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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 2.2: Contextualiseren van cultuuruitingen 

Of het nu teksten zijn of andersoortige cultuuruitingen, de maker wil iets met zijn product 

communiceren. Kennis van de context waarin de maker en of het product thuishoort is onontbeerlijk 

om op een zinvolle manier na te denken over wat de maker wilde communiceren. Leerlingen leren 

kennis in te zetten van bijvoorbeeld vormkenmerken van stijlen, periodisering, verhalengoed, 

historische gebeurtenissen en personages om tot beter begrip te komen van een cultuuruiting. Ze 

leren die cultuuruiting te contextualiseren. 

Onderbouw 

In de onderbouw wordt een begin gemaakt met het verwerven van kennis van verhalengoed en 

wordt in grote lijnen een historisch kader geschetst. Leerlingen gebruiken deze kennis om de inhoud 

van teksten en andere cultuuruitingen beter te begrijpen en te contextualiseren.   

Leerlingen leren: 

 Kennis van vormkenmerken en verhalengoed inzetten bij het herkennen en beschrijven van 
een (tekstuele of niet-tekstuele) cultuuruiting 

 Kennis van de cultuur-historische context inzetten bij hun begrip van een (tekstuele of niet-
tekstuele) cultuuruiting 

Bovenbouw 

In de bovenbouw wordt kennis van bijvoorbeeld vormkenmerken van stijlen, periodisering, 

verhalengoed, historische gebeurtenissen en personages uitgebreid en toegepast op specifieke 

teksten en andere cultuuruitingen. Leerlingen gebruiken deze kennis om de inhoud beter te 

begrijpen én ze leren na te denken over wat een maker met zijn product wilde communiceren in de 

oorspronkelijke cultuur-historische context.  

Leerlingen leren: 

 Kennis van vormkenmerken en verhalengoed inzetten bij het herkennen en beschrijven van 
een (tekstuele of niet-tekstuele) cultuuruiting 

 Kennis van de cultuur-historische context inzetten bij hun begrip van een (tekstuele of niet-
tekstuele) kunstuiting 

 Reflecteren op de communicatie tussen de maker en ontvangers van de cultuuruiting in de 
oorspronkelijke cultuur-historische context 

 

 


