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ERRARE HUMANUM EST, SED PERSEVERARE DIABOLICUM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

IN DIT NUMMER 

GRAMMATICA EN 

LECTUUR SLAAN DE 

HANDEN IN ELKAAR 

WIE GAAT ER LOPEN 

MET DE 

OVERWINNING? 

DE WONDERE WERELD 

VAN DE GRIEKEN EN 

ROMEINEN 

We zetten een stapje in 

de wereld! #toerisme 

Toerist in eigen land of een deel van de 

buitenwereld verkennen, in de richting Latijn 

kan het allemaal! Waar de Romeinen gelopen 

hebben, zullen wij lopen. Wat ze 

achtergelaten hebben, zullen wij ontdekken. 

We onderzoeken hun sporen en ondervinden 

aan den lijve hoe het leven er toen uitzag. 

ZIE vervolg pagina 4 

 

Latijn op HHC Halle 

Latijn, een richting waar iedereen al snel een 

mening over heeft, maar wat is echt waar en 

wat is slechts een mythe? Welk profiel heeft 

een leerling in de richting Latijn? En wat 

houdt dit vak nu precies in? Uiteraard moet er 

worden gestudeerd, zoals in elke andere 

richting, maar het is nog zoveel meer… 

ZIE vervolg pagina 2 

FLEX als antwoord op 

de onderwijshervorming 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werd door de 

overheid een hervorming van het onderwijs 

doorgevoerd. Door het invoeren van FLEX-

uren wil het Heilig-Hart&College Halle hier 

een antwoord op bieden. Deze uren bieden 

mogelijkheden tot remediëring of verdieping, 

extra uitdagingen, leren leren en ICT-

vaardigheden. 

ZIE vervolg pagina 3 

 

Speciale Editie: 

Latijn in de 
kijker! SPQR 

Zin in een spelletje? 

ZIE pagina 7 
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Eline Tack en Lien Verlaet 

Job in de kijker: leerkracht 

klassieke talen 

KAL. MAR. 

We zijn op bezoek in het eerste jaar van het 

Heilig-Hart&College Halle, waar we kunnen 

kennismaken met de leerkrachten Klassieke 

Talen. Vanaf het eerste moment is het ons 

duidelijk dat beide vrouwen vol passie en 

enthousiasme elke dag weer voor de klas staan. 

Hun motto? Resultaten boeken zonder aan 

menselijkheid in te boeten. Beiden staan steeds 

klaar om hun leerlingen te laten groeien, om hen 

met tips en tricks bij te staan in het hele 

leerproces, om hen uit te dagen, en om van hen 

betere, kritischere, zelfbewustere en 

verdraagzamere mensen te maken. Of ik mijn 

kind Latijn zou laten doen? Afgaande op de 

leerkrachten bij wie ze zouden terechtkomen, zeg 

ik volmondig ja! Want ik weet dat ik hen 

achterlaat bij leerkrachten met het hart op de 

juiste plaats. 

 

 

SALVETE: Al bij het binnenkomen, voel je je hier 
enorm welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIJN, een taal voor iedereen! Ook voor jou? 

Richting Latijn populair op Heilig-

Hart&College Halle 

KAL. MAR. 

Naast de gewone A-stroom kunnen leerlingen 

op het Heilig-Hart&College Halle ook kiezen 

voor de optie met Latijn. En wat is deze richting 

dit jaar weer populair! Meer dan tachtig 

leerlingen startten dit jaar de studie van deze 

boeiende taal en cultuur. Kan iedereen deze 

richting volgen? Natuurlijk! Al moet je 

uiteraard wel rekening houden met enkele 

elementen. Zo heb je in de richting Latijn een 

uurtje minder wiskunde, Nederlands en Frans. 

Dit houdt in dat het lestempo voor deze vakken 

wel wat hoger ligt dan in de gewone A-stroom. 

Veel principes uit de taalvakken komen echter 

ook wel aan bod in de les Latijn, vaak voordat 

je dit bij Nederlands of Frans uitgelegd krijgt.  

Op deze manier kan je die principes wel goed 

inoefenen, ondanks dat uurtje minder. Heb je 

het echter nu, in de lagere school, al moeilijk 

met wiskunde of Nederlands, dan zal deze 

richting waarschijnlijk wel (te) zwaar voor jou 

zijn. Een andere belangrijke eigenschap die 

nodig is om een richting met Latijn te volgen, is 

een goede studiehouding. Je zal elke dag onder 

andere woordjes moeten leren en regelmatig 

ook grammatica. Uiteraard ondersteunt de 

leerkracht je hierbij in je studiemethode. Zie jij 

het absoluut niet zitten om elke dag te leren of 

leer je nu eens goed en dan weer minder goed, 

dan is dit misschien niet de juiste richting voor 

jou. Tot slot mogen ook een gezonde portie 

nieuwsgierigheid, kritische ingesteldheid en zin 

in avontuur en uitdaging niet ontbreken! Zien 

we jou volgend jaar terug als één van onze 

leerlingen? Hopelijk tot dan! 
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BINNENLAND 

Grammatica en lectuur slaan de handen in 

elkaar. 
Een blik achter de schermen van een Latijnse les. 

LES 

FLEX, wie wat waar? 
KAL. MAR. 

Ook voor het vak Latijn zal je één uur per week 

FLEX krijgen. Dat wil zeggen dat je dat lesuur 

zelfstandig aan de slag moet. Dit kan gaan van 

het zelfstandig lezen van een tekst, tot het 

maken van oefeningen of het inoefenen van 

reeds geziene leerstof. Dit is ook het ideale 

moment om extra uitleg te vragen bij de 

onderdelen die je nog niet helemaal begrepen 

hebt. 

Aan het begin van dit lesuur krijg je steeds een 

afvinklijst met de opdracht(en) die je dat uur 

moet verwerken, de plaats waar je dit vindt en 

de manier waarop je deze oefeningen moet 

verbeteren. De leerkracht is steeds beschikbaar 

in geval van moeilijkheden of bij vragen. Ook 

leren plannen, leren leren, tijd inschatten, je 

eigen sterktes en zwaktes ontdekken, zijn 

elementen die hier aan bod komen en waar je, 

bewust of onbewust, aan zal werken. Na 

afloop volgt er een zelfreflectie waarbij je 

nagaat wat voor jou al goed verliep en waar je 

nog moeite mee had. Door je bewust te worden 

van je methode en al dan niet het 

daaropvolgende succes, kan je pijnpunten 

aanpakken en op die manier groeien in je 

methode en efficiëntie. 

Klaar met het werk van dat uur en heb je nog 

tijd over, dan kan je onderdelen die nog minder 

goed gaan, wat verder inoefenen. Heb je meer 

interesse voor wat extra uitdaging, dan wordt 

ook daar ruimte voor gemaakt! In onderling 

overleg met de leerkracht wordt er gezocht 

naar persoonlijke uitdagingen, op basis van 

interesses en mogelijkheden. Dit hoeft niet 

beperkt te blijven tot het Latijn an sich, maar 

kan ook over vakoverschrijdende projectjes 

gaan. 

Wij zijn er klaar voor, jij ook? 

 

 

 

LES 

Het vocabularium neemt 

de wereld over! 

KAL. MAR. 

Vocabularium, hier kan je bij Latijn niet 

omheen. Zonder enige kennis van de 

woordenschat wordt het moeilijk om teksten te 

lezen. Elke les zal er dan ook gevraagd worden 

om thuis tien woordjes te leren. De volgende 

les volgt hierop dan een toetsje. Uiteraard zal 

je dit thuis regelmatig moeten blijven 

herhalen, want wat je nu weet, weet je daarom 

binnen twee maanden niet meer. Weet je 

echter wat handig is? Heel wat woorden uit het 

Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Italiaans 

… komen van het Latijn en kunnen je dus 

helpen om de Latijnse woorden makkelijker te 

onthouden! 

KAL. MAR. 

De eerste drie jaren van Latijn ligt de focus 

voornamelijk op het vocabularium en de 

grammatica. Deze elementen vormen namelijk 

de basis van een taal en zijn nodig om het 

eigenlijke doel van Latijn te kunnen bereiken, 

namelijk het lezen van authentieke teksten en 

het op ontdekking gaan in de wereld van de 

oude culturen. 

Om grammatica voldoende onder de knie te 

krijgen, zal oefening nodig zijn. De 

leerkrachten begeleiden je door je stap voor 

stap, beetje bij beetje alles aan te leren. Er 

wordt steeds duidelijk aangegeven op welke 

manier je dit kan leren, maar het zal aan de 

leerling zelf zijn om hier gedisciplineerd mee 

om te gaan en voldoende de theorie te 

herhalen. Wacht je pas tot een toets of examen 

om alles te leren, dan zal het een groot geheel 

zijn. Leer je echter alles stukje bij beetje 

wanneer de leerkracht het zegt, dan valt het 

reuze mee! Door deze manier van werken, 

bouw je aan een goede studiemethode en -

houding en train je je geheugen. Je leert 

analytisch denken, wat helpt bij wiskunde en 

de principes van het Latijn komen terug in heel 

wat moderne talen zoals Nederlands, Frans, 

Duits, Engels, Spaans, Italiaans … waardoor 

dit je ook helpt om die talen beter te begrijpen. 

Reeds van bij het begin lezen we (aanvankelijk 

heel eenvoudige) Latijnse teksten, die de poort 

naar een hele nieuwe wereld openen. We lezen 

over mythen, het dagelijks leven, gebouwen, 

gladiatoren … steeds gekoppeld aan de cultuur 

van dat hoofdstuk. De leerlingen zullen snel 

inzien dat ze ook nu al in staat zijn om 

eenvoudige teksten te lezen en begrijpen. Het 

is die voldoening en die eerste kleine 

overwinning die de leerlingen motiveert om 

door te zetten en steeds het beste van zichzelf 

te blijven geven. 

We proberen ook te variëren in de aanpak 

waarop deze leerstof aangebracht en 

ingeoefend wordt. Nu eens wordt het 

klassikaal behandeld, dan weer zelfstandig of 

in groep, met spelletjes, digitale tools of in 

projecten. Op deze manier proberen we voor 

elk wat wils te voorzien en tonen we aan dat de 

lessen Latijn zeker niet saai of ouderwets zijn. 

Integendeel, via de vele teksten die we lezen, 

ontdekken we telkens weer de mooie, 

fascinerende, bizarre, gruwelijke of grappige 

gewoonten van de oude Grieken en Romeinen, 

hun politiek, uitvindingen en nog zoveel meer! 

Handig ook voor wanneer je in het tweede jaar 

geschiedenis de tijd van de Grieken en 

Romeinen moet kennen. 

 

Grammatica, stap voor stap opgebouwd. 

 

Van bij het begin lezen we (eenvoudige) Latijnse 
teksten. Weet jij waar het over gaat? 

FLEX - Afvinklijst 

 

Vocabularium wordt jouw beste vriend! 
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BUITENLAND – EEN GREEP UIT ONZE UITSTAPPEN 

TIP van de redactie: Griekenlandreis voor echte durvers 

                                          Ας πάμε στην Ελλάδα 

TACA – KAL. MAR. 

Ongeveer dertien jaar geleden vertrok ik voor het 

eerst echt op reis zonder ouders. Bestemming: 

Griekenland. Reisgenoten: een bende 

achttienjarige klas- en schoolgenoten en een stel 

stenenminnende leerkrachten. Ik keek enorm uit 

naar deze ervaring, maar had tegelijkertijd ook 

wel wat stress. Hoe zou dit verlopen? Met wie 

zou ik een kamer delen? Wat met alle 

reisgenoten die ik niet kende, laat staan ooit 

gesproken had… Bleek dat al deze zorgen 

nergens voor nodig waren. De reis naar 

Griekenland die ik in mijn laatste jaar secundair 

maakte, zou een memorabele gebeurtenis 

worden die elke bosklas of zeeklas uit de lagere 

school deed verbleken. Ik leerde nieuwe mensen 

kennen, zag dat mijn leerkrachten niet alleen van  

stenen hielden, maar ook echt toffe mensen 

waren. Ik zag plekjes in Griekenland die ik in 

mijn eentje nooit bezocht zou hebben. De 

hoeveelheid aan historisch geladen plaatsen 

was enorm. Overal kregen we een zeer 

aangename en vermakende uitleg van onze 

eigen leerkrachten. Als ervaren gidsen leidden 

ze ons naar de Akropolis in Athene, de 

bakermat van de Olympische Spelen in 

Olympia, het heiligdom van Apollo in Delphi, 

de Meteorenkloosters die balanceerden op de 

toppen van rotsen, de leeuwenpoort in Mycene 

en zoveel meer. Als achttienjarigen droegen we 

reeds wat verantwoordelijkheid en deze kregen 

we ook van onze leerkrachten. Zelf iets gaan 

eten in een typisch Grieks restaurant met onze 

vrienden, het kon. Na de gidsbeurt zelf wat 

ronddolen op de Akropolis of in Mycene, geen 

probleem… 

Naast alle prachtige historische sites die de reis 

onvergetelijk maakten, waren ook de nieuwe 

contacten die we legden een bonus. Jongens en 

meisjes uit andere klassen en richtingen bleken 

dezelfde interesses te delen en werden vrienden. 

De verantwoordelijkheden die we van onze 

reisbegeleiders kregen, maakten ons tot 

volwassenen. 

Ik genoot van deze reis en wens iedereen een 

even mooie ervaring toe! Nu ik zelf een 

stenenminnende leerkracht en reisbegeleider 

naar Griekenland ben, kan ik jullie enkel 

proberen warm te maken voor deze prachtreis. 

Laten we naar Griekenland gaan. 

Liefs, Eline 

 

 

UITSTAP 1STE JAAR 

Velzeke onveilig gemaakt. 
Wat Lego en Romeinen verbindt. 

VERLAETA – KAL. MAR. 

Voor het eerste jaar Latijn is de uitstap naar Velzeke intussen een vaste 

afspraak geworden. Heb je altijd al eens in de huid van een Romein of 

een Galliër willen kruipen? Benieuwd naar de Romeinse vondsten uit 

eigen land? Of ben je een grote fan van Lego en benieuwd wat dit te 

maken heeft met de Romeinen? Dan is dit iets voor jou! Dit gezellige 

uitje is niet alleen een leuke studie-uitstap, maar ook een moment om 

eens onder de Latinisten te zijn en elkaar over de klassen heen wat te 

leren kennen. 

 

 

 

UITSTAP 2DE JAAR 

Tongeren, waar Ambiorix verdween. 
VERLAETA – KAL. MAR. 

Aan de andere kant van het land ligt Tongeren, de stad die de historische 

veldslagen tussen Caesar en de Galliërs weer tot leven brengt. In een fijne 

daguitstap verkennen we de wereld van de zogenaamde Gallo-

Romeinen, de Romeinen die na de veroveringen hier in onze streken 

bleven wonen. Van hun huis, tot hun verwarming, hun munten en 

begrafenisrituelen, religie en kunst, alles kan je hier bewonderen. 

Gekoppeld aan een stadsspel vormt deze uitstap dan ook het perfecte 

recept voor een fijne dag buiten de schoolmuren. 

 
REIS 6DE JAAR 

Italië, de bakermat van de Romeinen. 
VERLAETA – KAL. MAR. 

Treed in de voetsporen van de echte Romeinen, ga waar zij zijn gegaan, 

zie wat zij hebben gezien. Op deze prachtige eindejaarsreis verkennen 

we onder leiding van enkele leerkrachten de plaats waar het in 753 v.C. 

allemaal begon. Van het Colosseum, over het Forum Romanum tot de 

Sint-Pietersbasiliek, alle delen van Rome worden verkend. En dat is niet 

alles, want we bezoeken ook andere delen van Italië. Voor ieder wat wils 

dus! Haal je beste Italiaans alvast boven, want andiamo in Italia! 
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CULTUUR 

De wondere wereld van de Grieken en Romeinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gladiator 

Toneel en 
school 

goden 

BENIEUWD 

WAT WIJ 

DOEN? 

Wonen 

Water 

racen 

verwarmen 

CULTUUR 

Happy Birthday 

Sinterklaas 

Romeins onderwijs 

Het Griekse alfabet 
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Latin lovers? Valentijn bij Latijn… 

TACA – KAL. MAR. 

Valentijn… Voor de ene de dag van liefde, 

rozen, hartjes en romantiek. Voor de andere een 

moment dat zo snel mogelijk voorbij mag gaan. 

Ook bij onze leerlingen waren de reacties 

uiteenlopend wanneer we hen op 13 februari via 

onze Instagram van een secret Valentijnsproject 

voor de volgende dag op de hoogte brachten… 

Tot iedereen op 14 februari zelf ondervond wat 

dit project inhield… De reacties waren op dat 

moment al veel minder uiteenlopend. Iedereen 

vond het super! Alle leerlingen mochten teams 

vormen waarin ze aan de slag gingen met 

laptops en papier om antwoorden te zoeken op 

vragen als “Waar komt de feestdag Valentijn 

vandaan?”, “Wat heeft de kleur rood met deze 

dag te maken?”,… Als ware onderzoekers 

raadpleegden onze latinisten de bronnen die 

wij hen aanreikten, maar gingen ze ook zelf op 

onderzoek uit op het wereldwijde web. Niet 

alleen het werken in team werd hier goed 

ingeoefend, maar ook het zelfredzaam zijn 

met en zonder een laptop, het buiten de lijntjes 

durven denken, goede antwoorden leren 

formuleren… kwamen de hele voormiddag 

aan bod. Aaneensluitend op dit onderzoek 

werd door ons, de leerkrachten Latijn, een 

klasoverstijgende wedstrijd georganiseerd. 

Nu iedereen wat opgewarmd was, mochten de 

leerlingen, opnieuw in team, aan de slag om  

de tempel van Aphrodite helemaal op te bouwen. 

Deze godin van de liefde kan immers niet 

ontbreken op een dag als Valentijn. Door 

verschillende zoekopdrachten, grammaticale 

opdrachten, vertaalopdrachten, … in team tot een 

goed einde te brengen, verzamelden de leerlingen 

de bouwstenen voor de tempel. Het team dat aan 

het einde van de voormiddag de hoogste score 

behaalde en de tempel dus het best heropgebouwd 

had, won de wedstrijd en werd beloond met een 

“hart-ige” lekkernij. 

 

 

SPEL 

Wie gaat er lopen met de 

overwinning? 

Herhaling is het codewoord! 
VERLAETA – KAL. MAR. 

Woordjes leren, niemand doet het echt graag, maar het hoort erbij. Dus 

waarom van het nuttige niet iets aangenaams maken? En wat is er nu 

leuker dan spelletjes spelen? Kennis en geluk vormen de sleutel tot 

succes. Keer op keer gaan de Latinisten de strijd aan. Wie kent de meeste 

woordjes? Wie gooit de hoogste cijfers? En wie ziet zijn geluk telkens 

weer naar Hades gaan? Ben jij de nieuwe geboren winnaar, die met 

onmetelijk roem door het leven zal gaan, aanbeden zal worden door 

eenieder en de trofee mee naar huis zal mogen nemen? Waag je kans in 

de richting Latijn!  

WEDSTRIJDEN 

Onze eigen Latijnse en Griekse helden 
TACA – KAL. MAR. 

Als vakgroep klassieke talen zijn wij ook zeer 

trots op enkele superhelden in onze richtingen. 

Elk jaar immers nemen onze leerlingen in de 

derde graad deel aan de Vlaamse Olympiade 

Latijn en Grieks waar ze hun beste vertaalbeentje 

voor dienen te zetten en aan de “Ken je 

klassiekenquiz” waarbij ze getest worden op hun 

algemene kennis van de klassieke oudheid. Elk 

jaar kunnen we ook meer dan trots zijn op onze 

dappere deelnemers. 

De bedoeling van de Olympiade is een Latijnse 

of Griekse tekst in een zo mooi en literair 

mogelijke vertaling te gieten. De deelnemers 

dienen dus al hun kennis van het Latijn, maar ook 

hun kunsten in het Nederlands te etaleren. Een 

heldendaad op twee domeinen dus. Dit jaar nog 

hebben we opnieuw een leerling uit 6 Latijn-

Wiskunde die het zo goed gedaan heeft op de 

Olympiade dat hij ons land in Italië mag gaan 

vertegenwoordigen in de finale van de 

vertaalwedstrijd! Er zijn over heel Vlaanderen 

slechts 10 leerlingen geselecteerd hiervoor. 

Top dus! 

De “Ken je klassiekenquiz” test onze leerlingen 

niet op hun vertaalkunsten, maar eerder op hun 

verhaalkunsten. Welke feiten en weetjes over 

klassieke helden, goden, oorlogen,… maken 

deel uit van hun parate kennis? Leerlingen van 

het 4e tot en met het 6e jaar kunnen hieraan 

deelnemen. Ook hier haalden verschillende van 

onze leerlingen de eindronde in het verleden. 

Enkele teams werden zelfs verdiend de winnaar 

van de quiz. 

Gezien het grote succes dat de klassieke talen 

bij ons op school toch nog kennen, hebben we 

ook elk jaar wel een held of heldin die Latijn 

en/of Grieks gaat verder studeren aan een 

universiteit in de hoop ooit zelf voor de klas te 

staan en zijn/haar liefde voor deze verhalen te 

kunnen doorgeven aan nieuwe leerlingen.. Ik 

spreek uit ervaring wanneer ik zeg: topkeuze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
      PROFICIAT! 
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ONTSPANNING  

 

 

 

  

 

 

Gezocht: 

Fijne, enthousiaste leerling met een 

gezonde interesse voor de geschiedenis, 

in het bijzonder de Grieken en 

Romeinen. Ben jij de geknipte jongeman 

of juffrouw? Schrijf je dan nu in voor de 

richting Latijn op het Heilig-

Hart&College Halle! 

 

TABERNA HEDONES 
 

Elke dag open. Hora felix om 15u met gratis 

aangelengde wijn. 

Romeinse Sudoku 

Romeins Kruiswoordraadsel 

Stuur je antwoorden van de Sudoku, het 

Kruiswoordraadsel of de Rebus door naar consul 

Gaius Julius Caesar voor de Kalendae van Aprilis. 

Asterix et Obelix 

 

          Hodie              Cras 
 

 

                   


