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Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten 

Grote Opdracht 1 bestaat uit taalverwerving en taalbeschouwing: in deze opdracht leren leerlingen 

leren de Griekse en Latijnse taal om teksten te vertalen, begrijpen en analyseren. In de feedback op 

de Grote Opdrachten (zoals die in juni 2019 ontvangen is via klassieken.nu) was een belangrijk punt 

dat men de rol van taal duidelijker in de curriculumbeschrijving wilde zien terugkomen. We hebben 

er daarom voor gekozen om bij Grote Opdracht 1 twee bouwstenen te maken: een bouwsteen 

gericht op taalverwerving en een bouwsteen gericht op taalbeschouwing.  

Bouwsteen 1.1: Taalverwerving en het ontsluiten van teksten 

Het verwerven van kennis over de talen Grieks en Latijn is een van de belangrijkste voorwaarden 

voor een directe toegang tot Griekse en Latijnse teksten. De talige kennis is onder te verdelen in 

kennis van vocabulaire, morfologie, syntaxis, pragmatiek en tekststructuur. Voor het begrijpen van 

teksten is niet alleen talige kennis nodig. Ook genrekennis, de sociale, historische en geografische 

context en kennis van de wereld in het algemeen spelen een rol. Leerlingen leren vertalingen maken 

en krijgen inzicht in vertaalprocessen. Daarnaast stuiten ze door het maken van vertalingen op 

verschillen tussen het Latijn of Grieks en het Nederlands. 

Onderbouw 

Een groot deel van de talige kennis wordt verworven in de onderbouw. De taalverwerving gebeurt 

met het oog op het ontsluiten van teksten. In de onderbouw zijn dit eenvoudige teksten en dit 

kunnen vereenvoudigde authentieke teksten zijn of teksten die voor dit doel geschreven zijn. De 

teksten in de onderbouw zijn zodanig dat leerlingen kunnen oefenen met het inzetten van zowel 

talige als niet-talige kennis om te komen tot begrip van een eenvoudige tekst. Leerlingen maken 

daarbij kennis met diverse strategieën voor zins- en tekstbegrip en leren die op een voor hun 

efficiënte en effectieve manier inzetten. Leerlingen leren vertalingen van eenvoudige teksten maken 

en maken daarbij kennis met vertaalprocessen en vertaalstrategieën. Daarnaast zien ze door het 

maken van vertalingen verschillen tussen het Latijn of Grieks en het Nederlands, in de onderbouw 

vooral op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en woordvolgorde. 

Leerlingen leren: 

 Relevante kennis in te zetten om te komen tot een eerste begrip van een eenvoudige tekst in 
het Grieks of Latijn 

 Een eerste begrip van een tekst te demonstreren door middel van bijvoorbeeld het 
beantwoorden van begripsvragen of het maken van een vertaling  
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Bovenbouw 

De talige kennis wordt in de bovenbouw herhaald, vooral aan de hand van de teksten die behandeld 

worden. In de bovenbouw zijn dit authentieke teksten, in oplopende moeilijkheidsgraad. Leerlingen 

hebben naast talige kennis ook steeds meer niet-talige kennis nodig om deze teksten te begrijpen. 

Dit is bijvoorbeeld kennis over genre, sociale, historische en geografische context. Bij het vertalen 

van authentieke teksten gebruiken en verdiepen leerlingen hun kennis van vertaalprocessen. Ze 

leren bewust te kiezen tussen verschillende vertaalstrategieën. Door het vertalen stuiten de 

leerlingen op de verschillen tussen de taalsystemen van het Grieks en Latijn en die van het 

Nederlands. De verschillen hebben te maken met vocabulaire, morfologie, syntaxis en 

woordvolgorde, pragmatiek en tekststructuur. 

Leerlingen leren: 

 Relevante kennis in te zetten om te komen tot een eerste begrip van een authentieke tekst 
 Een eerste begrip van een authentieke tekst te demonstreren door middel van bijvoorbeeld 

het beantwoorden van begripsvragen of het maken van een vertaling 
 


