
Instructieles Klassieke Talen 

Lessentabel 

4 Gymnasium: 4 uur Latijn of Grieks (waarvan 1 uur KCV) 

5 Gymnasium: 5 uur Latijn of Grieks (waarvan 1 uur KCV) 

6 Gymnasium: 4 uur Latijn of Grieks 

Leerlingen die beide klassieke talen kiezen, volgen slechts bij één taal het vak KCV. 

Inhoud 

Latijn en Grieks 

In de bovenbouw kun je, afhankelijk van je profiel en vrije ruimte, Latijn én Grieks kiezen of één van 

beide vakken.  

In de vierde klas worden de boeken waarmee we in de twee en derde begonnen zijn voor Grieks 

en/of Latijn afgerond en beginnen we met het lezen van originele teksten. Grammaticale 

onderwerpen die nog niet aan de orde zijn geweest, worden aan de hand van deze teksten 

behandeld. In de vijfde klas gaan we verder met het lezen van originele Griekse en/of Latijnse 

literatuur. Deze teksten, het tekstbegrip en de bijbehorende achtergrondinformatie vormen ook de 

stof voor de schoolexamens (SE’s) en het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). De nadruk ligt dus in 

de bovenbouw duidelijk op het vertalen en begrijpen van originele teksten. De grammatica wordt 

daarbij regelmatig herhaald. 

In de schoolexamens wordt de gelezen literatuur getoetst. De docent zelf bepaalt welke literatuur er 

gelezen wordt. Dat moeten echter minstens twee andere genres zijn dan het Centraal Examen; als 

bijvoorbeeld het genre van het CSE Grieks Herodotos is, mag je geen geschiedschrijver lezen voor de 

schoolexamens, alle andere genres mogen wel (Homeros: epiek, Lysias: redenaarskunst, Plato: 

filosofie enz.).  

De stof voor het CSE staat in de eindexamensyllabus, die elk jaar uitkomt maar waarvan de inhoud 

lang van te voren bekend is. De eindexamenauteurs voor 2015 zijn nog niet bekend, meer informatie 

volgt ongetwijfeld snel. Het CSE bestaat uit vier of vijf stukken tekst en vertaalde stukken uit de 

syllabus en teksten ter vergelijking. Hierover worden vragen gesteld. Daarnaast is er een nieuwe 

vertaling van de (hoofd)eindexamenschrijver. De nieuwe vertaling vormt de helft van het CSE-cijfer.  

Het gemiddelde cijfer van de schoolexamens maakt de helft uit van het eindcijfer, de andere helft is 

het cijfer van het CSE 

  



KCV 

Het vak Klassieke Culturele Vorming, afkorting KCV, is in het middelbaar onderwijs de tegenhanger 

van CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) voor leerlingen van het gymnasium. Leerlingen volgen 

dit vak dan in plaats van CKV.  

Net als het vak CKV bestudeert het vak KCV allerlei uitingen van kunst en cultuur. Waar CKV zich 

echter bezig houdt met cultuur in het algemeen, focust KCV op de klassieken en de receptie daarvan. 

Dit vak is dus gekoppeld aan een klassieke taal: kies je  Latijn en/of Grieks, dan krijg je ook het vak 

KCV. 

KCV wordt gegeven in de vierde en in de vijfde klas. De antieke cultuur kunnen we in vijf 

verschillende onderdelen verdelen: 

1. Verhalengoed 

2. Toneel 

3. Beeldende Kunst 

4. Bouwkunst 

5. Filosofie 

Deze onderdelen komen binnen KCV aan bod. Bovendien maken leerlingen zowel in de vierde als in 

de vijfde klas  een praktische opdracht over een thema uit de klassieke oudheid. Ook staan een 

aantal culturele activiteiten op het programma, moeten leerlingen teksten in vertaling lezen en 

wordt de Romereis voorbereid. 

Het cijfer voor het vak KCV telt mee bij je cijfer voor de klassieke taal. Het vak wordt afgesloten in de 

vijfde klas en heeft geen CSE. 

PTA 

Vierde klas:  2 SE’s voor KCV,    Vijfde klas:  1 SE voor KCV 

1 PO voor KCV       1 PO voor KCV 

1 SE voor Latijn/Grieks     2 SE’s voor Latijn/Grieks 

 

Zesde klas:  4 SE’s voor Latijn/Grieks, waarvan 2 vertalingen van de eindexamenauteur. 


