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• Waar gaat het vak over?

• Wat zijn de werkvormen en vaardigheden?

• Grootste verschil met de onderbouw

• Wat is een toepassing of loopbaan waar je dit vak 
in terugziet.

• Wat ervaren leerlingen als positief aan dit vak?

• Waar moeten leerlingen/ouders verder mee 
rekening houden?

• Voorbeeld van een opdracht of methode

• Wat zeggen leerlingen over dit vak?

In deze presentatie bespreken we   
de volgende punten:

Inhoud
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Waar gaat het vak over?
LTC: Latijnse taal en cultuur

• Lezen/vertalen van Latijnse teksten 

• Begrijpen van de oudheid d.m.v. de teksten

• Begrijpen van onze leefwereld d.m.v. het bestuderen 
van de oudheid
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Werkvormen en vaardigheden
LTC: Latijnse taal en cultuur

• Vertalen (kennis van grammatica en vertaalstrategieën)

• Interpreteren (Wat staat er? Wat bedoelt de schrijver? Wat zien we?)

• Reflecteren (Hoe denken we daar nu over? Hoe denk ik daarover?)
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Grootste verschil onderbouw
LTC: Latijnse taal en cultuur

• Vanaf halverwege klas 4 echte Latijnse teksten; de grammatica is dan afgerond. Je leest 
teksten van verschillende Romeinse schrijvers en verschillende genres; in klas 6 elk jaar 
een andere schrijver en ander onderwerp voor het eindexamen.

• Meer aandacht voor wat er staat; vertalen is niet meer het einddoel.

• Meer samenhang tussen de teksten en de cultuuronderdelen.
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Toepassing of loopbaan waarin je 
dit vak terugziet
LTC: Latijnse taal en cultuur

• Alle talenstudies

• Studies/ beroepen waarbij je moeilijke teksten moet lezen en begrijpen

• Studies/ beroepen waarbij een brede algemene kennis van pas komt

• Kortom: alle studies
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Wat ervaren leerlingen als lastig
LTC: Latijnse taal en cultuur

• Het is een groot vak, dus veel werk (veel vertalen).

• Het is lastig: alles komt in de teksten bij elkaar.

• Het vraagt discipline en zelfstandigheid.
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Wat ervaren leerlingen als positief 
aan het vak?

• Interessant om 2000 jaar oude teksten te vertalen/lezen en vooral te bespreken

• Cultuuronderdelen (o.a. retoricaproject en Romereis)

• Het is moeilijk, maar daardoor leer je ook echt iets.

• Je leert je om je echt voor iets in te zetten. Handig als je dat goed kunt als je naar de universiteit 
gaat.

• Frans en Duits worden stukken makkelijker als je Latijn hebt.

• Je leert nadenken en verbanden te zien.

• Halverwege klas 4 heb je alle grammatica gehad.

• Kleine klassen, hechte groep.

LTC: Latijnse taal en cultuur
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Waar moeten leerlingen en ouders 
verder rekening mee houden?

• De overgang in klas 4 is groot: in de eerste helft van het jaar gaat het behandelen van de grammatica vanwege 
het aantal uren snel en daarna is de overgang naar echte teksten best een grote stap.

• Ongeveer halverwege klas 4 heb je alle grammatica gehad en ga je echt Latijn lezen. Daarna is er wel enig 
niveauverschil in de teksten, maar wordt het niet per se moeilijker. De teksten worden in klas 5 en 6 wel in hoger 
tempo gelezen.

• Als je voor gymnasium kiest heb je in klas 4 geen ckv. Atheneumleerlingen hebben dat wel. 

LTC: Latijnse taal en cultuur



v

18 January 2022 11

Voorbeeld opdracht 
LTC: Latijnse taal en cultuur

Petit Gemellus nuptias Maronillae Gemellus wil met Maronilla trouwen
et cupit et instat et precatur et donat. Én hij wil het én hij loop achter haar aan én hij smeekt én 

hij geeft cadeaus.
Adeone pulchra est? Immo foedius nil est. Is zij zo mooi? Nee integendeel, zij is het lelijkste dat er is.
Quid ergo in illa petitur et placet? Tussit. Wat maakt haar dan aantrekkelijk en waarom valt ze bij hem in 

de smaak? Ze hoest.

1. Waarom wil Gemellus met Maronilla trouwen? `Geef het Latijnse woord en leg uit waarom dit haar aantrekkelijk 
maakt.

2. Hoe laat de dichter in zijn woordgebruik in regel 2 zien hoeveel moeite Gemellus doet om met Maronilla te 
kunnen trouwen?

3. a. Zoek op internet naar een voorbeeld van (een bekend) iemand die om dezelfde reden getrouwd is.
4. b. Wat is jouw mening over deze persoon? 



bijzonder

Je kunt iets wat een 
heleboel andere 

mensen niet kunnen, 
iets wat al duizenden 

jaren oud is, dat is toch 
best bijzonder.

relevant

Het is leuk om echt diep 
in te gaan op 

vertalingen; zo leer je 
belangrijke personages 

en ontwikkelingen 
kennen die ook vandaag 
de dag nog relevant zijn.

cultuur
Door Latijn heb ik een 

andere kijk op de 
huidige cultuur, literatuur 
en taal. Door de teksten 

te bestuderen leer je 
veel over retorica, 
filosofie en poëzie.

gezellig
De lessen zijn gezellig, 
want we zijn met een 

kleine klas.

Het is leuk om Latijnse 
teksten te kunnen 

vertalen.
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Leerlingen aan het woord

Ipek
(5 vwo)

David
(5 vwo)

Joep
(6 vwo)

Tessa
(5 vwo)



Bedankt
voor je 
aandacht!
Vragen? Neem contact op met Mike 
Hendriks via m.hendriks@hetassink.nl
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