
Het gymnasium:
leren vérder  te kijken



In het kort

• Extra vak vanaf klas 1: 
Latijn (taal van het 
Romeinse Rijk zo’n 2000 
jaar geleden)

• Extra vak vanaf klas 2: 
Grieks (taal van het oude 
Athene van 2600 jaar 
geleden)



Waarom een oude taal 
leren?

Daarom…

• Fundament van de Westerse beschaving 
(democratie, geneeskunde, het begin van het recht, architectuur etc.)

• Analytisch denken

• Verwantschap met andere talen (Frans, Spaans, Nederlands 
etc.)

• Kunsten (mythologische verhalen)

• Interessant om teksten van mensen uit een heel andere tijd 
te lezen

• En vele andere redenen



Naar 1-gymnasium ... ? 
Als je

→ je goed kunt concentreren

→ initiatieven neemt

→ gemakkelijk leert

→ van verhalen houdt

→ logisch denkt
→ van taal houdt

→ geïnteresseerd bent in de wereld 
om je heen

→ graag leest

→ ……………………………..



Grieks en Latijn leren =
taal én cultuur leren

• Taalverwerving

• Cultuurgeschiedenis 

• Geschiedenis

• Beeldende kunst

• Mythologie en religie

• Archeologische vondsten

• Filosofie

• Toneel

• Literatuur



Taal in de brugklas

• Grammatica: vormleer en zinsleer

• Woordenschat verwerven

• Vertalen

• Tekstbegrip



Cultuur: klas 1
Cultuurgeschiedenis:

- hoe leefden de Romeinen?

- excursie naar Archeon 

Mythologie en religie:

- mythologie: mens, ken je grens

- project ontstaansmythen  

Literatuur, mythologie, 
cultuurgeschiedenis: 

- epos Metamorphosen

- epos Aeneis

Kennis van de cultuur vergroot het tekstbegrip: ook teksten zijn een 
cultuuruiting 



Lessentabel 
Grieks en Latijn

Klas 1 3 uur Latijn

Klas 2 2 uur Latijn 3 uur Grieks

Klas 3 3 uur Latijn 4 uur Grieks

Klas 4, 5 en 6:

4 uur Latijnse taal en cultuur
en/of

4 uur Griekse taal en cultuur



Klassieke Talen: 
creatief en vormend 

• In de wekelijkse lessen is er aandacht 

voor: 

eigen meningsvorming 

link naar huidige tijd

creatieve verwerking van de opgedane 

kennis 

• Ook in excursies en projecten komt dit 

aspect terug:

klas 2 

excursie naar Xanten

project Romaanse Talen (i.s.m. Frans)



Elk jaar excursies

• Archeon 

• Xanten

• Nijmegen

• Antwerpen

• Rome





1-Gymnasium … 
en de andere vakken?

Lesstof compact

Verdieping
Ruimte voor 
creativiteit

Vakoverstijgende 
projecten

Aandacht voor de 
oudheid


