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Mascha Dolmans-Lucassen

• Docent Grieks en Latijn
• Docent Praktische filosofie
• M.dolmans@varendonck.nl

?



Het doel van de Gymnasium opleiding
Klassieke talen en KCV 

• Het vak klassieke talen: een geïntegreerde bestudering van de talen en 
culturen van de klassieke Oudheid,  de doorwerking hiervan in latere periodes  
uitmondend in de reflectie op het eigene en vreemde. 

De meerwaarde voor de leerling is: 

1. ontwikkeling van identiteit en zelfontplooiing,  
2. nadenken over de verhouding tussen individu en gemeenschap, reflecteren 

op de betekenis van burgerschap, 
3. nadenken over de Europese geschiedenis en de moderne tijd vanuit een 

historisch besef, 
4. reflectie op klassieke teksten, 
5. reflectie op de relatie tussen de antieke cultuur en de latere Europese 

cultuur en een zelfstandige oordeelsvorming. 



Het doel van de Gymnasium opleiding
Klassieke talen en KCV 

• Klassieke talen en cultuur vormen en verbinden. Dat doen ze met 
machtige verhalen, met sterke beelden en belangrijke vragen. 

• De klassieken verbinden de wereld van vroeger en vandaag, verbinden 
de eigen wereld met die van de ander. 

• Ze openen de ogen voor wat mensen met elkaar delen, in de huidige 
samenleving. Ze bereiden voor op een rol in de maatschappij van 
morgen.

• De klassieken vormen de leerling voor de rest van zijn leven. 

• Non scholae sed vitae discimus!



3 redenen

• A. Het ondersteunt de 
leerling bij het leerproces van 
veel andere vakken

→ didactisch

• B. Het helpt de leerling bij
vervolgstudies en beroepen

→ voorbereidend

• C. Het verdiept de kennis van 
cultuur, geschiedenis en 
politiek

→ algemeen vormend

Drie voordelen van de gymnasiumopleiding 



A. Didactisch

• Romaanse talen: Latijn staat aan de basis! 
- Pater (vader), père, padre

• De woordenschat wordt door Grieks én Latijn enorm verrijkt
- Biologie→ βιος λογος 

• Heel veel woorden in het Nederlands (maar ook in het Engels, Frans en 
Duits, Spaans) vinden hun oorsprong in  de Klassieke Talen.

- Etc. → et cetera 
- Kapitel→ caput (hoofd)



Neologisme Neos (nieuw) + Logos (woord)

Filosofie Filos (liefde) + Sofia (wijsheid)

Microscoop Mikros (klein) + Skopeo (kijken)

Theater Theao (bekijken)

Panorama Pan (alles) + Orao (zien)

Chronologisch Chronos (tijd) + Logos (woord/kennis)

Psychiater Psyche (ziel) + Iatros (arts)

Telefoon Tele (ver) + Fonè (stem)

Allochtoon Allos (andere) + Chtonos (geboortegrond)

Voorbeelden woordenschat Grieks



Conversatie Conversare

Invitatie Invitare

Introductie Intro (naar binnen) + Ducere (leiden)

Consequentie Con (samen) + Sequeri (volgen)

Science-Fiction Scientia (wetenschap) + Fictio (verzinsel)

Discriminatie Discrimen (onderscheid)

Desertie Desereo (in de steek laten)

Protectie Protegeo (beschermen)

Vulgair Vulgus (volk)

Recessie Re (terug) + Cedo (wijken)

Mutatie Mutare (veranderen)

Extrovert Extra (naar buiten) + Verto (keren)

Voorbeelden woordenschat Latijn



De leerling leert (heel) precies analyseren en formuleren

• In het Latijn en Grieks staat geen enkel woord of letter er voor niets! 

• Een letter verschil is een wereld van verschil:
Caesarem hoc fecisse dicunt: Men zegt dat Caesar dit gedaan heeft

Caesarem hoc fecisse dicent: Men zal zeggen dat Caesar dit gedaan heeft

• Het Nederlands is veel minder nauwkeurig:
• - ik ga het boek morgen terugggeven als ik het heb gelezen (Nederlands)
• - ik zal het boek morgen teruggeven als ik het gelezen zal hebben (Latijn)

• Door de Klassieke talen leren leerlingen op een hoger niveau omgaan met 
de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Bijv. De kennis en
gebruik van de retorica tijdens de debatten bij Nederlands (6e klas).

B. Voorbereidend



B. 

• Voor sommige beroepsgroepen en de daarbij behorende studies is de 
kennis van Latijn / Grieks vooral van grote meerwaarde:

• Geneeskunde en biologie:
- Medische termen
- Flora en Fauna
- Anatomie
- (zowel Latijn als Grieks)

• Talen
• Geschiedenis
• Advocatuur:

- Romeins recht
- Juridische termen

Voorbereiding op vervolgstudie



C. Algemene vorming

De leerling leert nadenken over de Europese geschiedenis en de moderne 
tijd vanuit een historisch besef, 

De leerling kan reflecteren op de relatie tussen de antieke cultuur en de 
latere Europese cultuur en een zelfstandige oordeelsvorming. 

Ergo: een Gymnasiumleerling komt goed uit de verf bij Twee voor 12 en de 
Slimste mens!



Receptie van de klassieken: het doorleven van de 
Klassieken in onze tijd



Sport, democratie, architectuur vinden hun 
oorsprong in de Klassieke oudheid



Film geïnspireerd door de Klassieke oudheid



Doelen gymnasiumopleiding
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Voor welke leerlingen?

• Leerlingen die geïnteresseerd zijn in taal en geschiedenis,

• Die een stapje extra kunnen en willen zetten, een goede dosis 
doorzettingsvermogen is een pre,

• Die het fijn vinden om precies te werken en te puzzelen

• Die bereid zijn en het leuk vinden om dieper over de stof na te denken. 



Curriculum van het Gymnasium
Leerjaar 1

• Kennismaking met Latijnse taal en 
cultuur

• Grammatica met cultuur geïntegreerd

• Methode SPQR met online omgeving

• Excursie naar het Archeon→ Romeinen 
in de omgeving

• Excursie naar Herne Bay → Romeinse 
invasie van Groot-Britannia
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Curriculum van het Gymnasium
Leerjaar 2

• Verdieping van Latijnse taal en cultuur

• Kennismaking met Griekse taal en cultuur 

• Methode Pallas voor Grieks

• Excursie naar Xanten→ Romeinen in de 
omgeving

• Excursie naar York → invloed van de 
• Romeinen op West-Europa
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Curriculum van het Gymnasium
Leerjaar 3

• Verdieping Griekse en Latijnse taal en cultuur

• Europese examens ECCL

• Keuzegesprekken voor bovenbouw

• Excursie met V4 naar Amsterdam/Trier
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Curriculum van het Gymnasium
Leerjaar 4

• De keuze is gemaakt voor Griekse en/of Latijnse taal en cultuur

• Afronden grammatica & verdieping taal- en cultuurbeschouwing

• Daarna werken in modules 

per thema/auteur

- Latijn: Bovenbouwmethode SPQR

- Grieks: Palladion

• Excursie Amsterdam → receptie van de klassieken en klassieke 

bouwkunst / Trier 
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Curriculum van het Gymnasium
Leerjaar 5

• Voorbereidingen op het centraal eindexamen

• werken in modules per thema/auteur

- Latijn: Bovenbouwmethode SPQR

- Grieks: Palladion

- Grieks: epiek, filosofie, historiografie, tragedie
- Latijn: epiek, filosofie, historiografie, retorica

• 4e periode: CSE van de 6e klas
• Excursie naar Griekenland of naar Rome

en Pompeï
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Curriculum van het Gymnasium
Leerjaar 6

• Elke jaar een nieuw eindexamen-pensum
• Excursie naar Leiden: 
- Eindexamenworkshop in het RMO 
- College GLTC
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Masterclass Klassieke talen

• Woensdag 9 december van 14-15.30uur
• Kennismaking met de Klassieke talen

• Inschrijven kan nog steeds
• Leuk, spannend en natuurlijk, Corona-proof!



Vragen?

Heeft u vragen? 

NU: live,  via handje opsteken. Graag tijdens het stellen van de vraag de 
camera en microfoon open.
LATER: kunt u altijd nog een afspraak maken met mij, op school of via Teams. 
Afspraak maken met mij via m.dolmans@varendonck.nl

Vale!

mailto:m.dolmans@varendonck.nl

