Klassieke talen – 1e leerjaar A
Latijn – 1LA
•

•

Toelatingsvoorwaarden
•

Je behaalde het getuigschrift basisonderwijs.

•

Je komt rechtstreeks over uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige
nieuwkomers en de toelatingsklassenraad van het 1e leerjaar A, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen, geeft jou een gunstig
advies. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van je effectieve regelmatige lesbijwoning.

Beschrijving van het keuzegedeelte
Als je voor deze vorming kiest, ga je voor een uitdagende en veelzijdige opleiding, die sterk taalkundig, literair en cultuurhistorisch georiënteerd is . Je vult je
pakket basisvorming aan met een keuzegedeelte van 4 uur Latijn (+ inleiding tot het Grieks) en 1 uur STEM. In het STEM-uur kom je in contact met programmeren
en leer je hoe wetenschap en techniek helpen om maatschappelijke problemen op te lossen.
In de lessen Latijn bestudeer je een klassieke taal en oude, maar soms verrassend actuele teksten. Door heel regelmatig vocabularium te studeren, krijg je een
rijkere woordenschat en leer je de oorsprong van vele woorden in moderne talen. Door de invloed van het Latijn op bijna alle West-Europese talen ontdek je hoe
levend deze oude taal ook vandaag nog is. Je zal nu ook heel wat medische en juridische termen en wetenschappelijke en technologische benamingen leren
begrijpen.
Via de studie van woorden en grammatica (spraakkunst) kom je tot het lezen van Latijnse teksten. Je leert zinnen en teksten zorgvuldig analyseren en
interpreteren. Zo word je getraind in abstract en logisch denken met zin voor analyse en nauwkeurigheid, en word je taalvaardiger.
Door de lectuur van deze teksten, de studie van de Romeinse beschaving en een beknopte kennismaking met het Grieks op het einde van het schooljaar, ontdek je
niet alleen de antieke geschiedenis en de basis van onze westerse cultuur, maar verruim je ook je kijk op de samenleving waarin we nu leven. Je dringt door tot
een cultuur en verhalenschat die maar liefst 2000 jaar oud zijn, een blijvende stempel hebben gedrukt op onze moderne samenleving en bijgevolg nog heel actueel
en de moeite waard zijn.
Welke inhouden mag je dus verwachten in de lessen Latijn?
•
•
•
•
•
•

Je krijgt de beginselen van de Latijnse taal.
Je leert Latijnse teksten geduldig, nauwkeurig en begrijpend lezen.
Je maakt kennis met aspecten van de antieke cultuur die aan de basis liggen van onze westerse cultuur.
Je ontwikkelt je historisch en cultureel bewustzijn.
Je verwerft dieper inzicht in talen door verbanden te zien met de moderne talen, de wetenschappelijke en technologische taal.
Je oefent essentiële vaardigheden, die ook voor andere vakken bijzonder nuttig zijn: analyseren of ontleden, samenvattingen of syntheses maken, nauwkeurig
formuleren.

Bekijk ook eens deze filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=rBy_EruADEw - https://www.youtube.com/watch?v=9jTN8gmALm8 - http://sintpietersgent.be/openschooldag/latijn/

Klassieke talen – 1e leerjaar A
Latijn – 1LA
Welk profiel moet je hebben?
•
•
•
•

SPIG I1

Je hebt een grote belangstelling voor talen en literatuur en bent geboeid
door geschiedenis.
Je vindt het een uitdaging om je te verdiepen in de studie van een oude taal
en de ermee verbonden cultuur.
Je vindt het fijn je taalgevoel aan te scherpen en je hebt ook een brede
interesse voor wiskunde en wetenschappen.
Je bent leergierig, je beschikt over een goed (woord)geheugen en sterk
inzicht, je kan systematisch redeneren, je studeert graag en leert vlot.
Je schuwt geen extra inspanningen.

Logische en mogelijke overgangen naar het tweede jaar
Een logische overgang* na het eerste jaar A met keuzegedeelte Latijn is een
tweede jaar met basisoptie Grieks-Latijn of Latijn. Ook een overstap naar een
basisoptie zonder klassieke talen is mogelijk.

Inhoudelijke verwantschap met
Grieks-Latijn
Latijn

Mogelijke overgangen in SPIG naar
Grieks-Latijn*
Latijn*
Economie en organisatie
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen

*Logische overgangen wegens inhoudelijke verwantschap

geïntegreerd
geïntegreerd
geïntegreerd

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Vakken

Differentiatie

In het keuzegedeelte ‘Klassieke talen’ wordt een grondige basis gelegd voor de
talenkennis, maar ook voor wetenschappen en wiskunde. Onze derde graad
levert hiervoor het beste bewijs: de studierichtingen Grieks-WetenschappenWiskunde en Latijn-Wetenschappen-Wiskunde, waar evenveel wiskunde en
wetenschappen aan bod komen als in de richtingen zonder klassieke talen, doen
het héél goed.

1LA
Lestijden

Leren leren

In de basisschool behaalde je heel goede resultaten voor alle vakken. Je
houdt rekening met het advies dat je er kreeg bij het eindrapport van het
zesde leerjaar.

•

KLASSIEKE TALEN

Eerste graad, eerste jaar
A-stroom
Vakken
Gemeenschappelijk
funderend leerplan (GFL)
Gemeenschappelijk
leerplan ICT (GLI)

Basisvorming:
27 lestijden

•

Lessentabel Klassieke talen : Latijn
1e leerjaar A

Keuzegedeelte 1:
verkenning:
4 lestijden

Lestijden

Latijn

4
Vakken

Keuzegedeelte 2:
verdieping of
versterking:
1 lestijd
Totaal

Lestijden
1

STEM
of
Frans/Nederlands/
wiskunde (VST)

1
32

(V) = verdieping (= uitdaging) – (VST) = versterking (ondersteuning, remediëring)
Oranje: basisvorming of algemene vorming – groen en paars: keuzegedeelte
(differentiatie)

