Grieks–Latijn
Grieks–Latijn–optie wiskunde
Latijn
Latijn–optie talen
Een studierichting voor jou?
Ben je geboeid door de Griekse en/of de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant?
Sta je te springen om de meesterwerken van grote Griekse en/of Latijnse auteurs in handen en onder
handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je
graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in mekaar steekt? Als je op al deze vragen “ja”
antwoordt, dan is één van de bovenstaande studierichtingen zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie
van deze klassieke taal. Naarmate je je meer en meer ingraaft in deze taal, kom je dichter en dichter
bij de wortels van onze Europese cultuur terecht. Je oog wordt gericht op periodes in de Europese
geschiedenis die een belangrijke invloed hebben gehad op de manier van leven en denken in onze
Westerse samenleving. Dankzij de studie van de klassieke talen begrijpen we onze eigen cultuur beter
en kunnen we hem ook beter situeren tegenover en vergelijken met andere, niet-Westerse culturen.
Omdat veel moderne talen grondig zijn beïnvloed door de klassieke talen, zal je door de studie van de
klassieke talen veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden begrijpen en ook nieuwe talen
kunnen aanleren. Dit komt zeker van pas in studierichting ‘Latijn–optie talen’, omdat daar de moderne
vreemde talen ook extra in de kijker staan.
Kies je voor de studierichting ‘Grieks–Latijn–optie wiskunde’ of ‘Latijn’ dan vind je het niet erg om je
gedurende vijf lesuren per week extra goed in te zetten in de lessen wiskunde. Om te kunnen slagen
in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse, maar toch ook enige aanleg nodig
omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken.
Grieks en Latijn leren kan niet zonder inspanning, er komt veel nadenken en redeneren bij te pas. Het
traint je geheugen en je leert ontleden en samenvatten, wat nog van pas zal komen bij je verdere
studies.

Wat mag je verwachten in het vak Grieks?
Het verdronken eiland van Atlantis, fabels over leeuwen en vossen, een detectiveverhaal, Orpheus en
Heracles, Aesopus die wel iets weg had van onze Tijl Uilenspiegel, …, ongelooflijke figuren en
verhalen die kunstenaars, dichters en denkers door de eeuwen heen zijn blijven inspireren.
Via de studie van de grammatica en de lectuur van boeiende teksten vergroot je je kennis van het
Grieks en ontwikkel je het vermogen om creatief om te gaan met taal. Grieks scherpt je taaldenken,
vereist aandacht, snelheid en precisie, leert je helder en genuanceerd denken, …
Je krijgt een open geest met aandacht voor het vreemde, zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat
hedendaagse feiten begrijpen, want de Grieken hebben in hun wetenschappen, hun kunst, hun
filosofie onze denkwijzen enorm beïnvloed.
Het vak Grieks brengt je via de studie van de taal tot de lectuur van de auteurs en laat je zo
kennismaken met de volle rijkdom van de Griekse cultuur.

Wat mag je verwachten in het vak Latijn?
Je bestudeert Latijn niet om het te kunnen spreken, maar wel omdat de eigen structuur van die taal je
verplicht om zeer nauwgezet te ontleden en vlekkeloos te redeneren bij het samenbrengen van
gegevens. Je staat kritisch tegenover uitspraken en je leert uitgebalanceerd denken. Je ‘strijd’ met het
Latijn geeft je een logisch denkkader. Je leert ontleden en samenvatten, een gave die ook op andere
studiedomeinen belangrijk is. Teksten lezen, is decoderen, voorzichtig aftasten. Je
concentratievermogen, grondigheid en geduld gaan erop vooruit.
Dankzij de studie van het Latijn ben je in staat om de teksten van de oude Romeinse schrijvers zoals
de veroveraar Julius Caesar en de leuke verteller Ovidius in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen.
Hierdoor treed je op een bijzondere wijze in contact met de Romeinse cultuur, de cultuur die in ruime
mate de onze heeft bepaald. Natuurlijk lees je ook teksten van andere, minder bekende, maar daarom
niet minder boeiende Romeinen in hun oorspronkelijke taal: liefdesverhalen, avonturen, een stukje
wetenschappelijke tekst, …
Werken met Latijnse teksten betekent dus in ieder geval een goede training voor je verstand. Het
Latijn ligt aan de basis van vele moderne talen: Frans, Italiaans, Spaans en Engels. Bij de studie van
deze talen komt je kennis van het Latijn zeker van pas.

En na de 2de graad?
Het logisch vervolg van de 2de graad Grieks-Latijn is uiteraard de 3de graad Grieks-Latijn of Griekswiskunde. Wie de combinatie van de twee klassieke talen te zwaar vindt, kan bij de start van de 3 de
graad kiezen uit Latijn-moderne talen of Latijn-wetenschappen.
Wie graag Latijn verder zet kan in de 3de graad de studierichtingen Latijn-moderne talen, Latijnwetenschappen of Latijn-wiskunde starten. Daarnaast kan je zonder veel problemen terecht in
wiskundige en/of wetenschappelijke sterke studierichtingen zonder Latijn: moderne talenwetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

