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Gymnasium
LATIJN en GRIEKS

Klassieke culturele vorming (bovenbouw)

2e klas: 3 uur Latijn, 3 uur Grieks

3e klas: idem

4e klas: Latijn (3u) en/ of Grieks (3u) 

en KCV (1u)

5e klas: idem

6e klas: 3 uur taal + 1 uur vertaaltraining
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Toelichting onderbouw
‘korting’  op het aantal lessen in jaar 2 en 3: 

• geen beeldende vorming 

• één uur minder Nederlands en Frans of Nederlands en Duits.

In de bovenbouw is er geen verschil in het aantal uren tussen atheneum 
en gymnasium

• Je blijft in dezelfde klas zitten, 2 gym is een mix van 2vt en 2v.
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Latijn
Mythes uit de Metamorfosen van Ovidius

Geschiedenis: Romulus en Remus en 
koningstijd, Caesar en Augustus

Dagelijks leven: brood en spelen, 
architectuur, leven na de dood, archeologie5



Latijn: Minerva
Grieks: Pallas 

tekstboek en werkboek (met overzichten)

digitale methode:
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• via Magister 

• woordjes overhoren

• ‘drillster’ voor grammatica

(handig voor ouders die geen 
Grieks  en Latijn kunnen 
overhoren)
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Minerva - Latijnse taal en cultuur
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OPDRACHTEN

 Antwoorden opslaan Print antwoorden

Opdracht woorden 2A

1. a. Van welk Latijns woord is het Nederlandse woord ‘mutatie’ afkomstig?

b. Wat betekent een ‘mutatie’?

2. Welk Nederlands woord is verwant met het Latijnse woord mirum?

3. Welk Nederlands woord is verwant met het Latijnse woord donum?

4. Soms wordt er van iemand gezegd dat hij een ‘serviele’ houding heeft?

a. Van welk Latijns woord is ‘serviel’ afgeleid?

b. Wat zal een ‘serviele’ houding betekenen?

5. Een ‘regent’ is iemand die de macht heeft. Met welk Latijns woord is ‘regent’

verwant?

 

Vertaling Tekst 2A

Vertaal Tekst 2A.

1.

AAN UIT OPSLAAN AAN UIT OPSLAAN  Tekst voorlezen

Midas mirum donum accipit.

Donum valde amat.

Rex igitur laetus est et per regiam currit.

Nunc mensam tangit.

Mensa aurea est!

Nunc lectum tangit.

Lectus quoque aureus est!

Midas arma, columnas, muros tangit.

Omnia in aurum mutat!

Tunc rex fessus est et cenare vult.

Servi cibum et vinum ferunt.

Midas edere incipit.

Cibus statim in aurum mutatur!

Midas bibere vult.

Vinum in aurum fusile mutatur!

Midas iratus est et servos tangit.

Servos in aureas statuas mutat!

Midas esurit et sitit.

Nunc mirum donum odit.

VERTAALGEREEDSCHAP TUSSENREGELS

Tekst 2A Een geschenk voor Midas

1  

  valde zeer

  igitur dus

 

5   aureus gouden, van goud

  lectus bed

 

  arma wapens | columna zuil | murus muur

  omnia (nom./acc. mv.) alle dingen, alles

10   tunc dan | fessus moe | cenare eten | vult wil

  ferunt brengen

  edĕre eten

  mutatur verandert

  bibĕre drinken

15   fusile (acc. ev.) vloeibaar

  iratus boos

  statua standbeeld

  esurit heeft honger | sitit heeft dorst

  odit haat

 

Grammatica

   
VERTAALTEKST  GRAMMATICA  WOORDEN  OPDRACHTEN 

Woordjes en grammatica leren : goed bijhouden is het halve werk. 
.Latijn is stampen!



Grieks

• Herakles en zijn 12 taken

• Theseus

• Trojaanse oorlog, Odyssee

• Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament

• Filosofie, democratie

• Tragedies

Grieks leer je in drie weken lezen en schrijven.
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excursies

jaarlijkse gymnasiumdag

3e klas:

• tweedaagse excursie 
Nederland

bovenbouw:

• toneelvoorstellingen

• Romereis, klas 4/5

Bildung, algemene vorming



en natuurlijk… 
de Romereis!

6 dagen weg met klas 4 en 5
kosten: rond de 850 Euro 

1
0
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Belangrijk

- Latijn en Grieks in klas 2 en 3

- in minimaal een taal examen doen 
voor je gymnasiumdiploma;

- Kies gymnasium voor 31 maart;

- Na elk jaar de mogelijkheid om te 
stoppen.



Waarom gymnasium?

✓Het gymnasium biedt een extra prikkel en verdieping voor uw kind en is 

zonder twijfel een verrijking in zijn/haar ontwikkeling

✓ Je kind wil graag worden uitgedaagd en is leergierig en breed geïnteresseerd

✓ Je leert op het gymnasium analytisch en abstract denken en verbanden te 

leggen tussen verschillende vakgebieden

✓ Latijn en Grieks helpt je bij het leren van andere talen. Wist je dat 

bijvoorbeeld 80% van de woorden in het Engels een basis in het Latijn heeft? 

✓Ook bij medische vakken komt kennis van het Latijn van pas



Waarom gymnasium?

✓ Je wordt met andere denkbeelden geconfronteerd, wat nóg meer uitnodigt 

tot nadenken, ook over je eigen doen en laten

Het gymnasium is gewoon superleuk!
Je leert twee nieuwe talen en culturen kennen, komt in aanraking met 
mooie verhalen en je maakt veel leuke uitstapjes naar steden en musea!

✓En op het Willem Blaeu is het gymnasium mogelijk in combinatie met 

tweetalig onderwijs (TTO) en topsport programma’s (LOOT)

✓ Maar vooral….



Waarom gymnasium?



Voorbeeldles
Voorlichting gymnasium ouders



De Romeinse godsdienst

Palladi votum

Veni vidi vici!



Kunst en cultuur

Bernini



Uitspraakregels

c klinkt als 'k'

u klinkt als 'oe'

ae klinkt als 'ai'

g klinkt als de Engelse 'g' 

mater

Caesar

votum

Venus

filius

Voorbeelden



Van Troje naar Rome

De stamvader der Romeinen.

Venus mater est.

Aeneas filius eius est.

Filius Troiam relinquit et pervenit in Italiam.

Ergo Venus Italiam amat. Venus amorem defendit.

Amor vincit omnia.

Aantekeningen:

eius = (van) haar

relinquit = (hij) verlaat
pervenit = (hij) komt aan

amat = (...) houdt van
amor = de liefde
defendit = (...) verdedigt

omnia = alles



Grammatica les 1

Persoonsuitgang op -t

Verbuiging filia (-a declinatie):   
nominativus = filia
accusativus = filiam

Verbuiging amor (-mk declinatie):   
nominativus = amor                           
accusativus = amorem



Aeneis van Vergilius
moderne literatuur

https://youtu.be/uRwrkOnHiaw


Lutt en Riem plannen 
toetsen en opdrachten, 

ook in overleg.

gymnasium & TTO

gymnasium en topsport



Vragen?
- riem@willemblaeu.nl

- lutt@willemblaeu.nl of gymnasium@willemblaeu.nl
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