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A. Constructie van het vreemde 

Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten 

Relevantie 

Teksten hebben een centrale plaats in de vakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur. 

Ze geven de meest directe toegang om door te dringen tot het gedachtegoed van de Grieken en de 

Romeinen. Leerlingen leren de teksten in de brontaal ontsluiten, analyseren en interpreteren. Het 

verwerven van kennis over de Griekse en Latijnse taalsystemen is daarmee onlosmakelijk verbonden: 

talige kennis is een van de belangrijkste voorwaarden voor een directe toegang tot Griekse en 

Latijnse teksten. 

Inhoud 

In de schoolvakken Grieks en Latijn zetten leerlingen talige kennis voor verschillende activiteiten in. 

Ze hebben talige kennis nodig voor een eerste begrip van een tekst, meer specifiek voor het maken 

van een (werk)vertaling en vervolgens voor een meer diepgaande analyse vanuit taalkundig 

perspectief. 

Kennis en vaardigheden nodig voor tekstontsluiting 

Om tot begrip van een tekst te komen zijn verschillende soorten kennis nodig. De talige kennis valt 

op te splitsen in kennis van vocabulaire, morfologie, syntaxis, pragmatiek en tekststructuur. 

Daarnaast is er niet-talige kennis nodig, zoals bijvoorbeeld het genre van een tekst, de sociale, 

historische en geografische context en ook kennis van de wereld in het algemeen. Naast deze kennis 

moeten leerlingen beschikken over de vaardigheden om die kennis geïntegreerd in te zetten. Doel 

van deze grote opdracht is dat leerlingen de Griekse en Latijnse talen zo verwerven dat ze deze 

aspecten van talige kennis geïntegreerd met niet-talige kennis kunnen inzetten om tot een eerste 

begrip van een tekst te kunnen komen.  

Een veelgebruikte vorm voor het ontsluiten van Griekse en Latijnse teksten is het maken van een 

eigen vertaling. Deze vorm helpt leerlingen om door te dringen in de tekst en om, later, de tekst 

nader te bestuderen. Het maken van een werkvertaling vereist – naast de hierboven genoemde 

kennis en vaardigheden – de inzet van lees- en vertaalstrategieën. Bovendien vergt het diepgaande 

kennis van het Nederlands. Om een vertaling te maken is het namelijk nodig om een woord, 

zegswijze of constructie in de oorspronkelijke tekst om te zetten naar vergelijkbare woorden, 

zegswijzen of constructies van het Nederlands. Leerlingen moeten daarom van elementen uit het 
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Griekse en/of Latijnse taalsysteem weten welke elementen in het Nederlands daarmee vergelijkbaar 

zijn. 

Analyse vanuit taalkundig perspectief: talige strategieën van antieke auteurs 

Schrijvers maken keuzes in hoe ze zich uitdrukken. Die keuzes hangen samen met hun 

communicatieve doelen. Om dichterbij die communicatieve doelen te komen moet een leerling de 

keuzes van schrijvers kunnen analyseren. Leerlingen hebben kennis nodig van taalsystemen in het 

algemeen en van de rol van Griekse en Latijnse talige verschijnselen in deze taalsystemen om talige 

keuzes van auteurs te herkennen en hun talige strategieën te kunnen analyseren. Als een leerling 

zich realiseert dat een schrijver een keuze heeft gemaakt, bijvoorbeeld tussen een actieve of een 

passieve vorm, kan de leerlingen nadenken over het waarom van die keuze. Hierdoor wordt het 

taalbewustzijn van de leerlingen vergroot. 

Brede vaardigheden 

● Manieren van denken en handelen: kritisch denken, creatief denken en (praktisch) handelen, 

probleemoplossend denken en (praktisch handelen) 

● Manieren van jezelf kennen: zelfregulering, ondernemend denken en handelen, oriëntatie op 

jezelf, je studie en je loopbaan 

● Manieren van omgaan met anderen: sociale en culturele vaardigheden, communiceren 

 


