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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 1.2: Taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie van teksten 

Talige kennis wordt in de schoolvakken ingezet om te komen tot een eerste begrip van de tekst. 

Daarnaast gebruiken leerlingen hun talige kennis ook om te reflecteren op teksten en op de taal 

waarin die tekst geschreven is. Om taalbeschouwing en reflectie op talige aspecten van teksten 

mogelijk te maken, verwerven leerlingen kennis van een taalkundig begrippenapparaat. Onder het 

taalkundig begrippenapparaat vallen termen met betrekking tot morfologie, syntaxis, pragmatiek en 

tekststructuur.  

Onderbouw 

In de onderbouw worden de termen voor het eerst aangeboden en leren leerlingen ze toepassen op 

woord-, zins- en tekstniveau. Leerlingen beginnen in de onderbouw al met het reflecteren op 

effecten van talige keuzes, bijvoorbeeld als ze kennismaken met het verschil tussen actieve en 

passieve werkwoordsvormen. 

Leerlingen leren: 

 Met behulp van een taalkundig begrippenapparaat teksten op woord-, zins- en tekstniveau 
analyseren en interpreteren 

 Reflecteren op talige keuzes en strategieën in de tekst 
 

Bovenbouw  

In de bovenbouw ligt meer nadruk op taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie 

van teksten.  Leerlingen zetten in de bovenbouw het taalkundig begrippenapparaat in bij analyse en 

interpretatie van authentieke teksten. 

Leerlingen leren: 

 Met behulp van een taalkundig begrippenapparaat authentieke teksten op woord-, zins- en 
tekstniveau analyseren en interpreteren 

 Reflecteren op talige keuzes binnen het taalsysteem 


