
 

 

Latijn  
Waarom zou je beslissen om volgend schooljaar meerdere uren per week te spenderen aan een 

‘dode’ taal?  

• In de eerste plaats omdat het Latijn gewoon heerlijk interessant is! Dat is al reden genoeg om 

de taal te bestuderen. En ze is ook mooi! Denk maar aan al die mooie spreuken:  

 

 
 

• Eigenlijk kan je niet omheen het Latijn, zelfs Nederlandse teksten zitten vol met Latijnse  

woorden of woorden die uit het Latijn zijn afgeleid zoals informatie, data, computer, agenda, 

examen, advocaat … 

 

• Je bestudeert niet alleen de taal maar ook de Romeinse (en soms zelfs Griekse) cultuur. Aan 

de hand van teksten, leuke filmpjes … nemen we je mee in de wereld van de archeologie, 

mythologie, kunst en architectuur. 

Laten we nu samen al eens even op ontdekking gaan!  

  



Latijnse woordenschat 

De Latijnse taal ligt aan de basis van meerdere moderne vreemde talen, zoals Spaans, Frans, 

Italiaans. Zelfs in het Nederlands kunnen we Latijnse woorden terugvinden. 

 
 
Hieronder zie je een reeks Latijnse woordjes en enkele afbeeldingen.  

Probeer het juiste woord bij de juiste afbeelding te plaatsen. (De accentjes 

hoef je niet mee over te schrijven.) 

 

 

 

Gelukt? Dat viel nog goed mee! De oplossingen kan je terugvinden in de verbetersleutel op onze 

website. 

 

  



Latijnse leestekst 

Met je kennis van het Nederlands en andere vreemde talen, zoals Frans kan je al heel wat Latijn 

begrijpen.  

Onderstaand tekstje komt uit een handboek (Pegasus) waar we veel mee gewerkt hebben in het 

eerste jaar. 

Lees onderstaand tekstje en zet de juiste namen bij de afbeelding. 

Veel succes! 

Familia 
 
Albius pater et dominus est. 
              vader     meester 

 
Valeria mater et domina est. 
 
Claudia filia est.  
              dochter 
 

Marcus filius est. 
 
Gaius avus est.  
         Grootvader 
 

Clemens servus est. 
             Slaaf 
 

Davus quoque servus est. Davus et Clemens servi sunt. 
  ook 

Sabina serva est. 
Flavia quoque serva est. Sabina et Flavia servae sunt. 

In familia duo animalia sunt: Nigra feles est, Argus canis est. 
                                       dieren                                      kat                                  
 

 

  



Latijnse cultuur 

Tijdens, voor of na het lezen van de teksten maken we ook tijd voor de Romeinse (en Griekse) 

cultuur. Hoe leefden de Romeinen? Wat waren hun gewoontes en gebruiken? Hoe was het om jong 

te zijn in het Romeinse rijk? Wie was er aan de macht en hoe was het leger georganiseerd? Deze 

vragen worden in de les uitgebreid bestudeerd.  

Daarnaast werken we elk jaar rond een jaarthema (architectuur, eten en drinken, actualiteit …) en 

nemen we regelmatig de tijd om een mythologisch verhaal te lezen.  

Volgende filmpjes komen uit de reeks ‘Welkom bij de Romeinen’. Deze gebruiken we vaak tijdens de 

les cultuur. We gaan er samen 2 bekijken. 

Bekijk volgend filmpje en beantwoord de bijhorende vragen.  

Welkom bij de Romeinen: het beroepsleger van Augustus 

https://www.youtube.com/watch?v=kYEQslw0l68 

Noteer 2 voordelen die je krijgt als soldaat in het beroepsleger van Augustus. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hoe heet deze strijdformatie? ___________________________________________ 

 

Zou jij, na het zien van dit reclamefilmpje, deel willen uitmaken van het beroepsleger van Augustus? 

Waarom wel/niet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Welkom bij de Romeinen: Hoe gaat het er aan toe op een Romeinse school? 

https://www.youtube.com/watch?v=aM_0liFnfeM 

Wat leerden de jongens zoal op een Romeinse school?  _____________________________________ 

Wat leerden de meisjes zoal op een Romeinse school? ______________________________________ 

Zou jij graag naar een Romeinse school gaan? Waarom wel/niet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=kYEQslw0l68
https://www.youtube.com/watch?v=aM_0liFnfeM


Grieks 

In het eerste jaar leer je ook een nieuw alfabet: het Griekse alfabet. 

Hiervoor moet je 24 nieuwe lettertekens leren. Vandaag kan je er al enkele eens kort inoefenen. 

In de tabel zie je de Griekse letters met hun uitspraak. Probeer met behulp van deze tabel zelf je 

naam te schrijven. 

Naam: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze letters kan je ook woordjes schrijven. 

Probeer volgende Griekse woorden luidop te lezen en na te 

schrijven. 

 

 

  



Was het nu echt zo moeilijk? Neen, hé! 

Hopelijk heb je je vrees voor Latijn en Grieks al gedeeltelijk overwonnen. Met inzet, aandacht en het 

volgen van de raadgevingen van je leraar, kun je deze studierichting zeker aan, als je in de lagere 

school tenminste graag en heel vlot leerde. Je moet echter vooral veel interesse hebben voor dit vak! 

Dus ga ervoor!! 

 

 

 


