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Beste leerkracht 

 

Om de leerlingen uit het 6e leerjaar te laten kennismaken met (het vak) Latijn, ontwikkelden 

we een digitale proefles. Deze digitale proefles is hier terug te vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=bq-2nodxnT8. 

Het opzet van deze proefles is drieledig: (1) de leerlingen laten kennismaken met de taal en 

de cultuur van de Romeinen, (2) de leerlingen een beeld geven van wat het vak Latijn inhoudt 

en (3) de leerlingen al eens heel beperkt laten proeven van het Latijnse taalsysteem. Nadien 

kan de link ook aan de ouders bezorgd worden zodat ook zij een beeld kunnen krijgen van de 

inhoud van dit vak. Dit kan in het bijzonder waardevol zijn voor ouders die zelf nooit Latijn 

gevolgd hebben maar toch een idee willen krijgen van de waarde en relevantie van dit vak. 

We hebben geprobeerd een zekere vorm van interactiviteit te creëren door geregeld vragen 

te stellen aan de leerlingen terwijl ze het filmpje bekijken. De leerlingen kunnen op dat 

moment het filmpje pauzeren om na te denken over hun antwoorden. Er verschijnt dan een 

‘pauze-icoontje’ op het scherm samen met de vraag om even na te denken. Indien het filmpje 

klassikaal wordt vertoond, kan u als leerkracht op die momenten de proefles even pauzeren 

om zo de leerlingen de kans te geven na te denken over de gestelde vraag. Dit hoeft niet 

noodzakelijk lang te duren. U zal zelf best kunnen inschatten wanneer de meeste leerlingen 

een antwoord geformuleerd hebben en u de proefles kan hernemen. De leerlingen kunnen die 

vragen voor zichzelf beantwoorden (al dan niet schriftelijk) en kunnen daarbij eventueel 

gebruik maken van het werkblaadje (al is dat zeker geen verplichting) dat ook te downloaden 

is op de website van de school. Van zodra het lesje terug gestart is, wordt het correcte 

antwoord toegelicht. We hopen op die manier de leerlingen toch enigszins bij het lesgebeuren 

te betrekken. Daarnaast worden tussendoor ook korte vragen gesteld die de leerlingen 

meteen voor zichzelf kunnen beantwoorden. Het filmpje hoeft dan niet gepauzeerd te worden 

en er verschijnt geen ‘pauze-icoontje’. 

Verdere informatie kan u terugvinden via deze link: 

https://sway.office.com/DzDoSpWVj4taUa2a?ref=Link of onderstaande QR-code: 

 

Deze webpagina kan in het bijzonder interessant zijn voor ouders. Zij vinden er naast de 

proefles ook meer informatie over de waarde en relevantie van het vak. Deze QR-code is ook 

terug te vinden op het werkblaadje dat bij de proefles hoort en eventueel met de leerlingen 

kan meegegeven worden. 
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Alvast bedankt om deze informatie aan ouders en leerlingen te bezorgen. Wij hopen alvast 

heel wat van uw leerlingen volgend jaar in onze klassen te mogen ontmoeten. 

 

Sigrid Ghyselinck 

Brecht Van den Bossche 
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