


Latijn



Interesse

Taal als systeem leren 
begrijpen en toepassen

Puzzelen op topniveau, een 
echte uitdaging!

Brede interesse: van aquaduct 
tot zinsbouw

Cultuur van de Romeinen 
leren kennen en vergelijken 

met heden

Latijn is vooral leerrijk én leuk!





Vakinhoud
Wat leren leerlingen in de lessen Latijn?



Voorsprong talen – moderne talen



Voorsprong talen – taal als systeem

Bepaling Onderwerp 

Naamwoordelijk 
gezegde 

NWD + 
kww



Lectuur – plezier van het lezen

Vertalen – begrijpend lezen 
(inhoudsvragen –
taalvragen) 

Puzzelen op hoog niveau! 

Logisch denken –
nauwkeurigheid –
probleemoplossend denken



Latijn: vocabularium - grammatica

Vocabularium 

Welk Latijns woord herken je in 
de volgende moderne woorden? 
- ami (Fr.): amicus - vriend
- respect: respicere – rekening 

houden met; omkijken 
- victory (Eng.): victoria: 

‘overwinning’ 

Het voorvoegsel ‘in-’ betekent 
‘on-’
certus: ‘zeker’ 
 incertus: ‘onzeker’



Cultuur



LED: levensecht – eigentijds - duurzaam

Latijn = LED
Sociale en culturele vaardigheden 
Samenwerken
Probleemoplossend vermogen 
Digitale geletterdheid
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren 



Duurzaam (= leren leren)

• vocabularium en grammatica = basiskennis
• voorsprong moderne talen 
• leren leren (10 – 25 woordjes per dag) 
• inzicht in taalstructuur (bv. LV – COD (Fr.))

• vaardigheden verwerven 
• nauwkeurigheid (aandacht voor details én geheel)
• grotere pakketten leerstof verwerken 
• doorzettingsvermogen (elke dag woordjes leren) 





Verkennende projecten

Periodes van 6 weken Mogelijkheid om 1 keer te kiezen

Voorbeeldproject STEM-wetenschappen

schooljaar 2021-2022

‘Proeven van STEM’

Wil je een brug bouwen met ijsroomstokjes of liever een 
robot programmeren? Wil je een 3D-ontwerp maken of 
spreekt een microbit je wel aan?  Dan is dit project iets 
voor jou!



Overgang 1e naar 2e jaar

Keuzepakket 1e jaar Basisoptie 2e jaar 

ICT

4 lesuren 
Latijn

Mijn extra keuze:
Verkennend project

5 lesuren 

• Latijn
• Economie & organisatie
• Maatschappij & welzijn 
• Moderne talen & 

wetenschappen 
• STEM-wetenschappen 



Vragen?

Mevr. S. Van Rompaey
Leerkracht Latijn
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