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Tweede graad Latijn (4de jaar)            
Het profiel van de richting 
 
De studierichting Latijn biedt een brede algemene theoretische vorming en 
bereidt je voor op hoger onderwijs.  
 
Wat typeert jou als leerling in de richting Latijn?  
Je houdt in de eerste plaats van puzzelen met taal en van analytisch denken. 
Verder beschik je over het nodige doorzettingsvermogen en een brede culturele 
interesse.  
 
We bieden Latijn aan met 4 uur of 5 uur wiskunde. Als je kiest voor 4 uur 
wiskunde krijg je een uurtje Nederlandse Expressie.  

 
Het richtingsspecifieke vak Latijn 
 
Derde jaar  

 

De klemtoon ligt op grammatica: zoals in de eerste 
graad wordt er via een leerwerkboek, ‘Pegasus’, per 
hoofdstuk een onderdeel van de grammatica 
aangebracht en vastgezet met behulp van oefeningen 
en de lectuur van enkele teksten.  
De grammatica behandelt in het derde jaar in hoofdzaak 
de syntaxis van de zin: wat zijn hoofdzinnen en 
bijzinnen? Hoe kunnen we deze herkennen? Hoe 
moeten we ze vertalen?  

 

De teksten vormen aanleiding om stil te staan bij enkele 
culturele themata:  
- begrafenisrituelen in de oudheid; 
- hekserij en zwarte magie; 
- Alexander de Grote, de Perzen en Alexandrië; 
- helden en antihelden uit de geschiedenis en 

mythologie; 
- Rome en zijn contact met Africa middels Hannibal, 

ingevoerde dieren; 
- onmogelijke liefdesverhalen. 

 

 
 
V ierde jaar  
 

In het vierde jaar worden het vocabularium en de 
grammatica herhaald.  
De klemtoon ligt op de lectuur van authentieke teksten.  
Twee auteurs komen zeker aan bod: Caesar en Ovidius. 
Caesar  schreef een oorlogsverslag over de verovering 
van onze gebieden, het toenmalige Gallië: de 
Commentarii de Bello Gallico. Ovidius schreef een groot 
dichtwerk waarin allerlei gedaanteverwisselingen van 
mythologische figuren de revue passeren: de 
Metamorphoses. 
 

Naar aanleiding van deze teksten staan we stil bij enkele 
culturele themata:  
- het leven van Caesar en van Ovidius; 
- de Keltische beschaving; 
- peilen naar de diepgang van de mythologie en naar de 

invloed ervan op de kunst (receptie); 
- verbanden leggen tussen oude teksten en actuele 

maatschappelijke ideeën. 

 Latijn = minder wetenschappen? 

“De eerste drie jaar krijg je veel 

spraakkunst te verwerken. Ik deed dat 

ontzettend graag want spraakkunst is 

puzzelen en logica. 

 

Dat vind ik juist boeiend aan Latijn.” 

Eline 
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De richting Latijn in de tweede graad houdt a l le  
studier ichtingen naar de derde graad toe 
open: ook alle richtingen waarin wetenschappen 
aangeboden worden. Het is niet nodig om bij de 
overgang naar de derde graad voor deze vakken een 
inhaalcursus te volgen. 
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Logische overgangen naar de 3de graad 
 
Eigenlijk liggen alle wegen open voor de derde graad 
nadat je in de tweede graad Latijn gevolgd hebt. 
Zowel Humane wetenschappen als richtingen met de 
opties wetenschappen, wiskunde en moderne talen 
zijn mogelijk. 
 
Richtingen in de derde graad met Latijn als 
keuzeoptie zijn: 

§ Latijn-wiskunde 
§ Latijn-moderne talen 
§ Latijn-wetenschappen 

 
Als je kiest voor 4 uur wiskunde, is een richting met 
3 of 4 uur wiskunde in de derde graad 
aangewezen. Met 5 uur wiskunde in de tweede 
graad kan je eventueel naar een richting met 6 uur 
wiskunde in de derde graad. 

 

De lessentabel 
 4  uur wiskunde 5 uur wiskunde 

  4 de jaar   4 de jaar  

Godsdienst  2   2  

Geschiedenis   2   2  

Nederlands  4   4  

Frans  3   3  

Engels   2   2  

Duits   1   1  

Wiskunde  4   5  

“Het politiek gekonkelfoes in Rome toont aan  

dat mensen al eeuwen dezelfde ambitie hebben  

of dezelfde doelen nastreven en daar alles voor  

over hebben.  Je geraakt misschien zelfs  

verontwaardigd over de arrogantie of  

propaganda van Caesar, of je wordt geraakt  

door de eenvoud waarmee Horatius het leven 

samenbalt in eenvoudige bewoordingen.” 

Sander 
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Aardri jkskunde  1   1  

Fysica  1   1  

Chemie  1   1  

Biologie  1   1  

     

P last ische Opvoeding  -   -  

Muzikale Opvoeding  1   1  

L ichameli jke Opvoeding  2   2  

Nederlandse Expressie   1   -  

     

Informatica  1   1  

Lat i jn   5   5  

     

TOTAAL  32  32 
 

 


