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Grote Opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling 

In Grote Opdracht 2 leren leerlingen aan de hand van Griekse en Latijnse teksten talige, retorische en 

verteltechnische technieken en strategieën herkennen en interpreteren. Deze manier van kijken, 

gekenmerkt door systematische analyse en het doorzien van communicatiestrategieën, wordt niet 

alleen toegepast op teksten, maar ook op andere cultuuruitingen. Ook in deze Grote Opdracht 

hebben we ervoor gekozen twee bouwstenen te ontwikkelen, onder andere om de rol van taal en 

analyse van teksten duidelijk naar voren te laten komen in het curriculum. 

Bouwsteen 2.1: Vorm en betekenissen van teksten 

De analyse van teksten beperkt zich in de schoolvakken niet tot een taalkundige analyse (zoals 

beschreven in bouwsteen 1.2). Naast kennis van een taalkundig begrippenapparaat behoort daarom 

ook kennis van retorische, stilistische en narratologische terminologie tot het schoolvak.  

Onderbouw 

In de onderbouw wordt een begin gemaakt met het verwerven van retorische, stilistische en 

narratologische termen. Leerlingen leren in de onderbouw een beperkt aantal van deze middelen te 

herkennen in eenvoudige teksten en te benoemen. Ook wordt in de onderbouw al door leerlingen 

nagedacht wat de mogelijke betekenissen en effecten van het middel in de tekst kunnen zijn.  

Leerlingen leren: 

 Een beperkt aantal retorische, stilistische en narratologische middelen in een eenvoudige 
tekst herkennen en kunnen die met behulp van dat letterkundige begrippenapparaat 
benoemen 

 Reflecteren op mogelijke betekenissen en effecten van de inzet van deze middelen in de 
voorliggende (eenvoudige) tekst 
 

Bovenbouw 

In de bovenbouw breiden leerlingen hun letterkundige begrippenapparaat uit. Ze leren het te 

gebruiken in hun analyse en interpretatie van authentieke Griekse of Latijnse teksten. 

Leerlingen leren: 

 Retorische, stilistische en narratologische middelen in een authentieke Griekse of Latijnse 
tekst herkennen en die met behulp van dat letterkundige begrippenapparaat beschrijven 

 Reflecteren op mogelijke betekenissen en effecten van de inzet van deze middelen in de 
voorliggende authentieke tekst 


