
DE BASISOPTIE
GRIEKS-LATIJN



DRIE PIJLERS

• Ook in het tweede jaar richten we ons op de drie belangrijke zuilen van de Klassieke talen.

TAAL LECTUUR CULTUUR



PIJLER ÉÉN: TAAL

• uitbreiden van de werkwoorden: andere tijden + andere vormen

=> bv. de verleden tijd voor verhalen in het verleden

• uitbreiden van de naamvallen en hun functies

• grotere focus op specifieke Latijnse taal:

=> bv. accusatief +infinitief-zin, verscheidene voornaamwoorden,…

Gevolg: een Latijnse taalvirtuoos





PIJLER TWEE: LECTUUR

• teksten worden uitgebreider en (iets) moeilijker

• variatie: inhoud begrijpen, vertalen, grammaticaal verkennen, creatief 

aan de slag

• inhoud: de Romeinse en Griekse geschiedenis 

=> Romulus en Remus, Troje, de Etrusken, de Romeinse keizers,…

Gevolg: een Klassieke boekenwurm



PIJLER DRIE: CULTUUR

• verkennen van nieuwe onderdelen van het Romeinse dagelijkse leven

• inhoud: de Etrusken, het Romeinse wegennet, Troje, archeologie,… 

• vergelijken van de Klassieke Oudheid met de hedendaagse tijd

=> bv. welk voedsel kenden de Romeinen wel/niet?

Gevolg: een Klassieke cultuurkenner



PROFIEL VAN DE IDEALE LEERLING
LATIJN

• je bent in het eerste jaar geslaagd voor het vak Latijn

• je vindt het verder ontdekken en analyseren van de taal Latijn echt kicken

• je houdt ervan om, hetzij via Latijnse teksten, hetzij via andere bronnen (documentaires, het 
internet, boeken,…) meer te weten te komen over die razend interessante Klassieke Oudheid, van 
de stichting van Rome tot de avonturen van fascinerende, Romeinse keizers

• je wil je als mens nog breder en kritischer vormen dan je nu al bent. De inzichten die je door het 
vak Latijn krijgt, zijn onuitputtelijk



WAT MET GRIEKS ?



WAT MET GRIEKS ?

• Ook het Grieks steunt op diezelfde drie pijlers:

TAAL LECTUUR CULTUUR



PIJLER ÉÉN: TAAL

• Je leert Grieks schrijven

• Je maakt kennis met de Griekse grammatica

• Je leert circa 250 Griekse woordjes



PIJLER TWEE : LECTUUR

• Je leest teksten over Griekse mythen.

• Je leert de inhoud begrijpen en vertalen.

• Je verkent de tekst grammaticaal.

• Je gaat creatief aan de slag met de teksten.



PIJLER DRIE : CULTUUR

• Je maakt kennis met de Griekse godenwereld.

• Je leert meer over Griekse gebruiken en gewoonten.

• Je vergelijkt de Griekse cultuur met die van ons:

=> bv. de Olympische Spelen



WANNEER KIEZEN VOOR GRIEKS?
• je vindt klassieke talen zo interessant dat alleen Latijn je taalhonger niet kan stillen

• het studeren lukt je goed en je bent op zoek naar een extra uitdaging

• je bent geïntrigeerd door een ander schrift en kan niet meer wachten om dit vlot te leren lezen

• naast de Romeinse cultuur wil je graag meer weten over Griekse mythes en gewoonten


