en/of cd-speler (in het vaklokaal of ter beschik-
king in een uitleensysteem); 

 bord; 
 overheadprojector + scherm (in het vaklokaal of ter beschikking in een uitleensysteem); 
 laptop en beamer (in het vaklokaal of ter beschikking in een uitleensysteem); 
 televisietoestel met aangesloten video- of dvd-speler: 

o ofwel geïntegreerd in het vaklokaal; 
o ofwel opgesteld in een toegankelijk multimedialokaal; 

 computerconfiguratie met internetaansluiting: 
o ofwel geïntegreerd in het vaklokaal; 
o ofwel opgesteld in een toegankelijk multimedialokaal. 

Daarnaast kan de vakgroep, eventueel in overleg met collega’s van andere vakken en volgens de moge-
lijkheden van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen. We denken hier onder an-
dere aan: 

 cd’s, dvd’s, video’s, cd-roms, softwareprogramma’s enz. over de klassieke oudheid; 
 een etymologisch woordenboek; 
 een mythologisch woordenboek; 
 documentatiemappen rond bepaalde thema’s die in de lessen aan bod komen; 
 (jeugd)boeken of strips waarin de oudheid op een of andere wijze aan bod komt; 
 boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen; 
 werken van de antieke auteurs in vertaling; 
 maquettes van een Romeinse villa, thermen, een tempel ... 

                                                      
1 Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

- Codex; 
- ARAB; 
- AREI; 
- Vlarem. 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht genomen moeten worden m.b.t. 
- de uitrusting en inrichting van de lokalen; 
- de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 
- duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
- alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; 
- de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit gemanipuleerd mogen worden; 
- de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden daar waar de wetgeving het vereist. 
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EVALUATIE 
 

Organisatie van de evaluatie 

De organisatie van de evaluatie van de leerlingen, de gebruikte criteria en de frequentie van de examens 
vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de school. Dit neemt niet weg dat er voor het vak Latijn 
enkele specifieke richtlijnen gegeven kunnen worden. 
 

Doel van de evaluatie en plaats in het onderwijsproces 

De evaluatie van een leerling is geen vrijblijvende, op zichzelf staande bezigheid. Ze moet een volwaar-
dig onderdeel vormen van het leerproces en zowel de leerling als de leraar in staat stellen dit proces bij te 
sturen waar nodig. 

Het einddoel van de evaluatie als geheel is het testen of de leerplandoelstellingen bereikt werden. De 
verschillende evaluatiemomenten moeten de leerlingen verder helpen op hun weg naar het bereiken van 
deze doelstellingen. De leraar zal dan ook voldoende aandacht besteden aan de (klassikale) correctie 
van toetsen, de leerling voldoende feedback geven over zijn prestaties en zich ervan verzekeren dat de 
leerling deze feedback begrijpt.  

De evaluatiemomenten geven de leraar dieper inzicht in de sterke en zwakke punten van de individuele 
leerling en stellen hem in staat om, in samenspraak met de leerling, tot een aangepaste remediëring te 
komen. Evaluatie is natuurlijk veel meer dan louter toetsing in de traditionele betekenis van het woord: bv. 
evaluatie van individuele of groepstaken, permanente evaluatie in de klas, evaluatie tijdens extra-muros-
activiteiten, peerevaluatie … Belangrijk is echter dat de leerling steeds weet wanneer, hoe en volgens 
welke criteria hij geëvalueerd wordt. 

Evaluatie speelt ook een belangrijke rol bij het formuleren van een aangepast en gefundeerd oriënterend 
advies. 
 

Evolutie in het evaluatieproces 

Bij de evaluatie dient rekening gehouden te worden met de specifieke eigenheid van de leerlingen per 
graad. Er zal zich bijgevolg een evolutie voordoen in de manier waarop en de frequentie waarmee 
geëvalueerd wordt. 

De verhouding tussen de evaluatie van kennis enerzijds en inzicht/vaardigheden anderzijds zal eveneens 
mee evolueren met de groeiende expertise van de leerling. Bij het toetsen van kennis wordt getest of de 
leerling in staat is de in de les aangereikte informatie te reproduceren. Het woordelijk reproduceren van in 
de les gemaakte vertalingen en/of samenvattingen en besprekingen van teksten wordt ook beschouwd 
als kennis.  

Bij het toetsen van inzicht bewijst de leerling dat hij in staat is om de opgedane kennis toe te passen in 
een andere casus of context dan de in de les aangereikte. Hij moet o.a. kunnen vergelijken, analyseren 
en staven met voorbeelden. Onder vaardigheden vallen o.a. schematiseren, synthetiseren en argumente-
ren. Inzicht en vaardigheden spelen een belangrijkere rol dan het louter reproduceren van kennis. Het 
belang ervan voor de evaluatie zal dan ook evenredig groeien met de ervaring en de zelfstandigheid van 
de leerling. In de eerste graad dient de combinatie inzicht/vaardigheden minstens voor 60 % mee te spe-
len bij de evaluatie, in de tweede graad wordt dat 70 % en in de derde graad 80 %. 

Een gelijkaardige evolutie dient zich voor te doen in het gewicht van de toetsen over niet-behandelde 
teksten. In het eerste leerjaar van de eerste graad zal de leerling nog niet in staat zijn om zelfstandig een 
omvangrijke Latijnse tekst te begrijpen. Toch dient men vanaf het begin aandacht te besteden aan oefe-
ningen die het tekstbegrip bevorderen en de leerlingen af en toe zelfstandig te laten werken met een tekst 
of zinnen die niet vooraf behandeld werden. Vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad moeten de 
leerlingen voldoende vertrouwd zijn met de aanpak van een Latijnse tekst om, mits de nodige ondersteu-
ning, de inhoud van een tekst van aangepaste moeilijkheidsgraad te begrijpen en weer te geven. De niet-
behandelde teksten zullen in het eerste leerjaar van de eerste graad minstens 5 % en in het tweede 
leerjaar minstens 15 % uitmaken van de evaluatie. In de tweede graad stijgt dit naar minstens 25 % en in 
de derde graad naar minstens 35 %. 
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Frequentie van de evaluatiemomenten 

Er werd reeds gesteld dat de evaluatie als doel heeft te testen of de leerplandoelstellingen in voldoende 
mate bereikt werden en om het leerproces op te volgen en bij te sturen. Het aantal evaluatiemomenten 
dient dus ook voldoende groot te zijn om zich een adequaat beeld van elke leerling te vormen. Regelma-
tige evaluatie moet de leraar in staat stellen tijdig in te grijpen bij eventuele achterstanden.  

Om remediëring mogelijk te maken en de leerlingen de kans te geven om eventuele tekortkomingen weg 
te werken, worden er per rapportperiode voldoende evaluatiemomenten ingelast. Men volgt hier in de 
eerste plaats de richtlijnen van de school omtrent evaluatie. 

Anderzijds kan een te groot aantal toetsen een nefaste invloed hebben op de motivatie van de leerlingen. 
Het juiste evenwicht verschilt vaak van klasgroep tot klasgroep. De leraar gaat bij het bepalen ervan met 
grote zorg en overleg te werk. In elk geval bevordert het de duidelijkheid en het gevoel van structuur bij 
de leerlingen als er na elk afgerond inhoudelijk geheel een evaluatiemoment voorzien wordt. 

De leraar streeft naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij het bestuderen van Latijnse teksten. Dit 
aspect dient dus zorgvuldig geëvalueerd te worden. De leerling moet voldoende kansen krijgen om zich 
hierop voor te bereiden. Voor het eerste leerjaar van de eerste graad voorziet de leraar minstens 5 eva-
luatiemomenten op basis van niet-behandelde zinnen/fragmenten. Vanaf het tweede leerjaar worden dat 
10 niet-behandelde teksten of tekstfragmenten. Let wel: deze evaluatiemomenten dienen niet noodzake-
lijk een volledig lesuur in beslag te nemen. Men kan de leerlingen ook een passage van de nog te lezen 
tekst zelfstandig laten voorbereiden, een huistaak over een niet-behandelde tekst inlassen, een toets 
over een korter fragment geven ... 
 

Enkele richtlijnen voor het opstellen van toetsen 

Het moet bij elke toets voor de leerlingen duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt. De leraar verstrekt 
hierover voldoende informatie. De aard van de vraagstelling sluit zoveel mogelijk aan bij wat de leerlingen 
geoefend hebben. 

De leraar ziet erop toe dat de moeilijkheidsgraad van de vragen de capaciteiten van de leerlingen niet 
overstijgt. Te moeilijke of onduidelijk geformuleerde vragen hebben een nefaste invloed op de motivatie 
van de leerlingen. 

Voldoende variatie in de vraagstelling stelt elke leerling in staat te profiteren van zijn sterke punten en zijn 
zwakkere punten te leren kennen. Het helpt de leraar ook om tekortkomingen nauwkeuriger te lokaliseren 
en te remediëren. 
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MEIJER, F., Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007. 

MEIJER, F., Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2004. 

MENKE, R., Moorden om macht. De Romeinse geschiedenis in tien levens, Acco, Leuven, 2006. 

PERROTTET, T., De weg naar Olympus, Byblos, Amsterdam, 2004. 

RANIERI PANETTA, M., (red.), Pompeji. Geschiedenis, dagelijks leven en kunst van de bedolven stad, 
Zuid Boekprodukties, Lisse, 2005. 

SALLES, C., Straatmadeliefjes en schandknapen. De zelfkant van de oudheid, Ambo/Anthos, 
Amsterdam, 2000. 

SCHMITT PANTEL, P. (red.), Geschiedenis van de vrouw: oudheid, Agon, Amsterdam, 1998. 

VAN ROYEN, R. en VAN DER VEGT, S., Grieken komen van Venus, Romeinen van Mars. Liefde en 
agressie in de klassieke oudheid, Bert Bakker, Amsterdam, 2006. 

VAN TILBURG, C., Romeins verkeer. Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk, Amsterdam 
University Press, 2005. 
 

Websites 
Ancient/classical history (ancienthistory.about.com) 
Apiciana (www.apiciana.nl) 
Classics unveiled (www.classicsunveiled.com) 
Illustrated history of the Roman Empire (www.roman-empire.net) 
Livius. Articles on ancient history (www.livius.org) 
Satura lanx (satura-lanx.telenet.be) 
The classics pages (www.classicspage.com) 
Timeline: ancient Rome (www.exovedate.com/ancient_timeline_one.html) 
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1.4 Kunst en archeologie 
 

BOARDMAN, J., The Oxford illustrated history of classical art, Oxford University Press, 2001. 

BOURBON, F. en MANFERTO DE FABIANIS, V. (red.), Het grote archeologieboek, Zuid Boekprodukties, 
Lisse, 2005. 

GABUCCI, Ada, Het oude Rome. Het ontstaan van een mythe, van Augustus tot Justinianus, Roularta 
Books, Roeselare, 2001. 

LODWICK, M., De kunstgids. Symboliek en thematiek van klassieke, bijbelse en religieuze schilderkunst, 
Librero, Kerkdriel, 2006. 

MOLLETT, J.W., Dictionary of art and archaeology, Random House, Londen, 1996. 

RAMAGE, N. H. en A., Romeinse kunst van Romulus tot Constantijn, Könemann, Keulen, 1999. 

SCARRE, C., De zeventig klassieke wereldwonderen. De grote monumenten en hun bouwwijze, The 
House of Books, Vianen en Uitgeverij THOTH, Bussum, 2000. 

STIERLIN, H., Architectuur van de Romeinen, Taschen, Keulen, 2002. 
 

Websites 

Le plan de Rome, Université de Caen Basse-Normandie (www.unicaen.fr/rome) 

Maquettes de Rome (www.maquettes-historiques.net) 

Roma antiqua (www.roma-antiqua.de) 

Rome reborn, University of Virginia (www.romereborn.virginia.edu) 

1.5 Literatuur 
 

BARTELINK, G.J.M., Geschiedenis van de klassieke letterkunde, Het Spectrum, Utrecht, 2006. 

BUCHWALD, W., HOHLWEG, Armin en PRINZ, Otto, Dictionnaire des auteurs grecs et latins de 
l’Antiquité et du Moyen Age, Brepols, 1996. 

BUYSE, K., Griekse en Latijnse literatuur, Altiora Averbode, 2005. 

GERBRANDY, P., Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2007. 

HIGHET, G., The classical tradition. Greek and Roman influences on western literature, Oxford University 
Press, Oxford/New York, 1987. 

HOWATSON, M. C., The Oxford companion to classical literature, Oxford University Press, 2006. 

PFEIJFFER, Ilja L., De antieken. Een korte literatuurgeschiedenis, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000. 

1.6 Mythologie 

BARNETT, M., Goden en mythen van de Grieken, ADC, Eke, 1998. 

BARNETT, M., Goden en mythen van de Romeinen, ADC, Eke, 1998. 

BELLINGHAM, D., Griekse mythologie, Librero, Kerkdriel, 2002. 

BUXTON, R., Griekse mythologie. Een compleet en geïllustreerd overzicht, The House of Books, 
Antwerpen, 2004. 

CLAES, J., Griekse mythen en sagen. Schatkamer van kunst en taal, Davidsfonds, Leuven, 2005. 

DAMSTÉ, O., Romeinse sagen en verhalen, Het Spectrum, Utrecht, 2005. 

DAY, M., 100 mythologische figuren. Inleiding tot de belangrijkste goden en halfgoden uit het oude 
Griekenland, Librero, Kerkdriel, 2007. 

GRAVES, R., Griekse mythen en sagen, Unieboek, Houten, 2003. 

GRIMAL, P., The concise dictionary of classical mythology, Blackwell Publishers, Oxford, 1996. 
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HARRIS, S. L. en PLATZNER, G., Classical mythology. Images and insights, Mayfield Publishing 
Company, Mountain View, 1998. 

HOUTZAGER, G., Geïllustreerde Griekse mythologie-encyclopedie, Rebo Productions, Lisse, 2005. 

IMPELLUSO, L., Helden en goden, Ludion, Gent/Amsterdam, 2006. 

MORFORD, M.P.O. en LENARDON, Robert J., Classical mythology, Longman Publishing Group, New 
York/Londen, 1991. 

PIETERS, M. en DE RYNCK, P., Over de Styx. Grieken, Romeinen en de onderwereld, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 

PRICE, S. en KEARNS, E., The Oxford dictionary of classical myth and religion, Oxford University Press, 
Oxford/New York, 2004. 

SCHWAB, G., Griekse mythen en sagen, Het Spectrum, Utrecht, 2007. 

VAN DOLEN, H., De Griekse mythologie in een notendop, Prometheus, Amsterdam, 2005. 

VAN DOLEN, H. en HUPPERTS, C., Blijvende erfenis. Griekse mythen in de Nederlandse taal, Damon, 
Budel, 2007. 
 

Websites 

Classical myth: the ancient sources, University of Victoria (web.uvic.ca/grs/bowman/myth) 

Classical mythology, Temple University (www.temple.edu/classics/mythdirectory.html) 

Encyclopedia mythica (www.pantheon.org) 

Greek mythology link (www.maicar.com) 

Mythology guide (www.online-mythology.com) 

Theoi Greek mythology. Exploring mythology in classical literature & art (www.theoi.com) 

1.7 Didactisch materiaal 
 

Websites 

Cycade. Website voor classici (home.scarlet.be/be047225/cycade) 

Klassieke talen, SLO (www.slo.nl/themas/00248) 

Musagora (www.musagora.education.fr) 

1.8 Stripverhalen 
 

DUFAUX, J. en DELABY, P., Murena (6 titels), Dargaud-Lombard, Brussel (www.dargaud.com/murena). 

GOSCINNY, R. en UDERZO, A., Asterix (33 titels), Les Editions Albert René, Parijs (www.asterix.com). 

MARTIN, J., A.(31 titels), Casterman, Brussel (bd.casterman.com/serie/castalix). 

MARTIN, J., De reizen van Alex (27 titels), Casterman, Brussel (bd.casterman.com/serie/castaliv). 

1.9 Fonologie 

ALLEN, W. Sidney, Vox Latina. A guide to the pronunciation of classical Latin, Cambridge University 
Press, 1978. 
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1.10 Tekstuitgaven 
 

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, K.G. Saur Verlag, München 
(www.saur.de) 
Cambridge Greek and Latin classics, Cambridge University Press (www.cambridge.org) 
Collection des Universités de France (Budé), Les Belles Lettres, Parijs (www.lesbelleslettres.com) 
Sammlung Tusculum, Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt (www.wbg-darmstadt.de) 
Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis (Oxford classical texts), Oxford University Press 
(www.oup.co.uk) 
The Loeb classical library, Harvard University Press, Cambridge (www.hup.harvard.edu/loeb) 
 

Websites 
Bibliotheca Augustana, Fachhochschule Augsburg (www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html) 
Corpus scriptorum Latinorum, Harvard University (www.forumromanum.org/literature) 
Lacus Curtius, The University of Chicago (penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html) 
The Internet classics archive, Massachusetts Institute of Technology (classics.mit.edu) 
The Latin library, Ad Fontes Academy (www.thelatinlibrary.com) 
The Perseus digital library, Tufts University (www.perseus.tufts.edu) 

1.11 Vertalingen 
 

Overzicht 
DE RYNCK, P.en WELKENHUYSEN, A., De oudheid in het Nederlands 
(www.dbnl.org/tekst/rync001oudh01_01) 
 

Collecties 
Ambo-klassiek, Ambo/Anthos, Amsterdam (www.amboanthos.nl) 
Baskerville-serie, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam (www.klassieken.nl) 
Historische Uitgeverij, Groningen (www.histuitg.nl) 

1.12 Tijdschriften 
 

Didactica Classica Gandensia, Universiteit Gent (www.latijnengrieks.ugent.be) 
Hermeneus, Nederlands Klassiek Verbond (www.nkv.nl) 
Kleio, Garant Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn (www.garant.be) 
Lampas, Uitgeverij Verloren, Hilversum (www.verloren.nl) 
Melissa, Erasmushuis, Anderlecht en Academia Latinitati Fovendae, Rome 
(users.skynet.be/Melissalatina) 
Momentum, Livius Onderwijs, Amsterdam (www.livius.org/momentum) 
Prora, Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (www.vlot-vzw.be/prora) 

1.13 Verenigingen 
 

Arpinocomité - Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks (users.telenet.be/olympiadelatijngrieks) 
Griekenlandcentrum, Universiteit Gent (www.latijnengrieks.ugent.be/GC/griekenlandcentrum) 
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Nederlands Klassiek Verbond Vlaanderen (users.telenet.be/nkv) 
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (www.vlot-vzw.be) 

1.14 Mogelijkheden voor didactische uitstappen 

1.14.1 België 
 

Archeologisch Site Museum 

Torhoutstraat 9, 8610 KORTEMARK 

tel. 051 56 61 08 - fax 051 56 83 54 - toerisme@kortemark.be 

www.kortemark.be 
 

Archéosite d’Aubechies 

Rue de l’Abbaye 1 Y, 7972 AUBECHIES 

tel. 069 67 11 16 - fax 069 67 11 77 - contacts@archeosite.be 

www.archeosite.be 
 

Espace Gallo-Romain 

Rue de Nazareth 2, 7800 ATH 

tel. 068 26 92 33 of 068 26 92 35 - fax 068 28 27 63 - espace.gallo-romain@ath.be 

www.ath.be 
 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

Jubelpark 10, 1000 BRUSSEL 

tel. 02 741 72 11 - fax 02 733 77 35 - info@kmkg.be 

www.kmkg.be 
 

Malagne la Gallo-Romaine 

Malagne 1, 5580 ROCHEFORT 

tel. 084 22 21 03 - fax 084 21 25 82 - info@malagne.be 

www.malagne.be 
 

Musée Royal de Mariemont 

Chaussée de Mariemont 100, 7140 MORLANWELZ 

tel. 064 21 21 93 - fax 064 26 29 24 - info@musee-mariemont.be 

www.musee-mariemont.be 
 

Museum het Toreke 

Grote Markt 6, 3300 TIENEN 

tel. 016 80 56 66 - fax 016 81 04 79  - museum.toreke@skynet.be 

www.tienen.be 
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Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen 

Paddestraat 7, 9620 VELZEKE-RUDDERSHOVE 

tel. 09 360 67 16- fax 09 361 28 41 - pamzov@oost-vlaanderen.be 

www.oost-vlaanderen.be/pam/v-museum.htm 
 

Provinciaal Gallo-Romeins Museum 

Kielenstraat 15, 3700 TONGEREN 

tel. 012 67 03 30 - fax 012 67 03 33 - grm@limburg.be 

www.galloromeinsmuseum.be 
 

Stedelijk Archeologisch Museum 

Marktstraat 25, 8460 OUDENBURG 

tel. 059 56 84 45 - fax 059 26 54 06- els.lesaffre@oudenburg.be 

www.oudenburg.be 

1.14.2 Nederland 
 

Allard Pierson Museum 

Oude Turfmarkt 127, 1012 CG AMSTERDAM 

tel. + 31 20 525 25 56 - fax + 31 20 525 25 61 - allard.pierson.museum@uva.nl 

www.allardpiersonmuseum.nl 
 

Archeon 

Archeonlaan 1, 2408 ZB ALPHEN AAN DEN RIJN 

tel. + 31 172 44 77 44 - fax + 31 172 44 77 00 - info@archeon.nl 

www.archeon.nl 
 

Museum Het Valkhof 

Kelfkensbos 59, 6511 TB NIJMEGEN 

tel. + 31 24 360 88 05 - fax + 31 24 360 86 56 - mhv@museumhetvalkhof.nl 

www.museumhetvalkhof.nl 
 

Rijksmuseum van Oudheden 

Rapenburg 28, 2311 EW LEIDEN 

tel. + 31 71 516 31 63 - fax + 31 71 514 99 41 - info@rmo.nl 

www.rmo.nl 
 

Thermenmuseum 

Coriovallumstraat 9, 6411 CA HEERLEN 

tel. + 31 45 560 51 00 - fax + 31 45 560 39 15 - info@thermenmuseum.nl 

www.thermenmuseum.nl 
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1.14.3 Duitsland 
 

Römisch-Germanisches Museum 

Roncalliplatz 4, 50667 KÖLN 

tel. + 49 221 221 2 44 38 of + 49 221 221 2 45 90 - fax + 49 221 221 2 40 30 

roemisch-germanisches-museum@stadt-koeln.de 

www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum 
 

Trier 

Tourist Information, An der Porta Nigra, 54290 TRIER 

tel. + 49 651 97808 0 - fax + 49 651 97808 76 - info@tit.de 

www.trier.de/tourismus 
 

Xanten 

Tourist Information, Kurfürstenstraße 9, 46509 XANTEN 

tel. + 49 28 01 9 83 00 - fax + 49 28 01 7 16 64 - info@xanten.de 

www.xanten.de 

2 Specifiek eerste graad 
 

Jeugdboeken 

CHRISP, P. en HASLAM, A., Het Romeinse Rijk, Ars Scribendi, Harmelen, 1999 

COULON, G., Toen leefden de kinderen zo. Bij de Gallo-Romeinen, Davidsfonds, Leuven, 2005 

DEARY, T., Die rare Romeinen, Kluitman, Alkmaar, 2006 

DROS, I., De huiveringwekkende mythe van Perseus, Querido, Amsterdam, 1996 

DROS, I., De macht van de liefde. De mythen van Pygmalion, Narkissos, Tereus, Orfeus en Helena, 
Querido, Amsterdam, 1997 

DROS, I., De reizen van de slimme man, Querido, Amsterdam, 2000 

DROS, I., Griekse mythen, Querido, Amsterdam, 2007 

DROS, I., Held van de twaalf taken. De mythe van Herakles, Querido, Amsterdam, 2000 

DROS, I., Held van het labyrint. De mythen van Theseus en Ariadne, Daidalos en Ikaros, en Faidra, 
Querido, Amsterdam, 2002 

DROS, I., Ilios & Odysseus, Querido, Amsterdam, 2001 

DROS, I.Reis naar de liefde. De mythe van het Gulden Vlies, Querido, Amsterdam, 1999 

FRANCK, Ed, Aeneas en Dido, Altiora Averbode, 1996 

FRANCK, Ed, Medea, Altiora Averbode, 1999 

GELEYN, F., De Vesuvius & ik, De Eenhoorn, Wielsbeke, 2005 

HOROWITZ, A., De honden van Aktaioon, Facet, Antwerpen, 2001 

JAMES, S., Het oude Rome, Time-Life Boeken, Amsterdam, 1994 

JEFFREY, G. en PETTY, K., Julius Caesar, het leven van een Romeinse generaal, Biblion, 
Leidschendam, 2005 

LAWRENCE, C., Flavia en de dieven van Ostia, De Fontein, Baarn, 2001 

LAWRENCE, C., Flavia en de geheimen van de Vesuvius, De Fontein, Baarn, 2001 

LAWRENCE, C., Moordaanslag in Rome, De Fontein, Baarn, 2002 
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MALAM, J., Wees maar blij dat je geen gladiator bent, Van Reemst, Houten, 2001 

SCHMIDT, A. M.G., Jippus et Jannica, Querido, Amsterdam, 2000 

SHONE, R.en GANERI, A., Spartacus, het leven van een Romeinse gladiator, Biblion, Leidschendam, 
2005 

VAN CAMP, Gaston, Pompeji, levend begraven, Altiora Averbode, 1997 

VAN DER VLUGT, Simone, De slavenring, Lemniscaat, Rotterdam, 2003 

VAN DER VLUGT, Si., Het Hercynische Woud, Lemniscaat, Rotterdam, 2005 

VERLEYEN, K, Amulet van de dood, Davidsfonds, Leuven, 2004 

VERLEYEN, K & LEYS, F, De paarden van Heraion. Griekse verhalen, Davidsfonds, Leuven, 1999 

VERLEYEN, K & LEYS, F, De zilveren dolk, Davidsfonds, Leuven, 2002 

VERLEYEN, K, Prins van de leegte, Davidsfonds, Leuven, 1998 
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BIJLAGE: BASISVOCABULARIUM 
 

Dit basisvocabularium is gebaseerd op het Lexique de base latin van S. Govaerts en J. Denooz 
(Laboratoire d’Analyse Statistique des Langues Anciennes, Université de Liège, 2e uitgave, 1974). Dit 
lexicon is samengesteld op basis van een ruime en representatieve selectie uit de Latijnse literatuur: De 
bello Gallico van Caesar, 41 fabels van Phaedrus, 10 passages (1436 verzen) uit de Metamorphoses van 
Ovidius, De Catilinae coniuratione en De bello Iugurthino van Sallustius, de Bucolica en de Georgica van 
Vergilius, zangen 1 tot 6 van de Aeneis van Vergilius, de Carmina van Catullus, 27 passages (145 
hoofdstukken) uit 7 filosofische werken van Cicero, de Carmina van Horatius, de Epistulae morales ad 
Lucilium van Seneca, 12 passages (108 hoofdstukken) uit de Annales en de Historiae van Tacitus en 18 
passages (61 hoofdstukken) uit Ab urbe condita van Livius. Tot het basisvocabularium behoren alle 
woorden die in dit corpus van teksten minstens 25 keer voorkomen. 

 
a(b) 
abesse 
abire 
ac / atque 
accedere 
accendere 
accidere (cadere) 
accipere 
acer 
acies 
actio 
ad 
addere 
adducere 
adeo 
adesse 
adire 
aditus 
adiuvare 
administrare 
admirari 
admittere 
adventus 
adversus (adj.) 
aequor 
aequus 
aer 
aes 
aestas 
aestus 
aetas 
aether 
affectus 
afferre 
ager 
agere 
agger 
aggredi 
agitare 
agmen 
ait 
ala 

alere 
alienus 
alioqui 
aliquis 
aliter 
alius 
alter 
altitudo 
altus 
amare 
ambo 
amicitia 
amicus 
amittere 
amnis 
amor 
amplus 
an 
angustus 
anima 
animadvertere 
animal 
animus 
annus 
ante (voorz.) 
ante / antea 
antiquus 
antrum 
apertus 
appellare 
apud 
aqua 
ara 
arbitrari 
arbor 
arcessere 
ardere 
arduus 
arena 
argumentum 
arma 
armatus 

armentum 
ars 
artifex 
arvum 
arx 
asper 
aspicere 
at 
ater 
atqui 
auctor 
auctoritas 
audere 
audire 
augere 
aura 
aureus 
auris 
aurum 
auster 
aut 
autem 
auxilium 
avaritia 
avertere 
barbarus 
beatus 
bellum 
bene 
beneficium 
bis 
bonus 
bos 
brachium 
cadere 
caecus 
caedere 
caedes 
caelum 
campus 
canere 
canis 

capere 
captivus 
caput 
carmen 
carpere 
carus 
castellum 
castra 
casus 
causa 
cavus 
cedere 
celeritas 
celeriter 
centum 
centurio 
cernere 
certamen 
certare 
certus 
ceterum 
ceterus 
cingere 
circa (voorz.) 
circiter (bijw.) 
circum (bijw.) 
circum (voorz.) 
circumdare 
circumspicere 
circumvenire 
cito 
civis 
civitas 
clamor 
clarus 
classis 
claudere 
coepisse 
cogere 
cogitatio 
cognoscere 
cohors 

cohortari 
colere 
colligere 
collis 
collocare 
collum 
color 
comes 
commeatus 
committere 
communis 
complere 
complures 
conari 
concedere 
concilium 
concupiscere 
condere 
condicio 
conferre 
conficere 
confidere 
confirmare 
conicere 
coniungere 
coniunx 
coniuratio 
conscribere 
considere 
consilium 
consistere 
conspectus 
conspicere 
constituere 
constitutio 
consuescere 
consuetudo 
consul 
consulere 
consumere 
contendere 
contentus 
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continere 
contingere 
contra (bijw.) 
contra (voorz.) 
convenire 
convertere 
copia 
cornu 
corpus 
corripere 
corrumpere 
creber 
credere 
crescere 
crudelis 
cum (voegw.) 
cum (voorz.) 
cunctus 
cupere 
cupido 
cura 
curare 
currus 
cursus 
custos 
damnare 
dare 
de 
dea 
debere 
decedere 
decem 
decernere 
decus 
dedere 
deditio 
deducere 
defendere 
deferre 
deficere 
deinde 
delectare 
deligere 
demittere 
demonstrare 
denique 
densus 
deserere 
desiderare 
desiderium 
detrahere 
deus 
dexter 
dicere 
dictum 
dies 

differre 
dignus 
dimittere 
discedere 
discere 
diu 
diversus 
dives 
dividere 
divitiae 
divus 
docere 
dolere 
dolor 
dolus 
domus 
donum 
dubitare 
dubius 
ducere 
dulcis 
dum 
duo 
durus 
dux 
ebrietas 
ecce 
educere 
efferre 
efficere 
effundere 
ego 
egredi 
eligere 
emere 
en 
enim 
eo 
epistula 
eques 
equidem 
equitatus 
equus 
ergo (voegw.) 
eripere 
errare 
esse 
et 
etiam 
etiamsi 
e(x) 
excedere 
excipere 
exercere 
exercitus 
exire 

existimare 
exitus 
expellere 
experiri 
explorare 
exprimere 
exspectare 
exstinguere 
exter 
extra (voorz.) 
facere 
facies 
facile 
facilis 
facinus 
factum 
facultas 
fallere 
falsus 
fama 
fames 
fari 
fatum 
felicitas 
felix 
fera 
fere 
ferre 
ferrum 
fessus 
fetus 
fides 
fiducia 
fieri 
figere 
filius 
finis 
finitimus 
flamma 
flectere 
flos 
fluctus 
flumen 
fons 
forma 
formare 
formido 
fortasse 
forte 
fortis 
fortitudo 
fortuitus 
fortuna 
forum 
fossa 
frangere 

frater 
frigidus 
frigus 
frons, frondis 
frui 
frumentarius 
frumentum 
frustra 
frux 
fuga 
fugere 
fundere 
furor 
gaudere 
geminus 
gemitus 
genitor 
gens 
genus 
gerere 
gloria 
gratia 
gravis 
grex 
gubernator 
habere 
habitus 
haerere 
haud 
herba 
heu 
hiberna 
hic (bijw.) 
hic (vnw.) 
hiems 
hinc 
homo 
honor 
hora 
hortari 
hostis 
huc 
humanus 
humus 
hymenaeus 
iacere, -eo 
iacere, -io 
iactare 
iam 
ibi 
idem 
ideo 
idoneus 
igitur 
ignarus 
ignis 

ille 
imago 
imber 
immanis 
immensus 
impedimentum 
impedire 
impellere 
imperare 
imperator 
imperium 
impetus 
implere 
imponere 
in 
inanis 
incendere 
incertus 
incipere 
incolumis 
incommodus 
inde 
infelix 
inferre 
inferus 
ingenium 
ingens 
inimicus 
iniquus 
inire 
initium 
iniuria 
inopia 
inquit 
insequi 
insidiae 
insignis 
instare 
instituere 
instruere 
insula 
intellegere 
intentus 
inter 
interea 
interesse 
interficere 
interim 
intermittere 
intra (voorz.) 
intueri 
invadere 
invenire 
invidia 
io 
ipse 
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ira 
ire 
is 
iste 
ita 
itaque 
item 
iter 
iterum 
iubere 
iucundus 
iugum 
iungere 
ius 
iustitia 
iuvare 
iuvencus 
iuvenis 
labi 
labor 
laborare 
lacrima 
laetus 
laevus 
latus (adj.) 
latus (subst.) 
laus 
legatus 
legere 
legio 
lentus 
levis 
lex 
libenter 
liber (subst.) 
liberalis 
liberi 
libertas 
libido 
licet (voegw.) 
licet (ww.) 
limen 
lingua 
linquere 
liquidus 
littera 
litus 
locus 
longus 
loqui 
lucus 
lumen 
luna 
lux 
magis 
magistratus 

magnitudo 
magnus 
maiores 
malle 
malus 
mandare 
manere 
manus 
mare 
mater 
materia 
medicus 
medius 
membrum 
meminisse 
memor 
memorare 
memoria 
mens 
metuere 
metus 
meus 
miles 
militaris 
mille 
mirari 
miscere 
miser 
mittere 
modo 
modus 
moenia 
molestus 
mollis 
monere 
mons 
mora 
morari 
mori 
mors 
mortalis 
mos 
motus 
movere 
multitudo 
multo 
multum 
multus 
munire 
munitio 
munus 
murus 
mutare 
mutus 
nam 
namque 

nasci 
natura 
naturalis 
natus 
navis 
ne (bijw.) 
ne (voegw.) 
nec / neque 
necesse 
necessitas 
negare 
negotium 
nemo 
nemus 
nepos 
nequiquam 
nescire 
neve 
ni 
niger 
nihil 
nisi 
niti 
nobilis 
nobilitas 
noctu 
nomen 
non 
nondum 
nonnullus 
nos 
noscere 
noster 
notus 
novus 
nox 
nubes 
nullus 
numen 
numerare 
numerus 
numquam 
numquis 
nunc 
nuntiare 
nuntius 
nympha 
ob 
obscurus 
obses 
obtinere 
occidere (caedere)
occupare 
oceanus 
oculus 
officium 

omnino 
omnis 
opinio 
oppidum 
opportunus 
opprimere 
oppugnare 
ops 
optare 
opus 
ora 
orare 
oratio 
orbis 
ordo 
oriri 
os, oris 
os, ossis 
ostendere 
otium 
palma 
palus, paludis 
pandere 
par 
parare 
paratus 
parcere 
parens 
parere, -eo 
pars 
parum 
parvus 
pascere 
passus 
pastor 
pater 
patere 
pati 
patria 
patrius 
paucus 
paulatim 
paulo 
paulum 
pauper 
paupertas 
pax 
peccare 
pectus 
pecunia 
pecus, pecoris 
pedes 
pelagus 
pellere 
pendere, -eo 
penna 

per 
perfectus 
perferre 
perficere 
periculum 
perire 
perseverare 
persuadere 
perterrere 
pervenire 
pes 
petere 
philosophia 
philosophus 
pinguis 
pius 
placere 
plebs 
plenus 
plerumque 
plerusque 
poena 
polliceri 
pondus 
ponere 
pons 
pontus 
populus 
porta 
portare 
portus 
poscere 
posse 
post (voorz.) 
post / postea 
posterius 
posterus 
postquam 
postulare 
potens 
potentia 
potestas 
potiri 
praeceps 
praeda 
praemium 
praesens 
praesidium 
praestare 
praeter (voorz.) 
praeterea 
premere 
prex 
primo 
primum 
primus 
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princeps 
prior 
priusquam 
pro (voorz.) 
probare 
procedere 
procul 
proelium 
proficere 
proficisci 
progredi 
prohibere 
proles 
prope (bijw.) 
prope (voorz.) 
properare 
propinquus 
propior 
propositum 
propter (voorz.) 
providere 
provincia 
prudens 
publicus 
puer 
pugna 
pugnare 
pulcher 
puppis 
putare 
qua 
quaerere 
qualis 
quam 
quamdiu 
quamquam 
quanto 
quantum 
quantus 
quasi 
quattuor 
-que 
quemadmodum 
queri 
qui (vnw.) 
quia 
quicumque 
quidam 
quidem 
quidni 
quin 
quippe 
quis (onbepaald) 
quis (vragend) 
quisquam 
quisque 

quo (bijw.) 
quo (voegw.) 
quod 
quomodo 
quondam 
quoniam 
quoque 
quotiens 
ramus 
rapere 
ratio 
rationalis 
recens 
recipere 
rectus 
reddere 
redire 
reducere 
referre 
regere 
regina 
regio 
regnum 
relinquere 
reliquus 
remedium 
remittere 
remus 
repente 
reperire 
reri 
res 
resistere 
respondere 
respublica 
retinere 
reverti 
rex 
ripa 
rogare 
ruere 
rumpere 
rursus 
sacer 
saepe 
saevus 
salus 
sanguis 
sanus 
sapere 
sapiens 
satis 
saxum 
scelus 
scientia 
scire 

scopulus 
scribere 
secare 
secundum (voorz.)
secundus 
securus 
sed 
sedere 
sedes 
seges 
semel 
semper 
senatus 
senectus 
senex 
sensus 
sententia 
sentire 
sequi 
serere, sevi 
servare 
servire 
servus 
seu / sive 
si 
sic 
sicut 
sidus 
signum 
silva 
similis 
simul 
simulare 
sin 
sine 
sinere 
singulus 
sinister 
sinus 
socius 
sol 
solere 
sollicitudo 
solum (subst.) 
solus 
solvere 
somnus 
sonare 
sonitus 
sordidus 
soror 
spargere 
spatium 
species 
sperare 
spes 

spiritus 
stare 
statuere 
studium 
suadere 
sub 
subinde 
subire 
subito 
subsidium 
succedere 
sui 
sumere 
super (voorz.) 
superare 
superbia 
superbus 
superus 
supervacuus 
supplicium 
supra (bijw.) 
supra (voorz.) 
surgere 
sustinere 
suus 
talis 
tam 
tamen 
tamquam 
tandem 
tangere 
tantum 
tantus 
tardus 
taurus 
tectum 
tegere 
tellus 
telum 
temperare 
tempestas 
templum 
tempus (‘tijd’) 
tendere 
tener 
tenere 
tentare 
tenuis 
ter 
tergum 
terra 
terrere 
tertius 
timere 
timor 
tollere 

tormentum 
torquere 
tot 
totus 
tractare 
tradere 
traducere 
trahere 
trans 
transire 
tres 
tribunus 
tristis 
tristitia 
tu 
tueri 
tum 
tumulus 
turpis 
turris 
tutus 
tuus 
ubi 
ullus 
ulterior 
ultro 
umbra 
umerus 
umquam 
una 
unda 
unde 
undique 
universus 
unus 
urbs 
usus 
ut 
uterque 
uti 
utique 
utrum 
uxor 
vacare 
vacuus 
vadum 
valere 
valetudo 
vallis 
vallum 
vanus 
varius 
vastus 
vates 
-ve 
vel 
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velle 
velum 
velut 
venire 
ventus 
verbum 
vereri 
veritas 
vero 

vertere 
vertex 
verum (voegw.) 
verus 
vester 
vestigium 
vestis 
vetus 
via 

victor 
victoria 
videre 
vigilia 
vilis 
vincere 
vinculum 
vir 
virgo 

viridis 
virtus 
vis 
vita 
vitis 
vivere 
vivus 
vix 
vocare 

volare 
volucer 
voluntas 
volvere 
vos 
votum 
vox 
vulnus 
vultus 

 


