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VOORWOORD
Van 1923 of zijn er enkele uiterst belangrijke onderrichtingen versehenen over onderwijsmethoden, leerplan en uurrooster in het officieel middelbaar onderwijs. Deze zijn bedoeld als
hulpmiddelen, om den jeugdigen en onervaren leeraar op de
hoogte te brengen van zijn veeleischende taak. Het zijn :
I. - Algemeene Onderrichtingen voor het onderwijzend
Personeel.
II. - Huishoudelijk Reglement.
III. - Taalonderwijs over het algemeen (met, in 't bijzonder,
« het onderwijs in de eerste taal ») .
IV. - Oude Talen. Onderrichtingen. - Levende Talen.
V. - Over beschau f d e omgangstaal (1926).
VI. - Lessenrooster en Leerplan der Koninklijke Athenaea
(met « algemeene beschouwingen », hoofdzakelijk
over geleide oefeningen) .
VII. - Wenken voor het Onderwijs in de Geschiedenis en de
Aardrijkskunde (1930 ) .
VIII. - Bijkomende Onderrichtingen (1935) « voor de interpretatie van de verschillende gedeelten van het
programma, alsook voor de keus der meest geschikte onderwijsmethoden ».
IX. - Eenmaking van de Spraakkundige Terminologie.
X. - Nieuwe uitgave van Lessenrooster en Leerplan (1938) .
Het is wenschelijk, dat de beginneling al deze onderrichtin-gen leere kennen en waardeeren, bij het aanvaarden van zijn
gewichtig ambt, waarin zijn eerste optreden zulke gevolgen
nasleept, ja zel f s er v66r, daar hij kan geroepen worden om op
staanden voet en zonder uitstel een zieken of overleden leeraar
tijdelijk te vervangen. Ten andere, wie op de hoogte is van
zijn taak, alvorens deze aan te vatten, maakt dadelijk en op
iedereen, in casu overheid en leerlingen, 'n gunstigen indruk.
Hoe jammer dan ook, dat deze brochures meestal uitgeput
zijn en daardoor onvindbaar, zoodat het onmogelijk schijnt, er
'n volledig stel van te verzamelen. En daar van herdrukken
geen spraak is, geven wij hierachter, « in afwachting dat de
programma's volledig omgewerkt zijn, waarmede men tegenwoordig bezig is », den inhoud weer van deze officieele bescheiden, eenigszins gewijzigd en ingekort, vooral wat Nr II
betreft, zonder afbreuk te doen aan het overgroot belang van
den inhoud, uit ons standpunt beschouwd.
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N. B. - Al de officieele bescheiden, v5, 6r 1929 verschenen,
staan bijeengebracht en gepubliceerd, met den F r a n schen tekst alleen, inL. BAUwENS, Code del'Enseignement moyen. Brussel, 1929. Sedert 1906 verschijnen, om
de zes maanden, de Mededeelingen van het Ministerie van
Openbaar Onderwi js (hooger, normaal, middelbaar en lager)
meestal van administratieven aard (laatste deel in 1941 verschenen). Men zal hieronder opgesomd vinden wat voor den
jeugdigen leeraar eenig belang oplevert, voor zoover het niet
in de volgende onderrichtingen staat aangehaald.
Ontspanningen : XXX (1936) 2, II bl. 97 ; XXXI (1937) 2,
II, bl. 105.
Internationale schoolbriefwisseling : XXXII (1938) 1, II, p. 9.
[Het « National Bureau of Educational Correspondance George
Peabody, College for Teachers, Nashville, Tennessee, U. S. A.
laat wegen, dat het graag een lijst zou ontvangen van Belgische
leerlingen die met Amerikaansche scholieren briefwisseling wenschen te voeren. Deze lijst moet den naam en het adres der inrichting, de klasse, den naam der leerlingen vermelden, alsmede de aangelegenheden welke deze voornemens zijn te behandelen. De A m e rikaansche leerlingen zullen in het Engelsch schrijven ; er zal hun in het Fransch
geantwoord worden].

Onderwijs en Politiek : XXXII

(1938) 1, II, bl. 37.

[Rondzendbrief waarbij de leden van het onderwijzend personeel
er aan herinnerd worden, dat zij zich niet candidaat mogen stellen
voor de gemeenteraadsverkiezingen, tenzij zij er vooraf de toelating
toe gekregen hebben ] .

Wellevendheid en tucht :

XXXIII (1939) 2, II, bl. 109.

[ Buitenkomen uit de school zonder gedrang en gestoot; beleefdheid op straat ; gel'eidelijke vorming tot selfgovernement, « voor de
kinderen een echte leerschool van maatschappelijk leven, dank zij
een gradueele, beredeneerde en gecontroleerde practijk van vrijheid
en verantwoordelijkheid in de schoolgemeenschap »].

Over Vaderlandslie f de :

XXXII (1939) 2, II, bl. 114.

[Door alle leden van het officieel (en vrij) onderwijs, te lezen en
te overwegen, vooral door de leeraars in beide landstalen en in de
geschiedenis] .

Herhalingen voor de wedstrijden : XXXIV (1940)

1, II, bl. 20.

[Deze herhalingen — 'n volle week voor de wedstrijden, zonder
huiswerk, of minder -- zullen voor elk vak door den leeraar met het
schoolhoofd geregeld worden] .

EERSTE DEEL

REGELINGEN
IN HET OFFICIEEL MIDDELBAAR
ONDERWIJS
I.
ALGEMEENE ONDERRICHTINGEN
DE OPVOEDING
Naast het vormen van menschen met een helderen geest en
een rechtschapen inborst, is de opvoeding der karakters een
der hoofddoeleinden van de school. En daar het v o o r b eel d de overtuigendste les is, zijn het steeds de woorden
en daden van den meester die den heilzaamsten en sterksten
invloed zullen oefenen op de leerlingen.
STIPTHEID.
Zijn stiptheid is volmaakt. Hij is een slaaf
van het uur en van den plicht, komt nooit te laat en is nooit
zonder gegronde reden afwezig. Hij gebruikt den tijd die voor
zijn les is bestemd, zonder een enkele minuut in noodelooze
uitweidingen te verliezen.
Hij geeft zijn lessen overeenkomstig de aanduidinORDE.
gen van den uurrooster, haalt geregeld het schoolwerk op,
geeft het verbeterd terug op de daartoe bepaalde dagen en legt
zijn pak verbeterde werken iedere inaand ter bewaring neer in
het archief (v6ör den 5de) .
Zijn houding
HOUDING. TAAL. TACT. ONPARTI JDIGHEID.
moet correct en onberispelijk zijn. In de klas neemt hij met
zijn leerlingen den conversatietoon aan, spreekt een eenvoudige en ongedwongen taal waarbij zoowel hoogdravendheid

10
als platheid wordt geweerd, vermijdt alle geschreeuw en vooral iedere opwelling van toorn, alle onbetamelijke bijnamen,
harde woorden, krenkende en misplaatste opmerkingen. Hoezeer zondigt Legen zijn meest gebiedenden plicht, hij die, met
de opvoeding der kinderen belast, zich zoozeer te buiten gaat
dat hij voor hen en met hen een ruwen, beleedigenden of noodeloos spottenden en sarcastischen toon aanslaat. Zoo de leeraar niet in staat is om zijn daden en woorden te beheerschen,
zal hij zijn gezag nooit bij zijn toehoorders kunnen doen gelden ; zoo hij zich daarentegen beheerscht, dan kan hij, als het
ware, alles zeggen en toch correct blijven : eerbied voor zijn
leerlingen is, bij den meester, een vorm van eerbied voor zichzelf.
Laten wij niet vergeten dat er zoowel bij kinderen als bij
groote menschen twee uiterst sterke gevoelens bestaan : dat
der persoonlijke waardigheid en het rechtvaardigheidsgevoel.
Wie een greintje aanleg heeft voor opvoeding, zal geen van
beide krenken. Door de kinderen to vernederen en onbillij k te
behandelen, verbittert men hun gemoed, boezemt men hun afkeer in en zaait men haat en opstand.
Hoe dikwijls hoort men sommige leeraars voor heel de klar
met minachting of met medelijden spreken over een leerling,
zooniet over al de leerlingen : « Het is een sukkelaar ! », zeggen ze schokschouderend ; of wel : « Deze klasse bestaat uit
minderwaardige elementen ». Dergelijke woorden verraden
een deerlijke onwetendheid inzake kinderpsychologie en een
betreurenswaardig gebrek aan paedagogischen tact.
Wanneer de leeraar een leerling herhaald heeft : « Gij zult
altijd een stumperd blijven », heeft hij al het noodige gedaan
om het kind te ontmoedigen en deze jammerlijke voorspelling
te helpen verwezenlijken. Loftuiting daarentegen is een machtige hefboom, wanneer men er behendig mede omgaat ; zelfs
de berisping moet een aansporing tot beter doen bevatten.
Nooit wordt het rechtvaardigheidsgevoel, dat de mensch van
kindsbeen of in zich draagt, ongestraft in de school gekwetst.
Al wie er gezag heeft, moet streng onpartijdig zijn en nooit uit
het oog verliezen dat hij met de scherpste blikken wordt gadegeslagen.
Vaak mag men toegevend zijn, vooral waar het lichte fouten
geldt, die zonder kwade bedoeling werden bedreven. Maar de
toegevendheid heeft grenzen... De leeraar make nooit onderschcid tusschen de leerlingen op grond van een instinctmatig
gevoel van sympathie of van antipathie : er moet voor allen
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een
zelfde behandeling,
behandeling, een
een zelfde
zelfde regel
regel en
en een
een zelfde
zelfde tucht
tucht
een zelfde
bestaan (x)
e).. Niets is
is zoo
zoo verachtelijk
verachtelijk in
in de
de oogen
oogen der
der leerleerlingen als een
een partijdig
niets
zoo
eerbiedwaardig als een
partijdig-niets
zoo
eerbiedwaardig
en goed
goed meestcr.
klaarziend, streng, doch
doch rechtvaardig en
mcester.
om het vertrouwen
vertrouwen en de
de achting
achting der
der
Het
zekerste middel
middel om
Het zekerste
kinderen
te winnen
van hen
hen tete houden,
houden, belang te
te stell
en in
kinderen te
winnen is van
stellen
al wat de
de wetenschap
wetenschap over
over hen
hen aan
aan het
het licht brengt, en te
te hunhunte paren
paren
nen opzichte de scherpzinnigheid
scherpzinnigheid van den
den psycholoog
psycholoog te
nen
de gevoelens
gevoclens die
die een
een waardigen
waardigenhuisvader
huisvaderkenmerken.
kenmerken.
aan de
DE AANTREKKELIJKE
AANTREKKELlJKE SCHOOL.
SCHOOL. - De
De school
school zou
zou het
het tehuis
tehuis
moeten
waar de
de kinderen
kinderen elkaar
elkaarmet
metgenoegen
genoegenontmoeten
ontllloeten
moeten zijn, waar
om gezamenlijk
mag er
om
gezamenlijk te arbeiden.
arbeiden. De
De klas
klas mag
er niet
niet verdrietig
verdrietig
uitzien ; integendeel, zij
uitzien
zij verwekke
verwekke zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk den
den indrtik
indruk
home ». De
De leeraar
leeraar zette
zettezijn
zijnlecrlingen
leerlingen ervan een gezellig
van
gezellig «« home
er
en bloemen
te versieren,
versieren, de
de-toean,dvsterm
toe aan, de vensters met planten en
bloemen te
muren
muren op te
te smukken
smukken met
met platen,
platen, foto's
foto'sen
enkunstreproducties,
kllnstreprodllcties,
die figuren
figuren voorstellen
voorstellen of herinneringen
herinneringen opwekken
opwekken uit de
de gegedie
schiedenis of ter
ter illustratie
iIIustratie dienen van de
de onderwezen
onderwezen vakken.
vakken.
schiedenis
TUCHT. - Zoo de
de leeraar
leeraar streng is voor
voor zichzelf,
zichzelf, heeft
heeft hij
hi.i
Zoo hij zelf
ook het recht
recht streng te
tc zijn
zijn voor
voorzijn
zijnleerlingen.
leerlingen. Zoo
zelf
hij gemakkelijk
gemakkelijk verkrijgen
verkrijgen dat
dat ze
ze op
op tijd
tijdaankoaankostipt
is, zal
zal hij
stipt is,
men en regelmatig
regelmatig de
de school
school bezoeken.
be2Oeken. Hij
Hij vordert
vordert van
van hen
hen
men
ze correct
correct en
en beleefd
beleefd zijn,
zijn, zooals
200als hij
hij zelf
zelf isis in
in woorden
woorden en
en
dat ze
manieren. Telkens
Telkens als de
gelegenheid zich
zich daartoe
daartoe aanbiedt,
aanbiedt,
de gelegenheid
manieren.
herinnert
hen aan
aan de
de regels
regels der
derwellevendheid
wellevendheid en
en der
der bebeherinnert hij
hij hen
leefdheid. Hij
hen een
een zindelijke
zindelijke en
en fatsoenlijke
fatsoenlijke
leefdheid.
Hij eischt
eischt van
van hen
en gehoorzame
gehoorzame houding,
houding, aanhouaanhoukleeding, een
behoorlijke en
kleeding,
een behoorlijke
zal hun
hun liefde
liefde tot
tot het
het werk inboezeinhoezcdende oplettendheid.
oplettendheid. 1Hij
-lij zal
eerhied voor
voor de
de tucht,
tucht,zonder
zonderknellenclen
knellenclen dwang,
dwang, zonzonen eerbied
men en
der vormelijkheid,
vormelijkheid, een
die niet
niet zoozeer
zoozeer op de
de vrees
vrees isis
der
een tucht
tucht die
op het
het plichtsgevoel
plichtsgevoel en
en het
het besef
besef van
van eigen
gegrondvest als op
kheid.
verantwoordeli j kheid.

niet straffen dan
dan een onschuldige
onsc/llIldige te straffen. - ZoeZonLiever niet
waar erge
erge fouten
fouten begaan
begaan werweringrijpen waar
der drift, doch raak ingrijpen
in weinig
weinig woorden,
woorden, maar
maar flink
f1ink berispen,
berispen, nooit
nooit
desnoods in
den, desnoods
sermoenen, nooit
zijn
tijd verspillen
verspillen aan
aan lange sermoenen,
nooit een
een verdiende
verdiende
zijn tijd
in acht moet
straf opheffen,
zijn de
de voorschriften
voorschriften die
die men
men in
opheffen, dat zijn
(1)
Wat niet
niet wil
wil zeggen
zeggen dat
dat de leeraar mag
mag verzuimen
verzuimen zijn
zijn houding
houding
( 1 ) Wat
passen. Opkarakters aan
opzichtc van zijn
l'eerlingen aan
aan de karakters
aan te
te p<llSsen.
Opzijn leerlingen
ten opzichte
voedingsmethodes vereischen evenveel
evenveel soepelheid
soepelheid als vastberadenheid_
vastberadenheld.
voedingsmethodes
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nemen
voor den
den meester,
meester, tucht
tucht in
in de
de klas,
klas, orde
orde en
en
nemen om
om ontzag voor
werkzaamheid
te bekomen.
bekomen. Overigens
Overigens zal
zal de
de besbeswerkzaamheid in
in de school te
te methode
van tucht
tucht die
die zijn,
zijn, welke eerst
vooral een
een bebemethode van
eerst en
en vooral
roep doet op de
de goede
goedegevoelens
gevoelensder
derleerlingen.
leerlingen. Wedijver
Wedijver verroep
mag oneindig
vee I en
en voorbehoedmaatregelen
voorbehoedmaatregelen hebben
hebben steeds
steeds
oneindig veel
een
grooter zedelijke
zedelijke waarde
waarde dan
dan dwang,
dwang, hoe
hoe billijk
biIlijk ook
ook en
en
een grooter
hoe gematigd.
Het tuchtstelsel
tuchtstelsel mag niet steunen op het
het straffen, dat uitsluitend zou moeten
moeten voorbehouden
voorbehouden zijn
zijn voor
voor de gevallen van
van wanwantend
gedrag, weerspannigheid
weerspannigheid of
of van
van overtreding
overtreding der
derreglementen.
reglementen.
In
eerste plaats
plaats dient bij
bij de jongelieden
jongelieden het
het gevoel
gevoel van
van
In de eerste
eigenwaarde en
en het
het verantwoordelijkheidsgevoel
verantwoordelijkheidsgevoel opgewekt.
opgewekt.
eigenwaarde

KLASSEBOEK.
KL.ASSEBOEK. Het klasseboek
klasseboek speelt
speelt een
een gewichtige rol.
Het
alde betrouwbaarste
betrouwbaarste getuige
getuige van
van het
hetschoolleven.
schoolleven. Niet aIHet is de
leen dient het als memorandum
memorandum voor
lessen, maar
maar
voor huiswerk
huiswerk en lessen,
het moet
moet desnoods
desnoods de
dedagelijksche
dagelijkschebemiddelaar
bemiddelaar
en het
het mag en
tusschen meesters
meesters en
en ouders.
Door het
worden tusschen
ouders. Door
het klasseboek
klasseboek
staanden voet
voet
de gezinshoofden
gezinshoofden om
te zeggen
zeggen op
op staanden
worden de
om zoo te
gedraghunner
hunnerkinderen.
kinderen. Nage
Nageingelicht
over de
de vlijt
vlijt en
en het
hetgedrag
ingelicht over
noeg aile
tot de
de ouders
ouders gericht
gericht worden-noeg
alle mededeelingen, welke tot
door
door de hoofden
hoofden der
der instellingen
instellingen en
en door
doorde
deleeraars,
leeraars,kunnen
kunnen
er hun
hun plaats
in vinden.
vinden. Het
Het is dus
dus zoowel
zoowel voor
voor de
de ouders
ouders als
plaats in
voor de school
school - en beider gezag
gezag heeft
heeft immers
immers het
het meeste
meeste bebelang bij
bij de
de opvoeding
opvoeding van
van den
den leerling
leerling - het middel
middel bij uituitnemendheid om
bestendig toezicht
toezicht op
op hem
hem teteoefenen.
oefenen.Floe
Hoe
nemendheid
om een bestendig
dan uit te
te leggen
leggen dat,
dat,ondanks
ondanksde
devoorschriften
voorschriften van
van het
het regle
regledan
ment, de ministerieele onderrichtingen en de herhaalde aanbe--ment,disrloechtngdralenbvelingen van het
het toezicht,
toezicht, de
de klasseboeken
klasseboeken al
al te
te vaak
vaak zoo
zooslorslorvelingen
gehouden worden ?? Waarom
Waarom houden
houden al
al de
de leeraars
leeraars daar
daar
dig gehouden
dagen een
er alle
niet zorgvuldig
zorgvuldig de
de hand
hand aan
aan ?? Zij
Zij moeten
moeten er
aile dagen
een
niet
zeker
aantal nazien,
nazien, verbieden
verbieden dat
dat er met
met potlood
potlood in geschregeschrezeker aantal
yen wordt, verhinderen
verhinderen dat
dat ze
ze beklad
beklad en
enverscheurd
verscheurd worden en
ven
zich tot
tot den
den laatsten
laatsten dag
dagvan
vanhet
hetschooljaar
schooljaaronverbiddelijk
onverbiddelijk
zich
toonen op dit
dit punt.
punt.
toonen
Het zekerste
Het
zekerste middel
middel om
om het
het klasseboek
klasseboek even
even zorgvuldig
zorgvuldig te
te
doen houden
houden als de andere schrijfboeken,
eischen dat
dat
schrijfboeken, ware
ware te eischen
huiswerk en voorbereidingen
voorbereidingen bij den
den aanvang
aanvang of
of in
in den
den
lessen, huiswerk
en niet
loop
de les
lesopgeteekend
opgeteekend worden en
niet wanneer
wanneer de
de bel
bel
loop van de
het
einde der
der les
lesaankondigt,
aankondigt, want
wantdit
ditoogenblik
oogenblik isis aller
allerhet einde
slechtst gekozen om vanwege de leerlingen de noodige zorg te-slechtgkoznmvawedlrignoezt
verlangen.
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TOEZICHT OP
TOEZICHT
OP DE
DELEERLINGEN
LEERLINGEN BUITEN
BUITEN DE
DE SCHOOL.
SCHOOL. De
De leeraars hebben
raars
hebben het
het recht en
tevens den
de
en tevens
den plicht,
plicht, toezicht
toezicht op
op de
leerlingen te houden buiten
leerlingen
buiten de
de instelling.
instelling. Ook
Ook moet
moet men
men de
deonondoor vele
vele leeraars
leeraars in
in dezen
verschilligheid, welke door
dezen aan den
den dag
dag
wordt gelegd,
wordt
gelegd, vreemd
vreemd en
en betreurenswaardig
betreurenswaardig heeten...
heeten ... Zeker,
Zeker,
het is te
het
te begrijpen
begrijpen dat
dat een
een leeraar,
leeraar, die
die zijn
zijn taak
taak volbracht
volbracht
heeft, aan zijn
wending verkiest te
heeft,
zijn gedachten een andere wending
te gehen :: toch
yen
toch meenen
meenen wij
wij dat het
het voor
voor hem
hem een
een kleine moeite zou
zijn van tijd tot
zijn
tot tijd
tijd een
een oogopslag
oogopslag tete werpen
werpen op
op hetgeen
hetgeen rondrondom hem
om
hem gebeurt en, zoo
zoo noodig,
noodig, zelf
zelf de
de leerlingen
leerlingen aan te
te sprespreken, die een vermaning
ken,
vermaning verdienen. Het
Het gaat hier om
om het gezag
der meesters,
meesters, om
om den
den goeden
goeden naam
naam van
vanonze
onzeinstellingen.
instellingen. Een
Een
waarschuwing,
men's
anelerendaags ten
ten aanhoore
aanhoore van
van de
de
waarschuwing, die
die men
's anderendaags
de heele
de
heele klasse tot
de betrokkenen
betrokkenen richt,
richt, zou
zou in
in zulk
zulk geval
geval
tot de
heilzame
vruchten afwerpen. Een
heilzame vruchten
Een of
of twee
twee voorbeelden
voorbeelelen zouden
zouden
volstaan
volstaan : wanneer
wanneer de
de leerling
leerling weet
weet dat
clatmen
men toezicht
toezicht op
orhem
hem
houdt,
zieh in acht.
houcH, neemt
neemt hij
hij zich

ONDERWIJS
Samen
met het gezin
Sam
en met
gezin zorgt
zorgt de
de school
school voor
voor de
dekarakteropkarakteropvoeding, doch de
de geestesvorming
geestesvorming berust
berust soms
soms bijna
bij na uitsluiuitsluitend op haar : ook zij kweekt
kweekt gezonde
gezonde gevoelens
gevoelens aan
aan en
en sterksterkte
te van
van den
den wil,
wil, doch zij leert vooral
vooral nauwkeurig
nauwkeurig en helder
helder te
te
denken. Al
dragen het hunne bij tot
AI de
de schoolvakken
schoolvakken dragen
tot de
de bereibereiking van dit
dit Joel,
doel, maar
maar zij
zij doen
doendit
ditslechts
sJechtsonder
onderzekere
zekerevoorvoorwaarden,
waarden, waarvan
waarvan de
de voornaamste
voornaamste hier in herinnering
herinnering dienen
gebracht.
ALGEMEENE
ALGEMEENE BESLISSINGEN,
BESLISSINGEN, op alle
aile vakken
vakken toepasselijk
toepasseJijk (vol(voJgens de
.
ele leeraarsvergaderingen
Jeeraarsvergaderingen in
in de
deK.
K.A.
A.1902-1903)
1902-1903).
De
moet I1eve
e v en ndig
dig zijn.
De onderwijsmethode
onderwijsmethode moet
zijn. De
De werk
werkzaamheid van den leerling wordt aileen opgewekt door de-zamheidvnlrgwotaenpkdr
de te
te vervullen
vervuJlen taak
taak hem
hem wordt
wordtvoorvoorboeiende
wijze waarop de
boeiende wijze
gelegd. Elke
EJke dogmatische
dogmatische of passieve
passieve methode
methode dient dus gegeweerd :: zij
zij leidt
Ieidt tot
totverveling
verveling en
endooft
elooftaldus
aldusden
denleerlust.
JeerJust.KenKenontroering gepaard
gepaard gaat
gaat blijft
blijft dor
dor en
en
nis
nis die niet
niet met
met eenige
eenige ontroering
kouel en brengt
brengt het
het werkvermogen
werkvermogen niet in beweging...
beweging ... De
De ononkoud
derwijsmethode
moet pr
c t ii s cc hh zijn.
derwijsmethode moet
p raact
zijn. Zij
Zij moet
moet een
een beberoep doen
eloen op
op alle
aile vermogens, op den
den wil
wil zoowel
zooweJ als
aJs op het ververstand,
de verbeelding
verbeeJeling zoowel
zooweJ als
aJs op
or de
de gevoeligheid.
gevoeligheid. Het
Het
stanel, op de
touter geheugen
geheugen speelt
speelt hier een ondergeschikte rol...
rol. .. De
De onderoncler-
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wijsmethode moet s u g g e s t i e f zijn. In het middelbaar
onderwijs is het er veel meer om te doen, aanleg aan te kweeken dan kennis te verstrekken. Den geest met noodelooze kennis overladen brengt niets dan vermoeidheid en luiheid voort...
De onderwijsmethode moet a a n s c h o u w el i j k zijn,
zelfs in de hoogere klassen.
VOORBEREIDINO DER LESSEN.
Elke les vereischt vanwege
den leeraar een onmiddellijke voorbereiding, zoowel wat den
vorm als wat den inhoud betreft. De stof der les dient duidelijk afgelijnd. Zij zij niet te moeilijk voor den ontwikkelingsgraad der leerlingen en overschrijde niet den bij den lessenrooster bepaalden duur. Zij moet zooveel mogelijk een geheel
uitmaken met een wel omschreven doel.
Men ziet soms jonge leeraars doceeren met het bock in
de hand en de oogen gestadig op den tekst gericht. Bij de
kleinste moeilijkheid zijn ze verplicht hun n o t a ' s te raadplegen. Anderen, die rekenen op de invallen van het oogenblik,
op de verworven gewoonte en ondervinding, komen voor hun
klasse zonder over de taak van den dag te hebben nagedacht.
Het eerste wat zij doen is aan de leerlingen te vragen hetgeen
zij zelf dienden in herinnering te brengen : « Waar waren wij
gebleven ? » .. .
Om voortaan alle fouten van dien aard te vermin den, houde
de leeraar een klasseboek, dat, wat den inhoud betreft, volkomen overeenstemt met dat der leerlingen. Gedurende de eerste vijf jaren volgende op zijn ambtsaanvaarding, wordt zijn
klasseboek geviseerd door den bevoegden opziener en door
het hoofd der instelling.
Soms gebeurt het, dat de leeraar bij het bezoek van den
inspecteur een vroeger gegeven les als les van den dag geeft,
opdat de antwoorden der leerlingen een gunstigen indruk zouden verwekken zoo voor de klasse als voor den meester. Zoodoende zal hij er soms in slagen den bezoeker zand in de
oogen te strooien omtrent de waarde der leerlingen ; hij zal
echter nooit zijn leerlingen een hoogen dunk geven van zijn
eigen waardigheid. Trouwens, het toezicht eischt niet dat de
leeraar schitterend zij, maar wel dat hij behoorlijk zijn dagelijksche taak vervulle.
Men kan nooit nadrukkelijk genoeg herhalen dat elke les op
grondige wijze dient voorbereid. Een niet voorbereide les is
een min of meer verknoeide en verloren les. In het gunstigste
geval, mist zij nog die duidelijkheid, dien logischen samen-
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hang, die overtuigende zekerheid, die men gerechtigd is van
alle onderwijs te eischen. De leeraar moet overigens steeds
voorbereid zijn op alle eventueele moeilijklieden ; hij moet veel
meer kunnen zeggen dan hij zich had voorgenomen te zeggen.
Hoe zou hij dit kunnen als hij zich niet de moeite getroost de
te onderwijzen stof grondig te bestudeeren ?
HOEDANIGHEDEN VAN EEN GOEDE LES.
De soberheid, de
nauwkeurigheid en de aaneenschakeling der bijzonderheden
zijn de hoofdeigenschappen, die bijzonder naar voren worden
gebracht en waarin de leerlingen ze vs6ör het einde van het
lesuur kunnen samenvatten. Ook zal men nooit genoeg nadruk
leggen op het gevaar dat, zoowel voor den meester als voor
de leerlingen, ligt in hetgeen men verbalisme of woordenkramerij noemt. Zich niet tevreden stellen met holle woorden,
geen woord uitspreken dat niet begrepen wordt, zich niet inbeelden dat de leerling begrepen heeft, omdat hij een reeks
woorden of zinnen letterlijk herhaalt, dat is de kunst, die een
jong leeraar niet gauw genoeg kan leeren. Een oude, al te weinig overwogen formule noemt dit zich op het peil der klasse
stellen : dit is heel moeilijk, waar het kinderen geldt, maar
toch volstrekt noodzakelijk ; met hart en geest dient men zich
daarop toe te leggen.
Eerst dan komt er waarlijk leven in de klasse, wanneer de
les geen alleenspraak van den leeraar is, maar een levendige
samenspraak die de geesten wakker houdt en de kinderen laat
deelnemen aan hetzelfde boeiend werk. Alleen hun persoonlijke krachtsinspanning is doeltreffend en heeft opvoedende
waarde.
wat
Het verlangen der leerlingen om te antwoorden of
vragen te stellen, uitleg te vragen, dient dan
nog peter is
ook niet ingetoomd, zooals men soms ziet doen, maar integendeel aangewakkerd. Men zal nooit weten hoeveel leemten, hoeveel duistere punten er overblijven in den geest der kinderen
en der jongelieden, wanneer men hun niet aan het verstand
brengt dat zij hun onwetendheid zonder valsche schaamte mogen en moeten bekennen. Daar zal de kunst van ondervragen
de belangri j kste rol speien.
Wie kan ondervragen heeft inzake meONDERVRAGEN.
thode niets meer te leeren. Hoe vaak gebeurt het dat de vragen van den leeraar te algemeen, te vaag zijn ! Hoe vaak ook
wordt de vraag tot een leerling gericht in plaats van tot allen.
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In de meeste gevallen moet de vraag collectief zijn, het antwoord individueel : de leerling, die wordt aangeduid om te
antwoorden,
en allen moeten daarop voorbereid zijn bij
elke gestelde vraag
spreekt alleen, luidop, zoodat hij door
heel de zwijgende klasse duidelijk verstaan wordt. Dit is een
uitstekende oefening voor de opvoeding van geest en wil. Indien het noodig is, zal de meester door subsidiaire vragen een
nauwkeurig en volledig antwoord uitlokken : hij laat niet toe
dat het door een medeleerling ingeblazen wordt.
(N. B. - Eerst de vraag stellen, dan den leerling aanduiden) .
Onvoorwaardelijk te wraken is de gewoonte van sommige
leeraars, om den ondervraagden leerling te helpen met het begin te zeggen van het woord dat tot antwoord moet dienen.
Eveneens te verwerpen is het gebruik, bij het vertalen, het lezen, het opzeggen, de leerlingen te laten antwoorden in een
vaste vooraf gekende volgorde of volgens de plaats, waarop
zij zitten in de klasse : « De volgende ! », is een formule die
dient geweerd. Zij leidt tot onoplettendheid, terwijl de aandacht der gansche klasse gestadig moet gespannen blijven. Indien, bij een mondelinge vertaaloefening (van de vreemde taal
in de moedertaal, of omgekeerd) een leerling den tekst gelezen heeft, is het goed een ander, die niet de volgende is, te
laten vertalen.
De zegsGELEIDELIJKE VOORTGANG VAN HET ONDERWIJS.
wijze « weinig, maar goed » krijgt in onze klassen een diepe
beteekenis. Een onderwerp moet door den Leeraar uitgeput en
door de leerlingen volkomen begrepen zijn, alvorens er wordt
overgegaan tot een nieuw onderwerp, dat de kennis van het
eerste veronderstelt. In dit verband heeft het zijn nut er aan
te herinneren dat, bij den aanvang van het onderricht in gelijk
welk vak, langzaam te werk gaan regel is. Wie op dat oogenblik haastig is, loopt gevaar niet gansch begrepen te worden,
de theorieen en regels siecht gekend te zien, het onderwerp
voor altijd te schenden. Gedurig moet hij op zijn stappen terugkomen en, zonder vrucht, een taak beginnen, die van meet
of aan met zorg en geduld dient vervuld. Te vlug gaan is zeker tijd verliezen, en zonder dat er, helaas, hoop bestaat hem
ooit terug te vinden.
--

KLAARHEID.
De hoofdhoedanigheid van het onderwijs is
klaarheid. Elk begrip dient op treffende wijze, in bondige
maar precieze bewoordingen voorgezet. Doordien de jonge

17
leeraar niet genoeg nadenkt over zijn lessen en ze onvoldoende voorbereidt, mist zijn onderricht vaak nauwkeurigheid en
strenge aflijning. Het slechts ongeveer nauwkeurige is de geduchtste vijand der verstandelijke opvoeding.
Het komt er op aan heldere en eerlijke geesten te vormen ;
men vergete het nooit. De kunst van den leeraar bestaat hierin
dat hij met zekerheid tot het verstand doordringt langs wegen,
die hij moet leeren kennen. De bezorgdheid om deze verstandelijke opvoeding, waartoe gelijk welk schoolwerk, hoe banaal het ook schijne, gelegenheid biedt, moet heel het onderwijs beheerschen, dat daardoor een onverwachte diepte, kracht
en doeltreffendheid krijgt.
Het is beter niet het heele uur aan een
VERSCHEIDENHEID.
onderwerp te besteden. Dit is vooral waar voor de taallessen.
Wie afwisseling brengt in de stof, zonder ze te versnipperen,
wekt steeds nieuwe belangstelling en houdt aldus de aandacht
der klasse gaande. Er moet echter regelmaat zijn in de afwisseling en dezelfde oefeningen moeten op dezelfde dagen
terugkeeren. Zoo geeft men aan de lessen een geregelde beweging, een rhythme, waar noch het genoegen, noch de verrassing is uitgesloten.
GEDICTEERDE LESSEN EN SCHRI JFBOEKEN VOOR AANTEEKENINGEN. Sommige leeraars dicteeren hun lessen zonder
noodzaak ; anderen verstrekken de leerlingen de nota's niet,
welke zij volstrekt noodig hebben om de stof thuis te overzien. Beide misbruiken dienen vermeden. Wie zijn cursus dicteert onder voorwendsel dat geen enkel handboek naar zijn
zin is, legt zijn klasse een lijdzame houding op die in strijd
is met alle gezonde opvoedkunde ; hij veroordeelt ze tot machinalen arbeid, die niet zelden verveling of zelfs walg medebrengt. Ook gebeurt het dat de leeraar spreekt, een tekst verklaart, een theorie uiteenzet. De leerling luistert, laat zich
boeien en neemt deel aan de les, maar hij houdt de richtpunten
niet bij of, zoo hij bij geval een schrijfboek heeft, teekent hij
op goed geluk een woord, een overweging op, zonder dat die
losse nota's eenig onderling verband vertoonen.
De leerlingen moeten schrijfboeken hebben, klein in aantal,
niaar netjes gehouden, zorgvuldig nagezien door den meester,
zoo wat den uiterlijken vorm als wat den tekst betreft. Hij laat
er de voornaamste nota's in aanteekenen en dicteert ze desnoods, indien de termen nauwkeurigheid vereischen. In de
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laagste klassen zal hij zelfs deze nota's s o m s op het bord
schrijven of laten schrijven.
Al te dikwi j is gebeurt het dat de boeken zelf in den loop
van het jaar met nota's worden beschreven. Vooral waar het
teksten in de oude of in vreemde talen geldt, moet men streng
verbieden dat er op den rand of tusschen de regels met potlood vertalingen worden aangebracht.
LESSEN EN HUISWERK.
Men verlieze nooit dit grondbeginsel uit het oog, dat het kind vooral op school moet leeren. Zijn
verstandelijke vorming moet geschieden onder de leiding van
den leeraar. Nooit mag de leerling aan zijn eigen krachten
alleen worden overgelaten, wanneer hij voor een te lastig werk
staat : de methode zelf van het huiswerk worde hem dus in de
klas aangeleerd. Al te vaak vergeet men hem aan te toonen hoe
hij deze of gene les moet leeren, dit of geen huiswerk maken.
De leeraar moet daar de grootste zorg aan Besteden en daarbij
den persoonlijken aanleg van eenieder in acht nemen.
Wat de stof van lessen en huiswerk betreft, mag men nooit
nog niet gekende begrippen gekend achten en aldus de ouders
verplichten bij te springen, waar de leeraar in zijn taak te kort
schoot, om hun kind uit de verlegenheid te helpen.
De lessen moeten kort zijn, maar de leerling moet ze dan
ook met verstand leeren, ze uitstekend kennen en ze met zekerheid opzeggen. Ook het huiswerk moet kort zijn, vooral in de
laagste klassen ; toepassing van grondig met den meester bestudeerde regels en theorieen ; dit geldt natuurlijk niet voor
de opstellen en, in de hoogste klassen, voor sommige wiskundige werken, die van den leerling initiatief vereischen en het
bewijs moeten leveren van zijn algemeene vorderingen. Het
moet met de uiterste zindelijkheid gemaakt worden ; het geschrift moet welgevormd en leesbaar zijn en, zonder weelde
van met het liniaal getrokken lijnen, moet toch een indruk van
nauwlettende zorg verwekken.
Bij het verbeteren van het huiswerk, dient men al de voorschriften op het stuk in acht te nemen. De nota's en waardecijfers moeten door den meester met rooden (of paarsen) inkt
op de kopijen der leerlingen geschreven worden. Elk verbeterd huiswerk wordt, zoo mogelijk, den huisvader ter onderteekening voorgelegd, alvorens definitief in de school terug te
komen.

19
ONDERLINGE VERSTANDHOUDING DER LEERAARS OP OPVOEDKUNDIG GEBIED.
Er ontbreekt dikwijls voeling in opvoedkun-

dig opzicht onder de leeraars van een school. Zij vormen niet
genoeg een geheel. Zij blijven in hun klasse afgezonderd. Ook
gaat hun moeite door dit gebrek aan samenhang gedeeltelijk
verloren voor de leerlingen... Al de hoofden van instellingen
zouden hunne leeraars groepsgewijze moeten vergaderen, volgens het te behandelen onderwerp. De beraadslagingen zouden
ten doel hebben de eenheid in handboeken, methoden en
schoolterminologie, alsook de aansluiting van het onderwijs te
verzekeren. De aandacht zou er ook gevestigd worden op alle
punten, welke de tucht en de opvoeding betreffen. Men zal
nooit luid genoeg verkondigen hoezeer het noodig is dat de
leeraars met elkaar in voeling blijven, om hun lastige taak de
gewenschte vruchten te zien dragen.

H.

HUISH0UDF1CIJK REGLEMENT
Het Huishoudelijk Reglement dient in zijn geheel gekend te
zijn. We herhalen hier slechts die artikelen welke voor den beginneling een onmiddellijk nut opleveren, hetzij voor zijn onderwijs, of voor het bestuur van zijne klas.
ART. 14.
Het hoofd der instelling overhandigt aan elken
nieuwen leeraar de officieele brochures met de algemeene en
de methodologische onderrichtingen ; het noodigt hem, ze
grondig te bestudeeren en desnoods verslag uit te brengen
over dit of geen punt dat er in wordt behandeld ( 1 ) . Bij elke
gelegenheid en vooral bij zijn klassebezoeken, vergewist het
er zich van, dat deze ambtelijke voorschriften nauwgezet en
zorgvuldig worden toegepast door het onder zijn leiding staan( 1 ) Exemplaren van bovenvermelde brochuren zijn uiterst zeldzaam
geworden : meer dan een schoolhoofd bezit er geen volledig std van.
Ten andere, in plaats van ze eens te doorloopen bij het aanvaarden van
zijn ambt, zou ieder leeraar ze moeten bezitten, om ze bij elke gelegenheid te raadplegen. Daarom deze samenvatting...
2
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de personeel. Het schoolhoofd neme ze voortdurend tot richtsnoer bij het verstrekken van raadgevingen.
ART 15.
...Zoodra het sein tot het binnengaan gegeven
is, vijf minuten v6ör het aanvangsuur der lessen, leiden de
leeraars hun leerlingen naar hun respectieve klassen.
Het hoofd der instelling treft alle noodige maatregelen, opdat de leerlingen met orde en snelheid van lokaal zouden
vieranderen, de klassen in- en uitgaan, en opdat ze niet lang
in gangen en trappen zouden vertoeven. Elk lid van het personeel draagt het zijne bij om de gestelde regels te doen inachtnemen.
Minstens een studiemeester doet dienst op de straat, om
toezicht te houden over de aankomst en het vertrek der leerlingen.
ART. 16. -- Al de leeraars waken er over, dat de leerlingen
goede manieren aannemen ; zij verbeteren hun verkeerde houdingen en vergen van hen aanhoudende oplettendheid. Zij
eischen dat het huiswerk goed geschreven wordt en verzorgd,
wat de spelling betreft, dat de boeken en schrijfboeken met
zorg gehouden worden, dat de leerlingen iederen dag de noodige schoolbehoeften bij zich hebben en dat zij op school
geen boek of voorwerp medebrengen, dat geen verband houdt
met de lessen ; zij doen de jongelieden gewoonten van orde
en reinheid aannemen, prenten hun zuinigheid in ten aanzien
van den aankoop en het gebruik der klassebenoodigdheden
en leeren hun, het mobilair en de leermiddelen in eere te houden. Zij raden hun leerlingen aan zich zuiver en heel beleefd
uit te drukken, zoowel onder den speeltijd als in de klas. Zij
waken over hun opvoeding binnen en, zooveel mogelijk, buiten
de school, en dragen daartoe bij door hun voorbeeld en hun
lessen. Ook de studiemeesters werken uit al hun krachten me
de aan deze essentieele taak.
De leeraars schrijve n geregeld in een register
ART. 18.
ad hoc :
a) de cijfers, toegekend voor het dagelijksch werk der leerlingen ;
b) de eventueele opmerkingen aangaande hun gedrag ;
c) de uitslagen der proefwerken.
Zij houden een klasboek, dat op beknopte maar volledige
wijze het onderwerp van elk lesuur vermeldt, alsook het aan
.

21
de leerlingen voorgeschreven huiswerk. Gedurende de Berste
vijf jaren onderwijs, houden zij ook een schrijfboek voor de
voorbereiding hunner lessen. — (Daarbij het maandelijksch
overzicht der behandelde stof).
ART. 20.
Elke leeraar neemt 's morgens en 's namiddags
de afwezige leerlingen op en teekent ze aan in een notaboekje,
dat hij bij het buitengaan in een daarvoor aangewezen lokaal
neerlegt.
ART. 22.
Tijdens hun verblijf in het athenaeum staan de
leerlingen onder het toezicht van een of van verschillende
Jeden van het personeel. Het hoofd der instelling moet dit toezicht op billijke wijze verdeelen, en den dienst der studiemeesters in een bijzonderen uurrooster vastleggen. In athenaeumsafdeelingen, waar het getal studiemeesters niet voldoende is om dezen dienst in te richten, mag het hoofd der
instelling dit werk ook aan leeraars opdragen. De studiemeesters, die gedurende de speeltijden met het toezicht belast zijn,
houden zich uitsluitend met deze taak bezig. Het is hun verboden te lezen of te rooken en groepsgewijze te wandelen. Onder geen voorwendsel mogen de met het toezicht belaste leden
van het personeel hun post verlaten, voordat zij door een collega vervangen zijn. Alle ruwe of gevaarlijke spelen zijn verboden...
De leeraars zijn verplicht hun leerlingen in rijen tot de
plaats te brengen, waar een studiemeester ze werkelijk onder
zijn hoede neemt, of, telkens als het noodig is, tot aan de
poort der inrichting...
Het is de leerlingen verboden binnen de instelling gelijk
welk kenteeken te dragen.
...Om naar school te gaan of naar huis te keeART. 24.
ren, volgen de leerlingen den rechtsten of den hun aangeduiden weg. Het is ook verboden op straat te spelen, te loopen,
te schreeuwen en te rooken. Het is de leerlingen verboden in
een koffiehuis te gaan, tenzij in gezelschap van hun ouders.
De tuchtmaatregelen zijn de volgende
ART. 30.
1°) de afzonderlijke berisping door den leeraar of het hoofd
der instelling, met een door het gezinshoofd te onderteekenen
nota in het klasseboek ;
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2°) de berisping door het hoofd der instelling vOör de klas
en in bijzijn van de leeraars van den leerling ;
3°) het schoolblijven gedurende ten hoogste twee uren
(Donderdag 2-4 uur) onder toezicht van een studiemeester, in
een der lokalen van het athenaeum ;
4°) de tijdelijke verwijdering uit een les of uit al de lessen
gegeven door een zelfden leeraar ;
5°) de tijdelijke verwijdering uit alle lessen ;
6°) de definitieve verwijdering uit de instelling ;
7°) de verwijdering uit de Rijksmiddelbare onderwijsinstellingen.
De onder 1° en 2° aangegeven tuchtmaatregelen kunnen niet
extra-huiswerk gepaard gaan ; voor de onder 3°, 4° en 5° vermelde maatregelen is dit altijd het geval. Dit huiswerk wordt
derwi j ze gekozen dat het bi j draagt tot de geestelijke en zedeIijke vorming van den leerling. In g e en g e v al m a g
het neerkomen op zuiver stoffelijk
s c h r i j f w e r k. Het opleggen van dergelijke straffen is
streng verboden aan heel het administratief en onderwijzend
personeel.
Het extra-huiswerk wordt met zorg nagezien en verbeterd
door het lid van het personeel, dat het heeft opgelegd, doof
het gezinshoofd onderteekend en door den studieprefekt gecontroleerd.
Verre van als een lichte straf beschouwd te worden, mag
het schoolblijven slechts bij uitzondering opgelegd worden.
ART. 32. Een leeraar heeft alleen dan het recht een leerling uit zijn klas te verwijderen, wanneer deze er aanhoudend
de orde stoort of zich aan een ernstig vergrijp heeft schuldig
gemaakt. Het hoofd der instelling, dat onmiddellijk en schriftelijk moet verwittigd worden, oordeelt over de gegrondheid
van de redenen der verwijdering.
De leerling die driemaal in een week heeft moeART. 34.
ten schoolblijven of die drie weken achtereen met schoolblijven gestraft werd, is strafbaar met tijdelijke verwijdering uit
•
alle cursussen.
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TAALONDERWIJS OVER 'T ALGEMEEN
Twee vraagstukken treden hier op den voorgrond.
In de eerste plaats dient er eenheid gebracht in de spraakkundige terminologie en in de methodes van taalkundige en
redekundige ontleding. Dit werd onlangs gedaan, zooals blijkt
uit de brochure, hierboven vermeld, welke ten doel heeft, eenheid en vastheid te brengen in de schoolterminologie.
[Werd deze e e n h e i d bereikt ? Voor ecn en hetzelfde
verbaalbegrip en deze drie correspondeerende verbaalvormen:
ik heb bemind, j'ai aime, amavi, zal de leerling voortaan de
drie volgende overeenstemmende (?) benamingen bezigen :
voltooid tegenwoordige tijd, passe compose, per f ectum.
De brochure over de Eenmaking van de spraakkcrndige terminologie, voor de leeraars in de talen onmisbaar, is sedert
1936 te verkrijgen te Brussel, F. Van Buggenhout, 5-9, Hamerstraat] .
Het tweede belangrijk vraagstuk betreft de verdeeling, per
klas, van een nauwkeurig en omstandig spraakkundig leerplan.
Het is er niet om te doen, in alle athenea, zonder onderscheid, een absolute en onveranderlijke verdeeling tot stand
te brengen. Deze moet rekbaar genoeg zijn om aan ieder Leeraar eenige vrijheid in doen en laten te verzekeren. Toch dient
de afbakening, in hare hoofdtrekken, eenvormig te zijn, om
aldus tot steunpunt te kunnen strekken.
Bij deze inleidende beschouwingen moeten eenige opmerkingen gevoegd worden welke gelden voor alle taallessen.
Veel kwaad werd over het geROL VAN HET GEHEULEN.
heugen gesproken, nadat de schoolarbeid er langen tijd te uitsluitend op gesteund heeft ; overdreven wantrouwen te zijnen
opzichte is echter een gevaar.
Duidelijk is het, dat het geheugen nooit oordeel noch rede
-nerigkav .Derstplichvand s,e
door hem voorgelegde begrippen volkomen te doen vatten. Dit
spreekt vanzelf. Geen Beter middel, ten andere, om te onthouden dan vooraf te begrijpen. Het geheugen toch is een aIlerkostbaarste vermogen, en dit moet door den leeraar bij de
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leerlingen worden beoefend. Best zal hij het ontwikkelen door
boeiend te zijn.
De hieronderstaande beschouwingen, aan de leeraarsvergaderingen der athenea ontleend, zijn niet van belang ontbloot :
De geheugenoefeningen zijn noodig, vooral in de lagere en
middelbare klassen, om de leerlingen zoo nauwkeurig mogelijk
bekend te maken met woorden en vormen, om hun woordenschat te verrijken, om hun een zuivere uitspraak te doen verkrijgen ; zij kunnen ook dienen tot les in de lichaamshouding.
In de lagere klassen vooral zullen, met het oog op den woordenschat der oude talen, talrijke en afzonderlijke geheugenoefeningen gehouden worden. Doch aan het beredeneerde geheugen zal het hem bestemde deel worden toegekend, met de
woordenreeksen naar verwantschap te schikken, en ze door
talrijke toepassings- en vergelij kingsoefeningen te verklaren.
In zake spraakkunst zullen de geheugenoefeningen beperkt
worden tot de formules die, met 's leeraars medehulp, door
de ontleding van verstrekte voorbeelden werden ontdekt, en
zullen zij telkens met een toepassingsoefening gepaard gaan.
Hetzelfde beginsel geldt voor geheugenoefeningen over letterkundige begrippen, versbouw en grondregels der rede
-kunde.
In de uitleggingen der schrijvers, vooral der oude schrijviers, worden de meeste taalverschijnselen aangeleerd, doordien ze dikwijls herhaald worden. Indien echter het verschijnsel hoogstbelangrijk is, zal het tot een bijzondere geheugenoefening aanleiding geven.
In alle klassen is het noodzakelijk dat de leerlingen stukken
uit de werken der schrijvers van buiten leeren. Door hun geheugen te versieren met de schoonste bladzijden uit de groote
rneesters, ontwikkelen zij hun verstand, en vormen zij hun
smaak.
De van buiten te leeren stukken zullen inzonderheid aan de
volgende voorwaarden voldoen : 1° op zichzelf een vormende
waarde bezitten ; 2° getrokken zijn uit dichters liever dan uit
prozaschrijvers, omdat rhythme het geheugen helpt ; 3° opgaan naarmate de leerlingen meer gevorderd zijn, en geleidelijk een meer letterkundig karakter aannemen ; 4° in de klar
grondig uitgelegd, en door de leerlingen volkomen verstaan,
levendig gevoeld en gesmaakt zijn.
Die oefening zal dikwijls herhaald worden : voor elke les
zal echter het van buiten geleerde gedeelte nooit zeer uitgebreid zijn.
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De omvang der te leeren stukken hangt van de bestudeerde
talen af : ze zijn langer of korter, naar gelang het moedertaal,
oude talen of vreemde talen geldt.
De tijd, aan het opzeggen in de klasse te besteden, hangt
af van den van buiten geleerden tekst, en van het aantal te ondervragen leerlingen. Toch zal, over 't algemeen, het opzeggen van een geheugenles niet meer dan tien minuten duren.
GEHEUGEN BIJ DE .STUDIE DER SPRAAKKUNST.
Bij het taalonderwijs in de lagere klassen speelt het geheugen een overwegende rol : woord en vorm, verbuiging en vervoeging worden aangeleerd door het geheugen. Toch is het wenschelijk
dat de leeraar de gelegenheden benuttige of uitlokke, om de
spraakkundige begrippen in den geest der kinderen langs den
weg der overweging en der redeneering binnen te leiden, door
hunne weetgierigheid of hun initiatief derwijze op te wekken,
dat elke nieuwe aanwinst geen last noch verveling, doch wel
degelijk een genoegen zal worden. Zelfs het onderwijs in de
vormleer kan gestadig al de hoofdverrichtingen van den geest
in beslag nemen : waarneming, ontleding, synthese, abstractie, vergelijking. Weldoordachte onderlinge toetsing der bestudeerde talen, opheldering der taalkundige verschijnselen
door middel van de vergelijkende of van de historische spraakkunst : dit alles kan den meester tot kostbaren steun dienen.
Doch hier is een klip te omzeilen. De jonge leeraars moeten
er zich wel voor wachten, te pralen met 'n geleerdheid welke
zij uit de universiteit hebben meegebracht ; in het middelbaar
onderwijs streve geleerdheid slechts naar een practisch doel :
den leerling bij te staan, niet te verbluffen ; het taalonderwijs
eenvoudig, vlug, helder, niet lastiger noch verwarder te maken.
Bij sommige leeraars wordt, in het spraakkunstonderwijs,
de tekst van het handboek of door henzelf of door de leerlingen gelezen ; daarna neemt men het boek met oefeningen. Zulke methode is niet actief genoeg en moet geweerd worden. De
spraakkunst is enkel een boek dat thuis door de leerlingen
wordt nageslagen, maar ter school een ondergeschikte rol
speelt. Het handboek met oefeningen is integendeel veel beter
geschikt voor werk in de klas dan voor huiswerk : voor dit
laatste worde bij voorkeur een vindingsoefening uitgekozen,
die evenzeer beroep doet op 't initiatief en de verbeelding als
op de kennis der leerlingen. De leeraar dient de stof derwijze
toe te lichten dat, verre van hemzelf en de klas tot last te zijn,
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de les een medesleepende oefening weze van waarneming en
inductie. Weinige, doch welgekozen, klare en treffende voorbeelden, binnen het bereik der kinderen, zijn hem daarbij zeer
nuttig. Sommige meesters, alleen bezorgd om den regel die
moet ontdekt worden, bekommeren er zich niet om of de ter
ontleding voorgelegde zinnen grondig zijn verstaan. Ook dienen uit het spraakkundig onderwijs alle onnoodige moeilijkheden geweerd. Zulke moeilijkheden doen zich vooral bij de
redekundige ontleding voor, waar soms naar hartelust klasseering en spraakkundige bewoordingen worden overdreven. De
echte maat der aan te leeren begrippen en kunstwoorden wordt
verstrekt door den inhoud van de regels, waarvan de kennis
aan dezen of genen graad der studia wordt opgelegd.
TOEVALLIG SPRAAKKUNSTONDERWIJS.
Onderwijs in de
spraakkunst is stelselmatig of toevallig. Toevallig, wanneer het
in beknopten vorm geschiedt, naar aanleiding der omstandigheden, in verband met de onderscheiden schriftelijke of mondelinge oefeningen welke bij het aanleeren der talen behooren.
Volgens de gevallen dient het tot voorbereiding, herhaling,
controle of nuttige aanvulling van het stelselmatig onderwijs.
Methodisch verbonden kunnen dus beide stelsels elkander
steunen, en door hun samentreffende actie, er toe bijdragen om
aan de kinderen een degelijke kennis der spraakkunst te verschaffen. De leeraar moet het gepaste oogenblik weten te kiezen. Is het soms noodig een tekst toe te lichten of op een
schriftelijke of mondelinge onnauwkeurigheid te wijzen, zoo
wordt toevallig onderwijs gebruikt : doch steeds blijft het enkel een bijzaak, een licht oponthoud dat nooit de les, waarin
het voorkomt, haar eigen karakter mag ontnemen. Aan ledere
schooloefening dient inderdaad haar eigen doel en haar eigen
beteekenis te worden behouden. Toevallig onderwijs zal ruimer of enger worden toegepast, naar gelang van de vorderingen der leerlingen, of van den aard der te overwinnen moeilijkheden : doch op de eerste plaats moet het zeldzaam en
bondig zijn en zich zooveel mogelijk bepalen bij het bijzonder
geval dat het heeft uitgelokt.
Wanneer het stelselmatig onderwijs der spraakkunst een
einde heeft genomen, dan komt het toevallig onderwijs volkomen tot zijn eigen bestemming en vereischt het bijzond2re ontwikkelingen. Uitgelegde of cursorisch vertaalde teksten, verbetering der huiswerken, oefeningen, dit alles geeft de gelegenheid om de verworven spraakkunstbegrippen te herzien en
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to doorgronden, en aanleiding tot toelichting van zeldzamer
gevallen, van belangwekkende uitzonderingen in de taal, van
eigen syntaxis der schrijvers. Ook mag men, eventueel, aan de
leerlingen eenige klare en eenvoudige begrippen over historische en vergelijkende spraakkunst geven. Maar toch, en dit
zij met nadruk gezegd, zullen enkel de volstrekt noodzakelijke toelichtingen worden verstrekt : de bijzaak mag het op
de hoofdzaak niet winnen.
UITSPRAAK. LUIDOP LEZEN. OPZEGGEN.
Zuivere uitspraak
van de klanken der taal welke ze moeten doceeren, is wel de
eerste voorwaarde die van de leeraars mag vereischt worden.
Zij moeten, op hun beurt, die zuiverheid der klanken onderwijzen. Hier vooral zal de klankleer hun kostbare aanduidingen
over de werkzaamheid der stemorganen, de articulatie, den
klemtoon, enz. verschaffen. Door haar kennen ze de zekerste
middelen om een gebrekkige, dialectische ( 1 ) uitspraak te verbeteren ; bovendien zullen zij, met een weinig toewijding en
volharding, erin slagen de leerlingen die lispelen, door den
neus spreken of aan eenig ander spraakgebrek lijden, van deze hinderlijke gebreken te genezen. Op de voordeelen van een
aanvankelijke inwijding in de phonetiek kan dus niet genoeg
nadruk gelegd worden.
De leeraar in de talen moet niet alleen zuiver uitspreken en
de kunst bezitten om aan anderen zijne uitspraak aan te leeren : hij moet ook goed kunnen lezen. Schoonlezen bevat een
welsprekendheid waarvoor geen toehoorder onverschillig
blijft. Letterkundig onderricht wordt ongemeen ingrijpend,
doordringend, wanneer de leeraar, met de wetenschap, de fijngevoeligheid, de cultuur, ook de kostbare gave van wel te lezen bezit. Over de door hem uitgelegde werken schijnt een
nieuw licht, Indien hij met de stem de minste schakeeringen
van de gedachten en gevoelens der schrijvers weet te vertolken. Dergelijk lezen is soms meer waard dan de geleerdste
toelichting, inzonderheid wanneer het teksten gellt, die tot het
lyrisch genre behooren.
Bij sommige leeraars bestaat een lofwaardig pogen om
schoon te lezen, zonder dat ze er evenwel in slagen, doordat
hun maat en smaak ontbreekt. Zij lezen onnatuurlijk, hoogdravend. Natuurlijkheid, zuivere eenvoudigheid der ontroering

( 1 ) Onverzorgde uitspraak is bij ons s chier een nationaal gebrek :
zij komt voort uit de gewesttaal die door het kind in de familie, op
straat, en tot op de speelpla,ats der school wordt gesproken.
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grijpen veel dieper in op de toehoorders. Het beste lezen is dit,
hetwelk levende en spontane taal weergeeft, hetwelk in den
vollen zin des woords « gesproken » is.
De meeste leerlingen kunnen niet lezen, doordat zij van de
lagere school er aan gewend werden hun lezingen in de klas
op te dreunen. Op den meester rust de plicht, gestadig spreken en lezen der leerlingen te verbeteren, hun daarin, zooals
in al 't overige, tot voorbeeld te strekken.
In vele scholen bestaat een valsche vrees, een gegeneerdheid om wel te lezen, en wel uit te spreken. Leeraars en
schoolhoofden zullen trachten er de oorzaken van te verwijderen. Oefeningen in de voordracht, in het schoonlezen zullen
zij in eere brengen, zoowel bij de hoogere klassen als bij de
andere ; aan die zoo volledig opvoedkundige oefeningen zullen zij het meeste belang hechten. Ook aan het opzeggen zullen de leerkrachten hun beste zorgen wijden. De toon moet er
natuurlijk en vol uitdrukking zijn, de gebaren niet overdreven.
Er worden nog leeraars gevonden die teksten laten opzeggen
zonder ze in de klasse grondig te hebben toegelicht. Dergelijke paedagogische ketterijen zijn niet te begrijpen. Opzeggen is ten andere geen loutere africhting van het geheugen.
Het bekleedt een eersten rang als oefening in de kennis der
taal ; het moet ook de bekroning zijn van de zeden- en letterkundige verklaring der teksten, en het kostbaarste controlemiddel waarover de leeraar beschikt om de doeltreffendheid
van zijn onderwijs na te gaan. Met de ontleding der teksten
en het opstel is er geen vruchtbaarder middel tot aanwerving
van de hoofdzakelij ke letterkundige hoedanigheden. Opzeggen past in alle klassen. Maar om de leerlingen in die kunst
te doen slagen, moet bij den leeraar goede smaak, verstand,
gevoeligheid en tevens vakopleiding, al ware dit nog beknopt,
aanwezig zijn.
ONDERWI jS IN DE EERSTE TAAL
SPRAAKKUNST.
Deze algemeene beschouwingen zijn per
se op de eerste taal toepasselijk. De leeraars in de moedertaal,

in de lagere klassen, zullen heel bijzonder den nadruk leggen
op spraak- en redekundige ontleding. Aard en vorm der woorden, hun functie in den zin en de functie der zinnen in den volzin herkennen : daar ligt voor de leerlingen een hoofdzakelijk te bereiken doel.
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Dit bereiken ze echter niet zonder talrijke mondelinge oefeningen in de klas : de leerlingen moeten erin afgericht worden zoodat ze er genoegen in vinden ; doch nooit houde de
meester zich bij spitsvondigheden op, en over sommige lastige
gevallen zal worden heengestapt, wanneer zij het peil der jonge geesten zoowel als de practische noodwendigheden van het
onderwijs te boven gaan. Op de eerste taal moet dit hoogstbelangrijk werk worden uitgevoerd. Onmisbaar is het voor de
studie der oude, hoogst behulpzaam voor die der vreemde talen.
DICTEE.
Dictee in de moedertaal is een oefening waarvan het nut niet te betwisten valt, mits er voldaan wordt aan
sommige vereischten. De uit te kiezen teksten moeten :
1° Cleleidelijk opklimmen in moeilijkh ei d, d. w. z. in verband staan met de verstandelijke ontwikkeling der leerlingen ;
2° Onderrichten en opleiden, d.w.z.vorming van geest en hart beoogen ;
3° A f w i s s e 1 en, d. w. z. handelen over onderwerpen
uit letterkunde, zedenleer, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, kunst of over kwesties van den dag, zooals gezondheidsleer, wellevendheid, anti-alcoholisme, enz.. Zonder
op het leerplan te staan is toch veel kennis een allernoodigste
aanvulling van een volledige verstandelijke opvoeding ;
4° C e t r o k ken zijn ofwel uit bloemlezingen, ofwel uit
werken der beste schrijvers, meestal proza-, weleens dichtwerken ;
5° Kort z i j n: lange dictees werken op de zenuwen
van den leerling, missen hun doel ;
6° In doorloopenden tekst zijn ;
7° Betrekkelijk gemakkelijk zijn : een
paedagogische dwaling is het, de moeilijkheden en zonderlinge eigenschappen der taal opeen te stapelen.
Uitzonderlijk zal het toegelaten zijn, den tekst van het dictee te wijzigen, met b. v. een zeldzaam woord, een zonderling
blijkende bijzonderheid weg te laten, of er een of andere bewoording in te lasschen waarop de aandacht dient gevestigd.
Somtijds zal de leeraar een reeds in de klas gelezen of zelfs
uitgelegd stuk dicteeren. Van deze oefening bij het lezen of
het uitleggen verwittigd, zullen de leerlingen aan woord en
spelling een gansch bijzondere aandacht wijden.
De volgende wijze van dicteeren schijnt best geschikt om
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de leerlingen actief te oefenen en om goede uitslagen te bekomen. Door den leeraar wordt het dictee met een korten uitleg
ingeleid. Gaat het inzonderheid over een of anderen taalregel,
zoo laat hij dozen door de leerlingen herhalen. Dan geeft hij
den inhoud op van het stuk. Komen er woorden in voor, die bij
de leerlingen onbekend zijn, dan worden zij op het bord geschreven en uitgelegd. Eindelijk leest de meester den geheelen
tekst zoo goed hij kan. Daarna enkel gebeurt het eigenlijk
dictee. Dit wordt langzaam gedaan, met gansche zinsneden ineens, en, zoo 't mogelijk is, zonder herhaling ('). De leerlingen schrijven voorgoed den tekst in hun schrijfboek of op eeri
los blad, zooals een huistaak, en wijden al hun zorgen zoowel
aan schrift als aan spelling. Na het dicteeren mag de meester
den tekst vlug herlezen, om iedereen toe te laten zijn werk te
herzien.
Aldus begrepen zal het dictee al de voorwaarden van een
actieve oefening vervullen ; op inhoud als op vorm wordt de
aandacht blijvend gevestigd. Verplicht zijnde het werk voorgoed onder 's meesters oogen te schrijven, kan de leerling zich
geen uitstel gunnen om zijn taak nauwlettend te vervullen ; tevens wordt hem de last gespaard een kladwerk mee te nemen,
dat hij soms moeilijk zal ontcijferen, en dat hij zonder lust zal
overschrijven doordat hij onder den indruk van het lezen niet
meer staat. Anderzijds zal de meester de juiste mat van de
vorderingen der leerlingen kennen, vermits de verbetering op
staanden voet geschiedt.
Tijdens het dicteeren wordt inderdaad de tekst door een
leerling, uit de besten gekozen, op een draaibord geschreven
dat voor het gezicht der leerlingen verborgen is. Na het dicteeren keert men het bord om ; volzin per volzin wordt de
tekst door daartoe aangeduide leerlingen gelezen, en tevens
op het bord en op den rand der schrijfboeken of der bladen
verbeterd. De leeraar komt tusschen de banken door, om na te
zien of al de fouten zijn verbeterd. Daarna neemt hij de dictees af, overziet ze vluchtig te zijnent, schrijft er een cijfer
op, en geeft ze aan de leerlingen weer om door de ouders te
worden onderteekend.
Het heeft zijn nut een
WOORDENSCHAT & ZINSBOUW.
handleiding te volgen om stelselmatig woordenschat en zinsbouw te verrijken. Maar het spreekt vanzelf dat alle oefenin( 1 ) Ten minste mo}esten de klassen stilaan worden gewend aan dergelijke leerwijze welke het drillen der aandacht ten dienste komt.
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uitgelegde lectuur, dictee, opstel, beknopt geschreven
gen,
of gezegde stukken,
kunnen bijdragen om woorden en wendingen der moedertaal aan te werven (zie de aanduidingen
voor de « Vreemde talen »).
In
UITGELEGDE LECTUUR & LETTERKUNDIGE ONTLEDING.
de taalleergangen is uitgelegde lectuur of, voor meer gevorderde leerlingen, letterkundige ontleding, tevens de volledigste
maar ook de meest kiesche oefening, doordien zij in de hoogste mate vanwege den leeraar opofferingen eischt. Geen andere oefening vordert evenveel lenigheid, nauwere aanpassing
aan leeftij d, ontwikkeling, neigingen der scholieren. Nergens
anders dient een zoo reime plaats toebedeeld aan de opvoeding van het gevoelsvermogen en tevens van de gedachte.
Daarom zal de methode niet streng worden omschreven ; zij
moet veranderen volgens het door den meester beoogde doel,
volgens het peil der klas, den toe te lichten tekst, den beschikbaren tijd. Bij hoeveel jonge leeraars wordt de ontleding der
meest boeiende teksten vervelend ? Zulks, omdat ze niet bedegene die in de klassen
grijpen dat kiassieke literatuur
voor de jeugd een der bronnen moet zijn
wordt uitgelegd
van levensleer !. Daar wordt, voor zeden- en schoonheidsleer een keus aangeboden die, dank zij de medewerking van
den leeraar, ten bate der jeugd een bij uitstek vormend
schouwspel moet worden. Wie van die waarheid is doordrongen zal de door hem toegelichte stukken kunnen « bezielen ».
't Zou verkeerd zijn te denken, dat al de taalleeraars er niet
min of meer, in de lagere en middelbare klassen, kunnen in
slagen. Een normale voorraad oordeel en gevoeligheid is toedien naam waardig bij den
reikend omdat literatuur
meester een genoegen wekt dat hij zonder moeite aan de kinderen zal mededeelen. Maar hij weet niet altijd hoe te werk te
gaan. Geldt het toelichting van losse stukken of uittreksels,
dan is het mogelijk den jongen leeraar een schema voor te leggen waarvan de hoofdpunten in de meeste gevallen zullen te
behandelen zijn.
buiten algemeene cultuur en steeds vollediger on\flat is
het nailer, onderwijs in de geschreven en gesproken taal
middellijk beoogde doel in de uitgelegde lectuur ? Eerst en
naar inhoud en vorm
vooral, zonder twijfel, de teksten
te leeren verstaan en smaken ; want, zonder ze te verstaan,
kan men ze niet smaken, en zedelijk of letterkundig voordeel
bestaat niet voor wie er geen zeker genoegen in vindt.
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Daaruit vloeien voor den meester sommige strenge verplichtingen voort.
Ten eerste, in de keus der uit te leggen stukken, zal hij zich
naar onderscheidene noodwendigheden schikken, doordien het
eene stuk beter past voor het onderwijs der taal, een ander
wegens zijn opvoedkundige gehalte of de overwegingen waartoe het aanleiding geeft, een ander nog om redenen van theorie of letterkundige geschiedenis. Kiest de leeraar, dan is zijn
voorkeur reeds een waarborg van belangstelling voor de leerlingen en van bijval voor zijn les.
Coed is het, door middel van een kort voorwoord, de klas in
de vereischte stemming te brengen om haar handeling, toe
stand of gedachten van het uit te leggen stuk beter te doen
vatten : de leeraar verstrekke over het onderwerp, en, zoo
noodig, over den schrijver, de vereischte inlichtingen om de te
verklaren bladzijde volkomen te verstaan ; hij stelle ze in haar
historische omgeving, hij herinnere de omstandigheden waaruit ze is voortgevloeid.
Hij zal nagaan of de woordenschat van het stuk bekend
is ( 1 ) . Hoeveel jonge leeraars wagen zich in de ontleding zonder zeker te zijn dat de leerlingen den zin van al de woorden
hebben gevat !
Onbezonnen leeraars leiden de oefening in met de lezing
der leerlingen : « Boeken open, bladzijde ... leerling N
lees ». Ziedaar de zonderlinge wijze waarop, in menige klas,
de letterkundige ontleding aanvangt, alsof het mogelijk ware
een tekst behoorlijk te lezen, zonder hem volkomen te hebben
begrepen. Eerst moet de leeraar lezen, zonder haast, met al de
vereischte uitdrukking. Enkel na de toelichting komt het lezen
door den leerling.
Na lezing door den meester vinden twee zeer actieve oefeningen hunne plaats ( 2 ). De klas wordt verzocht het stuk beknopt weer te geven, daarna er de hoofdgedachte uit of te zonderen, die welke de bewerking heeft beheerscht. Men kan een
,

(1) Soms worden de leerlingen gelast thuis den tekE,t voor woordenschat, zinbouw, enz., voor te bereiden ; maar men spaart niet genoeg
hunne moeite en tijd, 'en beter is 't de voorbereiding in de klas zelve
te ondernemen.
(2) Voor de gemakkelijkheid dezer uiteenzetting wordt een tamelijk
korte en door den leeraar in eens voorgelezen tekst verondersteld. Men
zal goed doen met niet het geheele stuk achtereenvolgens te lezen indien het lang is en bijzondere moeilijkheden brevat. In dit geval zal
lectuur en uitlegging bij de onderscheidien gedeelten geschieden.

-
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over letterkundige techniek, die het neteligst, het lastigste gedeelte der ontleding uitmaken. Past de toon voor het onderwerp ? Komt de stijl met de opeenvolgende ontwikkelingen
overeen ? Zijn de woorden zelf keurig ? Welke zijn, uit deze
woorden zelf, degene die best gedachte en gevoel vertolken en
samenvatten ? Kunnen zij door andere woorden vervangen
zonder dat men gedachte of beeld zou schaden ? Waardoor
komt de stijl van den schrijver bijzonder uit ? Door welke
hoedanigheden verdient hij onze belangstelling ?
In de hoogere klassen zullen met nut vergelijkingen gemaakt
worden tusschen sommige stukken waarvan 't onderwerp aan
verschillende groote schrijvers tot thema heeft gediend. Geen
middel is geschikter om eigen karakter van trant of school op
den voorgrond te brengen en te doen vatten.
Tot sluiting der uitlegging vraagt men aan de klas beschouwingen over 't geheel van 't verklaarde stuk ; zoo 't pas geeft,
wordt bepaald tot welk letterkundig genre het behoort, en wat
zijn plaats is in het werk van den schrijver ; tevens worden er
de kenmerkende trekken van den schrijver uit afgeleid. Overigens, geen onnoodige bijzonderheden, geen nuttelooze uitweidingen. Maat, bescheidenheid, keuze zijn, in alle vakken
van onderwijs, het kenteeken van den verstandigen en bedachtzamen leeraar.
Dient er bijgevoegd dat de uitlegging der onder de beste gekozen stukken gemakkelijk de bewondering verwekt, wat dan
ook noodzakelijk is. De bewondering is een onontbeerlijke
factor voor den goeden uitslag van het letter- en zedenkundig
onderwijs.
Lezen door de leerlingen zal de kroon op de oefening spannen. Dit lezen laat zien of door de ontleding de gewenschte
uitslag is bereikt, of de tekst tot in zijn minste bijzonderheden
is begrepen en gesmaakt. Zoo 't pas geeft, zal het stuk tot geheugenoefening dienen en bij het repertorium der klas worden
gevoegd ( 1 ) .
Sommige leeraars meenen te goeder trouw dat een tekst
niet letterkundig kan uitgelegd, zonder dat trogen en figuren
bepaald en toegelicht worden. Niets is minder literarisch dan
zulk onderwijs van woorden, waar voor den leerling belang
noch voordeel in steekt. Dit moet voor goed worden daargela( 1 ) Met de grootste zorg zou dit repertorium moeten bij gehoudten
worden, en de minuten, die bij 't einde der klas,sen verloren gaan, moe-

ten te boat genomen om het te herhaten.
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ten. Laat ons de letterkundige leer, evenals de spraakkunst,
bevrijden van wat haar al te dikwijls overlast, en enkel die
tropen en figuren onderwijzen, met welker benaming de ontwikkelde mensch is vertrouwd.
In de hoogere klassen der humaniora mag altijd, terloops,
de bijzondere naam worden vermeld van een taal- of stijlverschij nsel. Te dezer zake valt op te merken dat, zoo de leerlingen een handboek over letterkundige leer in handen hebben,
zij 't moeten leeren gebruiken gelijk een handboek over
spraakkunst ; 't is een eenvoudig boek om na te slaan. De Leeraar legt de letterkundige leer op de teksten uit. Naar het boek
wordt verwezen om de nuttigste begrippen vast te leggen (1).
Vergeten wij niet dat, zoo de toelichting van een bladzijde
uit een bloemlezing oordeel, smaak en gevoel moet ontwikkelen, zij tevens de kennis der leerlingen in woordenschat en
phraseologie dient aan te vullen. De gelegenheid daartoe ligt
ruim voor de hand bij het uitleggen van de vormen. Maar Taten wij, bij moreele of aesthetische uitlegging, geene « lessen » mengen over vormleer en woordvoeging, wat toch
niet anders kan dan het belang der letterkundige ontleding
verzwakken.
Het ideaal ware, de leerlingen onder de bekoring van den
tekst te later. Is die bekoring wezenlijk voelbaar, dan Jagen
overvloedig de uitwerksels op welke door letterkundige uitlegging moeten verkregen worden. Bovendien zullen we bij de
kinderen den lust tot de goede lectuur hebben aangekweekt, en
de gave ontwikkeld om met welgelukken, misschien met begaafdheid, door woord en pen, hun gewaarwordingen en hun
gedachten uit te drukken. Die drie punten blijven nog te behandelen : aanbevolen lectuur ; spreekoefeningen ; stellen.
Lectuur aan huis moet voor den
AANBEVOLEN LECTUUR.
leerling een verpoozing zijn, geen bijkomende last ; zij kan en
moet, op elken leeftijd, tot geestesinspanning verplichten, zonder welke ze niet zou baten ; doch wenschelijk is het, elke
streng-schoolsche bekommernis, elke eigenlijke gedachte aan
studie uit te sluiten.
De hoofdzaak, op dit stuk, is, aan de jeugd levendigen en
duurzamen lust in te boezemen tot de goede lectuur, dit « oppergeneesmiddel tegen de dorheid des geestes ». Daaruit volgt
(1) Het theoretisch gecteelte dient tot het volstrekte minimum herleid. Voorschriften zijn dan alleen werkelijk levend, wannreer zij
rechtstreeks uit de bestudeerde werken zijn getrokken.
3
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dat de boeken soms vermakelijk, altijd boeiend en vormend
zullen zijn. Nooit zullen zij boven het verstandelijk peil der
leerlingen gaan ; maar passen bij hun leeftijd, hun neigingen,
den graad hunner ontwikkeling. In de lagere klassen spreken
ze vooral tot de verbeelding,
vertellingen en legenden, verhalen van avonturen, wonderreizen
om, gaandeweg, meer
het nadenken te bevorderen, de jongelieden in de wereld der
werkelijkheid te leeren treden, en ze meer dadelijk nuttig,
krachtiger, ernstiger te leeren worden : reis- en ontdekkingsverhalen, novellen en romans die bij machte zijn de edelste
gevoelens te versterken, verhalen nit de beste geschiedschrijvers, lyrische, epische, dramatische dichtwerken, bladzijden
over zedenleer, letterkundige critiek, enz..
Lectuur zal dus bijdragen tot verfijning van den zedelijken
aanleg, tot vervolmaking van het karakter, inzonderheid tot
ontwikkeling van den wil en de burgerlijke opleiding ; zij zal
den smaak in letterkunde en kunst, den schoonheidszin helpen
vormen ; eindelijk zal ze niet alleen een uitmuntende gymnastiek zijn voor het verstand door de aandacht, de opmerkzaamheid, het oordeel, het geheugen te oefenen, zij zal de leergangen practisch aanvullen met het bijzonder onderwi j s der taalleeraars nader toe te lichten. (Bij voorbeeld, kunnen de leerlingen in rhetorika, als private lectuur, vooral de tooneelschrijvers, de redenaars, in de tweede, de lierdichters lezen).
De klasbibliotheken dienen in al de instellingen ernstig te
zijn ingericht, zoodat de daarin geplaatste werken in verhouding zijn met de verstandelijke ontwikkeling der leerlingen, en
met de hun onderwezen vakken.
De leerlingen moeten tot lectuur verplicht worden, en iedere
week zal een dag gesteld worden, voor de uitdeeling der aan
huis te lezen boeken.
Het zal ook zijn nut hebben de leerlingen van de afdeeling
der nieuwere humaniora in zekere mate bekencl te maken met
de twee klassieke literaturen : daartoe zullen ze goede vertalingen lezen van G rieksche of Latijnsche werken, of gedeelten
nit die werken, welke dan door een voorbericht ingeleid, en
onderling door een kort overzicht worden verbonden.
Verslag over lectuur aan huis is uitSREEKOEFENINGEN.
inuntend, wanneer verschillende leerlingen tijdens dezelfde les
vö r de kias komen, en wanneer het lezen van nota's of teksten er geen belemmerende rol speelt. In die verslagen dienen
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de kinderen in het spreken, niet in het lezen geoefend te worden.
In de zevende en de zesde klasse zullen de spreekoefeningen vooral bestaan uit mondeling samenvatten van eenvoudige, korte, boeiende stukken (anecdoten, fabels, vertellingen) :
a) gewoonlijk uit de bloemlezing getrokken en vooraf in de
klas uitgelegd ; b) in de kias gelezen of verteld door den leeraar ; c) den leerling opgelegd of door hem gekozen onder
controle van den meester, en te huis voorbereid.
Worden bovendien aangeprezen :
a) kleine mondelinge steloefeningen over bekende onderwerpen ; b) mondeling verhaal van feiten uit het werkelijk Leven, door de leerlingen beleefd of waargenomen ; c) spreekoefeningen over onderwerpen uit den waarnemingskring der
kinderen getrokken. (Te dien einde kunnen Hölzelplaten of
andere, lichtbeelden, enz., benuttigd worden) .
In de vijfde en de vierde klasse worden de spreekoefeningen beperkt tot : a) vrij weergeven van betrekkelijk korte,
boeiende, verhalende stukken, uit het handboek of uit de klasbibliotheek gekozen, en, bij voorkeur, vooraf gelezen en uitgelegd ; b) mondeling verslag over aanbevolen lectuur, te hui$
gedaan, door den leeraar aangewezen of door den leerling, onder zijn controle, uitgekozen. Hier betreft het werken van
eenige bladzijden, ingrijpende passages uit een boek, uit een
boeiende episode, uit een reisverhaal, enz. ; c) mondeling uiteenzetten van een tooneel uit het werkelijk leven, zooals het
door de jongelui werd beleefd of waargenomen. In de vijfde
zijn de spreekoefeningen louter weergaven van den tekst ;
eigen voordracht zal gierst in de vierde geschieden, indien de
vorderingen der leerlingen het toelaten.
In de hoogere klassen bestaat de meest aangeprezen oefening in het mondeling samenvatten of uiteenzetten van werken
door den leeraar aangeduid of door den leerling uitgekozen,
en die van aard zijn om zoo klaar mogelijk de geschiedenis toe
'Le lichten van de onderscheidene letterkundige genres, welke
op het leerplan van elke der drie hoogere klassen staan.
In de hoogere klassen, in rhetorika vooral, heeft men de
mondelinge ontwikkeling voorgestaan van vraagstukken van
algemeenen aard (zedenleer, geschiedenis, wetenschappen,
schoone kunsten), die in den kring der kennis van de leerlingen begrepen zijn, alsook, bij gelegenheid, improvisaties over
wezenlijke feiten uit het school- of maatschappelijk leven.
In de weinig bevolkte klassen moeten al de leerlingen het
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werk gelezen hebben waarover gesproken wordt ; een duidelij k voordeel ligt inderdaad hierin, dat de spreker door den
leeraar zonder voorafgaande vewittiging worde aangeduid,
wat ledere maal voor heel de klas een aanmaning is.
De uiteenzetting geschiedt van op den leerstoel, zooveel
mogelijk zonder nota's. In de derde en de tweede mag de oefening beperkt blijven bij een helder en zaakrijk samenvatten
van het onderwerp. In de rhetorika wordt het werk kortbondig door den voordrachthouder ontleed, met beoordeeling uit
een of ander oogpunt dat hem meer bijzonder heeft getroffen:
ben zelfde werk kan aldus van verschillende kanten worden
bekeken, tot spreekbeurt aan verschillende leerlingen dienen.
Het oordeel over de oefening wordt, onder de leiding van
den meester, door de gansche klas uitgesproken. Het beoogt
vooral den inhoud. Het betreft nochtans ook houding, zuivere
taal, wijze van zeggen, ordening en uitdrukking der gedachten. Buiten het geval van klaarblijkende nalatigheid of kwaden wil, eindigt de leeraar met aanmoedigingen. Deze spreekoefeningen worden dikwijls herhaald.
In de zevende en in de zesde zullen, wekelijks, twee of drie
oefeningen gehouden worden, elk twintig tot dertig minuten
lang ; in de andere klassen, een oefening van een halfuur voor
drie uur les per week.
Om bij onze leerlingen aanleg tot spreken en kunst van 't
woord te ontwikkelen, om hun ook te leeren in het openbaar
ongedwongen en hoffelijk een bespreking te voeren, wordt, in
de hoogere klassen, het inrichten van bijzondere studiekringengen aanbevolen. De uitslagen van de oefeningen welke
daar b.v. om de veertien dagen plaats vinden, zullen vooral
liggen aan de bescheiden opwekking van den leeraar. Alhoewel min of meer vrij blijvende, moet de keus der onderwerpen
toch wijselijk bij een zekere orde van gedachten zijn beperkt.
De stof der spreekbeurt zou veertien dagen van te voren bekend zijn. Door een bepaalde methode zou de bespreking over
het voorgestelde stuk derwijze geregeld worden, dat allen er
deel aan kunnen nemen.
LETTERKUNDIGE GESCHIEDENIS.
Zooals we hierboven zagen, kunnen de spreekoefeningen tot toelichting dienen van de
geschiedenis der letterkunde. De leerling moet, in hetgeen hij
zieh vaag voorspiegelt over het vlieden der eeuwen, de bestudeerde schrijvers en werken op hun gepaste plaats kunnen
stellen ; zijn kennis aan letterkunde moet in verband gebracht
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worden met zijn kennis aan geschiedenis, zoodat beide elkander onderling toelichten. Nuttig is het dus dat, in de hoogere
en dit voor al de onderwezen talen,
klassen der athenea
de leerlingen over
doch inzonderheid voor de moedertaal
een beknopt leerboek der letterkundige geschiedenis beschikken. Het gebruik van dergelijk werk is reeds in het Nederlandsch leerplan voor het Vlaamsche land opgelegd.
STELLEN.
Een andere oefening, even actief voor den leerling en in de hoogste mate belangrijk, is het opstel, dat iedereen toelaat te tdonen wat hij kan. Hoe de lust en de opgewektheid ingeboezemd, die onmisbaar zijn voor het stellen en
schrijven ?
De keuze van het onderwerp der steloefening heeft, voor al
de klassen, een belang waarmede de leeraars niet altijd genoegzaam bekommerd zijn, vermits dikwijls door het toeval of
door een vage voorkeur hun de gedachte of de tekst ervan
wordt ingegeven. Het stijlwerk wordt alsdan voor den leerling een onvoorziene taak, die hem ongewoon schijnt, en waaraan hij zieh dan overgeeft zonder de zorg en het belang die ze
vordert. Het onderwerp der steloefening zal in verband staan
met het mondeling onderwijs, met de in de klas ontlede stukken en werken, met de behandelde onderwerpen ; de stof zal
scherp omlijnd zijn, de aard zuiver positief ; het zal ingegeven worden door concrete en levende werkelijkheid, door
nauwkeurige en waargenomen feiten, zoodat de leerling in zich
en rondom zich de bestanddeelen van zijn opstel vinde ( 1 ) .
Het zal, ten slotte, voor de hoogere klassen, een vormende
strekking hebben : zoo menig onderwerp kan helpen tot de zedelijke opvoeding van de leerlingen, met hun heilzame overwegingen op te leggen over de plichten die in het leven op hen
zullen rusten.
Aan reeds gevorderde leerlingen mag men, van tijd tot tijd,
bij wijze van opstel, de letterkundige ontleding doen maken
van een stuk uit een schrijver : uitstekende controle om te zien
of ze uit de oefeningen der klas hun voordeel hebben getrokken. Eveneens mag toelichting van een kunstwerk, waarvan

( 1 ) Volgend citaat wil ik hier aanhalen : Voor het dertiende jaar
zijn de meeste voorstellingen sterk individueel getint ; ze stijgen niet
bov'en het eigen beleefde, waaruit wij moeten afleiden, dat de schoolkinderen zich moeilijk een voorstelling kunnen vormen van wat anderen ervaren en ondergaan ». V. VAN HOOF, De psychische stadia van
het schoolkind, bl. 59, Antwerpen, 1937.
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de hoofdtrekken door den leeraar zijn omschreven, dienen tot
stof voor een opstel.
VOORBEREIDING VAN HET OPSTEL.
Vooraleer de steloefening op te leggen moet zekerheid bestaan dat de leerling een
toereikend aantal denkbeelden kan verzamelen over het voorgestelde onderwerp, en dat zijn woordenschat rijk genoeg is
om ze uit te drukken. Indien de steloefeningen zoo dikwijls
mislukken, dan is het aan 't miskennen van dien grondregel te
wijten.
Alle dagen kan worden vastgesteld dat, na oplegging van
het onderwerp, de gedachten lastig en verward in den geest
der leerlingen opkomen. Geenerlei gewoonte van reeksgewijs
geleide overdenkingen is bij hen aanwezig. De meesten schrijven zonder smaak en zonder lust. Om dit uit te leggen kan
zonder twijfel op hun leeftijd, doch ook wel op een gebrek aan
methode worden gewezen. De
ten andere nogal eenvoudige
middelen om de ontwikkeling van een voorgesteld onderwerp te vinden, zijn hun onbekend ; ze weten niet hoe de
denkbeelden op te wekken die in hen sluimeren. Laten we
daarentegen opmerken, dat een knap gevoerde samenspraak
tusschen leeraar en klas, over een onderwerp dat in het bereik
der leerlingen ligt, dezen in de hoogste mate boeit, vooral
wanneer het hun eenige dagen vooraf werd aangeduid om hun
wat stof,
den tijd te gunnen er over na te denken. Het aldus
voorbereid stijlwerk is a1ontwerp en woordenschat betreft
tijd beter opgebouwd en beter uitgevoerd.
Het besluit staat vast : opstellen moeten in de klas voorbereid worden. Dit moet altijd geschieden in de lagere klassen
en, voor iederen nieuwen trant van opstel, in de hoogere klassen zelf.
Daartegen wordt ingebracht dat zulke methode de persoonlijkheid van het kind in het gedrang brengt, dat de taak niet
meer zijn eigen werk zal zijn, dat at de opstellen als nit e6n
zelfden vorm zullen komen. Maar zoo iets zal enkel waar zijn
indien de meester niet aan elkeen zijn aandcel in de medewerking heeft gelaten. Ten andere, wanneer zulke leerwij ze een
gewoonte is geworden, kunnen de leerlingen aan zieh zelf
overgelaten worden. 't Voornaamste is, dat ze niet vöiör een
taak worden gesteld die hun krachten te boven gaat en ze ontmoedigt. Hun persoonlijkheid, zoo ze die bezitten, zal niet ontsnappen aan den blik van den scherpzinnigen meester, die hun
de middelen zal verschaffen om ze te ontwikkelen.
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VERBETERING VAN HET OPSTEL.
Waarin moet de verbetering, aan huffs door den leeraar gedaan, bestaan ? Mag hij er
zich bij bepalen, feiten en onnauwkeurigheden te onderlijnen,
of moet hij ook opmerkingen op den rand neerschrijven ? Als
regel geldt dat hij, ofwel door teekens ofwel door opmerkingen, den leerling in staat moet stellen om zijn fouten te verstaan en te verbeteren.
In de toepassing is het echter niet mogelijk een strenge
schikking van de regels der verbetering te treffen, en een eenvormig stelsel in te voeren. Rekening moet inderdaad met zeer
verschillende omstandigheden worden gehouden ; de kennis
der leerlingen, hun getal, de klas waartoe zij behooren, het
voorwerp dat ze te behandelen, de taal waarin ze te schrijven
hebben, enz..
De leeraar mag zich bepalen tot het onderlijnen der gewone
gebreken, der voor den leerling zelven in 't oog springende
fouten, zooals de fouten tegen spelling en accentuatie ; taalfouten en taalverkrachting ; fouten tegen 't gebruik van tij deli
en wijzen ; gallicism.en ; platte taal ; woordherhalingen, enz..
Dit zal zelfs als regel gelden in de lagere klassen, wanneer de
steloefening zorgvuldig in de klas voorbereid en uitgelegd is.
Op den rand geschreven opmerkingen zijn noodig zoo dikwijls de fout tegen inhoud of vorm niet door zich zelf te herkennen is. Voorbeelden : fouten in het plan, gebrek aan klaarte, gebrek aan verhouding ; valsche, onnuttige, ontijdige
denkbeelden ; gebrek aan ineenschakeling der gedachten, verkeerde redeneeringen, strijdigheden ; oneigen uitdrukkingen ;
alledaagschheden ; zware of gebrekkige zinsbouw ; te lange
volzinnen ; gebrek aan natuurlijkheid ; gebrek aan welluidendheid, enz.. Zulke randteekeningen moeten kort, nauwkeurig,
suggestief zijn. Ze mogen door overeengekomen teekens worden vervangen, waarvan al de leerlingen den sleutel hebben.
Over 't algemeen moet de leeraar er zich voor wachten zelf
te verbeteren : daartoe zal hij niet besluiten dan wanneer hij
zeker is dat de verbetering de kracht van de leerlingen te boven gaat, of wanneer de klas zoodanig talrij k is dat het onmogelijk zal zijn mondeling de fout aan te wijzen, of ook nog
wanneer het opstellen betreft in een andere taal dan de moedertaal.
In die onderscheiden gevallen is het aan den leeraar zelf op
het schoolwerk de nauwkeurige uitdrukking, de regelmatige
wending, den beslissenden bewijsgrond neer te schrijven,
soms ook den ganschen volzin om te werken. Weleens ook zal
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hij den leerling op den goeden weg brengen met zelf een ontwikkeling of een volzin te beginnen. Dikwijls volstaan eenige
woorden om aan den leerling te doen vatten in welken zin een
gebrekkig passage dient verbeterd.
De randnota's betreffen inhoud zoowel als vorm. Het heeft
zijn nut boven elk werk een cijfer en een algemeene beoordeeling te schrijven ; door het eene wordt de waarde, door de andere het karakter van het werk omschreven.
De leeraar moet een dubbele klip omzeilen. Hij wachte zicli
wel, alles te willen verbeteren. I)ie methode is, vooreerst onuitvoerbaar in de talrijke klassen : gedeeltelijke verbetering
van al de werken is verkieslijk boven volledige verbetering van
eenige. Door overdreven strengheid wordt verder de aandacht
van den leerling verstrooid, in hem een gevoel van onmacht
gestort, en zijn moed aan het wankelen gebracht. Eindelijk is
de eerste plicht van den leeraar de persoonlijkheid van den
leerling te eerbiedigen, zelfs wanneer zij zieh door overdrijvingen of gebreken openbaart. Eens misschien zal uit wat een
grilligheid schijnt een eigenaardige en oorspronkelijke stijl te
voorschijn komen. Overigens zal 't niet alleen over fouten
gaan. De leeraar moet de minste poging aanmoedigen, alle
vondsten van stijl en gedachten doen uitkomen, verdienden
lof niet sparen. Moet er aan toegevoegd worden dat hij met
zorg zal vermijden de leerlingen door spottende of bijtende
opmerkingen te krenken ?
Hoe moet het verbeteren in de klas
g es c h i e d e n? Om methodisch de verbetering in de
klas te doen, zal de leeraar zorg dragen te huis, op een spe
sprin--cialbd,ejstopmknvadesti'og
gende en de meest gewone fouten. Door dit inlichtingsmiddel
zal hij de zwakke kanten van de leerlingen kennen, en de mondelinge verbetering tot nut van iedereen doen strekken.
Het verbeteren vangt aan met een algemeene critiek. Is het
plan der steloefening van tevoren opgemaakt, dan is de algemeene critiek zeer kort, en tot een beoordeeling over 't geheel
beperkt. Daarna treedt de leeraar dadelijk in de bijzondere
critiek der opstellen. Werd het stijiwerk niet gezamenlijk voorbereid, zoo begint hij met een kort verslag over de waarde
der werken. Hij zegt of herinnert wat het onderwerp omvatte,
ingaande tegen de onnauwkeurige of te absolute gedachten,
alledaagschheden, versleten spreekwijzen, steeds den leerling
terugleidend tot wat de kunst van 't schrijven beheerscht, tot
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wat waar is en oprecht. Wanneer de denkbeelden clan door
aandachtig onderzoek van het onderwerp zijn gevonden, legt
hij zich op hun goede schikking toe ; hij doet beroep op de
redeneering waarbij de onderscheidene gedeelten van het geheel worden ineengeschakeld, op de symmetrie die behoedt tegen gebrek aan verhouding ; hij helpt ook welaangebrachte
overgangen vinden. Tijdens dit werk vergelijkt hij het ideaal
plan niet het plan, zooals het algemeen door de leerlingen
werd aangenomen. Vruchtbare methode, waarbij de leerling
leert denken, verbinden, voordeel trekken uit eigen beschouwing en ondervinding, waar door den leeraar de denkbeelden
worden gezaaid en bewerkt.
Die algemeene critiek gaat ook over den vorm. Doch hier
blijft de leeraar enkel stil bij de plaatsen waar gebreken of
hoedanigheden aanwezig zijn die nuttig tot aller onderricht
kunnen strekken. Hij zal zich ook onledig houden met den
uiterlijken opschik van het werk, d. w. z. met de stoffelijke
zorgen wat schikking, netheid en geschrift betreft.
Daarna gebeurt een persoonlijke critiek. Zijn de leerlingen
in klein getal, dan beoordeelt en bespreekt de leeraar iedere
taak. Is de klas te zeer bevolkt, dan wordt de verbetering aan
den leerling overgelaten als huiswerk. Toch wordt altijd een
gedeelte der taken in 't bijzonder onderzocht, derwijze dat
iedere leerling om de veertien dagen een verbeterd werk ontvange.
criTot staving van zijn
algemeene of persoonlijke
tiek, leest de leeraar de eigenaardigste stukken uit eenige opstellen ; hij laakt of looft ; hij antwoordt op de vragen om uitleg. Wanneer hij het noodig geacht heeft, in 't belang der klas,
een gansch opstel te verbeteren, wordt door hem iedere volzin
hervat, elke passage ontleed, de « arbeid van het proza » tastbaar gemaakt, 't oorspronkelijk met het verbeterde vergeleken, de reden der wijzigingen uitgelegd, en eindelijk de
gansch omgewerkte oefening ineens voorgelezen. Hij mag lezen of doen lezen, ofwel het proefwerk van een leerling dat
ten voorbeeld aan zijn medemakkers verdient gesteld te worden, ofwel het werk van een gewezen bekroonde in een wedstrijd, ofwel een bladzijde van een goeden schrijver in verband met het onderwerp. En uit die lectuur zal hij onderscheidene lessen trekken voor iedereen.
Welk is het aandeel der leerlingen in het verbeteren in de
klas en te htiis ? In de klas moet het verbeteren voor allen nut-
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tig zijn. Allen moeten er dus belang in stellen en aan medewerken. Te dien einde gebruike de leeraar de socratische leerwijze. Meestal worden de leerlingen zelf verzocht de fout te
zoeken en te ontdekken, en zij trachten ze dan te verbeteren.
De leeraar zal niet tusschenkomen dan in de te ingewikkelde
gevallen.
Verscheiden middelen tot controle zal de leeraar aanwenden
om zeker te zijn dat de verbetering al haar vruchten heeft gedragen. Bij het inzamelen der te huis verbeterde werken, zal
hij nazien of de verbeteringen werden gedaan. Hij kan ook
opnieuw de werken thuis onderzoeken. De leeraar kan ook
luidop eenige opstellen geheel of ten deele doen lezen,
en de waarde der verbeteringen schatten. De zekerste controle
wordt door de verdere opstellen verstrekt. Daar zal de leeraar best de gemaakte vorderingen schatten ; daar zal hij vaststellen of de aangewezen fouten goed werden begrepen, of aan
iederen leerling waarlijk de vroegere proeven hebben gebaat.
Het onderwerp van het verbeterd werk als spreekoefening
opleggen is een ander middel om zich te overtuigen dat uit de
voornaamste verbeteringen voordeel werd getrokken. Eindelijk
zal, bij het uitleggen der schrijvers, ook de gelegenheid gevonden worden om in te zien of de leerlingen geleerd hebben
zich op hunne hoede te stellen voor de grofste gebreken waarop in hun- stij lwerken werd gewezen.
Reden bestaat er om het gebruik aan te moedigen van het
eereschrijfboek waarin de uitzonderlijk verzorgde en geslaagde werken door hun opstellers worden overgeschreven. Onnoodig den nadruk te leggen op al de voordeelen welke daaruit
voortvloeien voor de vorderingen der beste leerlingen en de
algemeene houding der kias.
Een behoorlijke plaats moet
IESTHETISCHE OPLEIDING.
aan de eigenlijke aesthetische opleiding ingeruimd worden in
al de klassen der athenea. « De humaniora kunnen dan aIleen
volledig hun opdracht vervullen, wanneer zij belang stellen in
de ontwikkeling van den kunstzin. De cultuur van den jongeling is onvoltrokken, indien hij verstoken blijft van de van dag
tot dag talrijker en verscheidener uitingen der kunst. Bij 't vertaten zijner klassen, dient hij bekwaam te zijn om een kunstwerk te begrepen, te waardeeren, en er de scheppende gedachte van te doordringen. Toch moet de rol van deze gewettigde bezorgdheden der moderne opvoedkunde wijselijk worden toebedeeld. Het nieuw onderricht zal geen inbreuk maken
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op het letterkundig onderwijs, waarvan het voordeel tevens
aesthetisch, zedeli j k en verstandeli j k is. Ook mag er geen
spraak van zijn, ten bate van andere schooloefeningen, de toelichting van de meesterstukken uit dicht- en prozakunst te verwaarloozen. Nochtans werpt het kunstwerk, sober toegelicht,
in menige omstandigheid, helder klaarte op het letterkundig
werk. Uit dit voordeel moet profijt worden getrokken. Vergelijking van schilderkunst, b.v. en van letterkunde, wanneei beide 't over een zelfde onderwerp hebben, is diep ingrijpend,
op voorwaarde echter dat zij, aan den kant der kunst, in geen
technische bijzonderheden dale waarmee de algemeene cultuur
niets heeft te stellen ; op voorwaarde ook dat toelichting der
kunstwerken niet in aangenaam praten wordt veranderd. Want
de gevaarlijkste klip die moet vermeden worden, zijn vage indrukken en oppervlakkige gedachten.
Het gebruik mag aanbevolen worden van boeken en inzonderheid van bloemlezingen, waarin prenten staan die met den
tekst overeenkomen, en waarlijk kunstvolle platen. Ook mogen
spreek- en steloefeningen aanbevolen worden die gewijd zijn
aan de toelichting van in de klas uitgelegde kunstwerken.
In de lagere klassen zou het volstaan, mondeling of schriftelijk, de goede platen te doen ontleden, waarvan onderwerpen, in 't begin eenvoudig, gaandeweg ingewikkelder kunnen
worden en alzoo aan de vorderingen van de leerlingen kunnen aangepast worden ».
Hier volgt het plan voor een les tot toelichting van een
kunstwerk in de andere klassen :
bij voorkeur in kleua) v(5, ör de leerlingen de reproductie
ren -- stellen van het uit te leggen werk ;
b) ze er toe brengen het hoofdinzicht van den kunstenaar
te ontdekken ;
c) hun eenvoudig hun « indrukken » laten weergeven ;
d) een waardeering van een vooraanstaand kunstcriticus lezen, die waardeering bespreken en toelichten.
Dit plan is logisch en bescheiden. Het past in de meeste gevallen.

Aan het onderwijs der talen wijden de laatste onderrichtingen een merkwaardige bladzijde, waaraan het volgende werd
ontleend :
« Het programma voor de talen is een maximum dat niet
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noodzakelijkerwijze dient bereikt. Het gaat dus niet op, er de
verschillende punten van in al hun bijzonderheden te bestudeeren. De lijsten der leerstof worden opgegeven als algemeene
aanwijzing. De leeraars moeten dus deze stof niet in haar geheel afhandelen. Het volstaat, dat zij de hoofdpunten derwijze
afhandelen, dat hun onderwijs met den nieuwen voor de lessen voorgeschreven duur in overeenstemming zij en dat het
tevens doeltreffend aangepast zij aan den vorderingsgraad
der leerlingen. Dit geldt ook voor de in de klas te verklaren
schrijvers. Hier ook dient men die werken te nemen, die grondig kunnen verklaard worden zonder dat de beschikbare tijd
overschreden wordt. De overige zullen bij voorkeur gekozen
worden voor de geleide oefeningen, of voor de mondelinge
uiteenzettingen der leerlingen, en zij zullen in de eerste plaats
aanbevolen worden voor de lectuur aan huis. Om samenhang
in het onderwijs te bereiken en te vermijden dat er in uiteenloopenden zin gewerkt wordt, is het onontbeerlijk, dat de leeraars, bij den aanvang van het schooljaar, navraag doen naar
de gedurende het vorige jaar bestudeerde stof.
De verkorting van den duur der lessen brengt de noodzakelijkheid mede, een belangrijke plaats aan het occasioneel onderwijs in te ruimen, wat betreft sommige louter theoretische
begrippen behoorende tot het gebied der spraakkunst of der
letterkunde.
De leeraars behooren met voorzichtigheid de moeilijkheid,
den omvang en het getal der huiswerken te meten. De opstellen daar gelaten, dient men de leerlingen aan huis slechts korte
toepassingen van grondig in de klas bestudeerde regels en
theorieen op te leggen. De leeraars moeten vermijden de onder
de les te lezen, te vertalen of te verklaren teksten aan huis te
laten voorbereiden, tenzij de voorbereiding de plaats van een
huiswerk zou innemen.
Wat de verdeeling der huiswerken betreft, moet men stipt
de aanwijzingen naleven van de in de klassen opgehangen
desbetre f f ende tabel. De eigenlijke methode voor het werk
thuis zal gedurende de geleide oefeningen worden aangeleerd.
Men verlieze niet uit het oog, dat deze inzonderheid ten doel
hebben de leerlingen te oefenen in het gebruik der boeken welke zij voortdurend moeten raadplegen, als spraakkunst, woordenboek, letterkundig handboek, enz.. »
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AANHANGSEL
OVER BESCHAAFDE OMGANGSTAAL
Hier volgt nog 'n rondschrijven van Z. E. Minister J. HOSTE,
met enkele passages uit een vorigen omzendbrief, waarin de
Studie van de orthophonie, als voorbereiding tot het leeraarsambt, dringend wordt aanbevolen.
Zooals mijn geachte voorgangers, heb ik de eer uw
aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid om in uw
school te ijveren voor het aanhoudend gebruik van een
beschaafde omgangstaal.
Ik wensch hier vooral den nadruk te leggen op het
maatschappelijk belang, dat aan de verspreiding van de
beschaafde omgangstaal verbonden is. Het is immers een
feit, dat een yolk onmogelijk tot een volle ontplooiing
van zijn kultureele waarden kan komen, zoo het niet, ge, dragen door een gevoel van samenhoorigheid, over een
gemeenschappelijke taal beschikt die zijn beschaving
weerspiegelt.
Welnu, nog altijd overheerscht het dialect maar al te
zeer ons maatschappelijk leven. Voorzeker heeft de beschaafde omgangstaal, dank zij de verbetering van het
Nederlandsch onderwijs, veld gewonnen, maar nog in te
veel omstandigheden uit zich de particularistische geest
door middel van het plaatselijk dialect. Men heeft wel
gezegd, dat de dialecten de schatkamers zijn van de levende taal, dat het een roekeloos, ja onbegonnen werk
zou zijn, ze te willen uitroeien. Maar die waarheid slaat
alleen op de woorden en zegswijzen, niet op de klanken.
Den buitenstaander, die zich van een beschaafde taal bedient, doet het pijnlijk aan, het dialect te hooren gebruiken door iemand, die een zekeren graad van ontwikkeling heeft bereikt.
De school heeft tot plicht het gebruik van de beschaafde taal zooveel mogelijk aan te moedigen. Er zijn natuurlijk vooroordeelen uit te roeien. Velen vreezen dat
zij, door het louteren van hun spreektaal, voor aanstellerig zullen doorgaan ; wat volkomen verkeerd is.
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De bevolking van Vlaamsch-Belgiie beschikt thans
over de noodige middelen om haar taal behoorlijk aan
te leeren, en om, met behulp van haar taal, den hoogsten trap van beschaving te bereiken. Geen enkele geldige reden zou thans nog kunnen aangevoerd worden om
in ons maatschappelijk leven, aan het Algemeen Beschaafd niet de plaats in te ruimen die het verdient.
Ik stel het dan ook ten zeerste op prijs, dat de school
met een buitengewone zorg zou ijveren voor het aanleeren en in eere houden van de beschaafde omgangstaal,
zijnde het agemeen Nederlandsch, vrij van Vlaamsche
of Hollandsche dialectische invloeden, lenig en verscheiden, natuurlijk en toch sierlijk, dus een levende, behoorlijk maar zonder eenige aanstellerij gesproken taal, die
door haar zuiverheid en duidelijkheid keurig aandoet en
een helder, aangenaam beeld geeft van de vertolkte gedachte.
De leerkrachten dienen zelf, in alle omstandigheden,
het goede voorbeeld te geven en er voor te waken, dat
de leerlingen, ook buiten de klasse, onder elkander, een
beschaafde taal gebruiken, en geen middel onverlet te
laten om alle vooroordeelen te keer te gaan.
Beschaafd spreken, zoowel als verzorgd schrijven, is
het kenteeken van een wil, die streeft naar helderheid bij
de uitdrukking van de gedachten. En wie er naar streeft
helder te denken, leert ook met klaarheid en beslistheid
handelen. Waaruit dan duidelijk blijkt, dat de beweging
voor de verspreiding van een beschaafde omgangstaal
een niet te onderschatten opvoedende waarde heeft.
De Minister,
(get.) J. HOSTS.
In zijn rondschrijven herinnert de heer Minister er aan, dat
zijne voorgangers reeds hebben gewezen op het groot practisch
nut van de studie der Uitspraakleer. Het ministerieel rondschrijven van 9 Juli 1926 luidt dienaangaande als volgt :
« De leerling moet er toe gebracht worden zich rekenschap te geven van de klanken die hij zelf uitbrengt of
in zijn omgeving hoort uitbrengen. Hiertoe volstaat het
niet den juisten klank uit te spreken en hem daarna door
den leerling te laten nazeggen.
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De onderwijzer moet eventueel de verkeerde uitspraak
nabootsen en ze desnoods overdrijven om op die wijze
het verschil tusschen het verkeerde en het goede te doen
uitschijnen. Nadat de leeraar den klank, de lettergreep,
het woord nauwkeurig heeft laten hooren, zal hij met
zorg den juisten stand van tong en lippen aantoonen.
Desgewenscht zal hij zelf den stand der spraakorganen
van den leerling verbeteren door diens tong en lippen
nauwkeurig te helpen plaatsen. Dit zal een doelmatige
hulp zijn voor het schoolkind dat aldus den card van den
klank leert waarnemen en de verschillende bestanddeelen
van de articulatie ontleden.
Volstrekt noodzakelijk is het dus het oor te oefenen
en de leerlingen de hierboven bedoelde phonetische aanduidingen te geven.
Het heeft inderdaad geen nut tienmaal, honderdmaal
de juiste uitspraak van een zelfde woord te herhalen en
dit dan eenvoudig te laten nazeggen. Bij voorbaat kan
men beweren dat deze louter empirische methode in de
meeste gevallen geen vruchten zal opleveren doordien zij
geen rekening houdt met de wezenlijke oorzaak van de
kwaal.
Om een klank behoorlijk na te zeggen, moet men hem
eerst goed gehoord hebben en moet men weten hoe de
spraakorganen dienen geplaatst die bij de uitspraak er
van in werking treden ».
Hetzelfde rondschrijven verzoekt alle opvoeders het hunne
bij te dragen, opdat de leerlingen eene zuivere uitspraak zouden verwerven :
« De leeraars in de moedertaal vooral moeten vertrouwd zijn met de practische orthophonie ; deze bedrevenheid moet steunen op een voldoende bekendheid met
de vergelijkende klankleer van het Algemeen Beschaafd
en van het dialect der streek waar zij onderwijzen en op
de kennis van de beginselen der physiologie der spraakorganen.»
Deze uittreksels bewijzen dat in het onderwijs der levende
talen voortaan een bepaalde plaats aan de uitspraakleer toekomt. Geen afzonderlijke lessen zijn bedoeld, maar de bijzondere aandacht der leeraars wordt op dat deel hunner plichten gevestigd. De leeraars in de moedertaal, alsook die welke
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in de 28 taal onderricht geven, zullen in de beginselen der phonetiek ingewijd zijn.
[Een degelijk en onmisbaiar handboek, met volledige phonetische inleiding, is het prachtwerk van Prof. E. BLANCQUAERT, Practische Uitspraakleer van de Nederlandsche Taal. Antwerpen, 1934. Hierop volgde in 1937 een Tekstboekje, bij de eerste reeks Nederlandsche Phonoplaten. — Zie nog A. VANDER PLAETSE, Practische Uitspraakleer.
Tweede, omgewerkte uitgave. Tielt, 1941 ( 1 ). — A. FONTEYNE, Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid. Antwerpen,
1941].

IV.

OUDE TALEN
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.
Z00 't waar is to zeggen
dat de leeraars in de oude talen, afzonderlijk genomen, zieh
gewoonlijk met lofwaardige toewijding van hun taak kwijten,
dan dient toch gewezen op een euvel waaraan te dikwijls het
gezamenlijk onderwijs in 't Latijn en 't Grieksch aan de athenea lijdt : aan dit onderwijs ontbreekt eenheid en verband.
Terwijl, in de andere vakken, de leeraar zijn leerlingen van
klas tot klas voortleidt, twee of drie jaar lang, en somtijds
meer, behoudt de leeraar in de talen ze maar een schooljaar,
om ze te brengen bij een collega wiens leerwijze van de zijne
merkelijk kan verschillen. Daaruit elk jaar betreurenswaardig
tijdverlies, noodelooze herhaling, soms zelfs strijdigheid waarvan de klas het slachtoffer kan zijn.
Het stelsel waarbij de leerlingen twee of drie jaar door denzelfden leeraar in het Latijn en het Grieksch worden bijgehouden, in weerwil van onbetwistbare theoretische voordeeIen, brengt practisch zwarigheden mede die door ouders en

( 1 ) Cf. recensie in Nieuw Vlaanderen (24-1-'42) door P. A. VERdie ook roemt als a bizonder goed geslaagd, de ontleding
-- als voorbereiding tot de voordracht — van enkete (lees drie) dichtstukken. De bespreking van Gezelle's Gij badt op eenen berg is een
pareltje ».... uitgezonderd waar hij doceert : « en dof uitspreken ; hier
is het woord ontkenning, geen voorzetsel » (sic).
SCHUEREN,
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schoolhoofden werden ingezien, en zich tegen een algemeene
toepassing verzetten. Anderzijds is het niet wenschelijk dat
het onderwijs in elk der oude talen aan specialisten wurde opgedragen. Eenheid en verband der methoden waren voorzeker
in het onderwijs der Grieksche taal verwezenlijkt, zoo ecn enkel leeraar in al de klassen dit vak moest doceeren. Doch de
leergangen in de oude talen teilen z6,6 menigvuldige raakpunten, de concentratie van taalkundig en letterkundig onderricht
wordt er door wetenschappelijke, onderwijs- en opvoedkundige vereischten zOo dringend opgelegd, dat het beter is zich
aan het huldig stelsel te houden.
Overigens, indien eenheid en verband dikwijls te wenschen
overlaten, zal paedagogische verstandhouding der leeraars het
kwaad verhelpen.
Wat ons ook korter bij het beoogde doel zal leiden, is omstandige samenstelling van het taalkundig leerplan en nauwkeurige aanduiding van de kennis welke op stuk van w o o r d e n s c h a t, in elk der lagere en der middenklassen kan
geeischt worden. Inderdaad, opdat de leeraars der hoogere
klassen hun opdracht kunnen vervullen, is het noodig dat hun
collega's der lagere en der middenklassen zich volmaakt van de
hunne kwijten, welke daarin bestaat, de leerlingen tot het min
of meer gemakkelijk lezen der oude schrijvers voor te bereiden. Stevige taalkundige africhting, overvloedige woordvoorraad zullen altijd en in alle talen de grondslag wezen van een
letterkundige opleiding die niet bedrieglijk wil zijn.
Men stelle zich een rhetorica voor die voor het cursorisch
vertalen uit Vergilius, gestadig de tusschenkomst van den
meester noodig heeft. Ofwel vertaalt hij zelf, en dan neemt de
leerling enkel een vluchtig aandenken van den tekst mede ; ofwel geraakt de Ieerling pijnlijk tot slepend, aarzelend, mank
overzetten. In beide gevalen ontbreekt de diepe indruk van
kunst en po e zie. Wie weet niet hoe dergelijk lezen der grootste klassieken, eerder dan een wettige bewondering, een
vruchtbare begeestering in te boezemen, eerder dan den smaak
te verfijnen, den geest te versterken en te verheffen, tevens
leeraar en leerlingen vermoeit en hun belangstelling verzwakt.
Klassen waar men zulk schouwspel bijwoont zijn ongelukkig
niet zeldzaam. In de lagere klassen is 't, dat aan de lcerlingen
stevige grondbegrippen over woordenschat zoowel als over
spraakkunst moeten verschaft. Van de derde af, wanneer de
jongelieden op den leeftijd staan van 15 tot 16 jaar, moeten
de zuiver taalkundige vraagstukken, zonder nochtans te
,
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verdwijnen - aan de
de zedelijke,
zedelijke, verstandelijke,
verstandelijke, aesthetische
aesthetische
bezorgdheden
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Systematisch aanleeren
is onmisbaar.
onmisbaar. Om
Om een
een eenvoudigen
eenvoudigen Latijnschen
Latijnschen of
ofGriekschen
Griekschen
verstaan, moeten
moeten vormen
vormen en
en woordvoeging
woordvoeging ervan
ervanbekend
bekend
zin
zin te verstaan,
zijn.
Hoedan
danvloeiend
vloeiend
zijn. Hoe
eeneen
- zelfs
zelfs gemakkelijken
gemakkelijken - schrijver
schrijver
door hinderhindergelezen, Indien
indien verbuiging en vervoeging gedurig door
palen de
de kennis
kennis van de
de teksten
teksten stuit
stuit ?? Van
Van het
het begin
begin afafmoet
moet
palen
beslist de studie
studie der
der spraakkunst
spraakkunst worden aangevat.
beslist
Van
eerste oogenblik
oogenblik af,
af, zal
zal de
deleeraar
leeraarvolmaakte
volmaaktekennis
kennis
Van 't't eerste
Ller
eerste beginselen
beginselen verschaffen, door langzaam
langzaam doch vastder eerste
beraden vooruit
vooruit te gaan,
gaan, op
op de
de geschikte
geschikte plaatsen
plaatsen stil
stil tetehouhouberaden
den,
de aandacht
aandacht der
derleerlingen
leerIingen door
doorde
deverscheidenheid
verscheidenheid der
der
den, de
mondelinge
of schriftelijke
mondelinge of
schriftelijke oefeningen
oefeningen te boeien,
boeien, zonder
zonder opophouden de geheele klas aan
aan den
den schoolarbeid
schoolarbeid deelachtig
deelachtig tetemamahouden
zich uiterst veeleischend
veeleischend te
toonen voor al
al wat
wat bezigheid
bezigheid
te toonen
ken, zieh
lessen- betreft.
aan
huis --- werken en
en lessen
betreft.
aan huis

53
Studie der spraakkunst is dus hoofdzaak in de lagere en
middenklassen ; het doel echter van het onderwijs mag ze niet
zijn : Latijnsche en Grieksche spraakkunst wordt alleen aangeleerd om met gemak en belangstelling de Latijnsche en
Grieksche schrijvers te lezen.
Al is het maar een middel, toch kan het onderwijs in de
spraakkunst uitmuntende uitslagen te weeg brengen voor de
vorming van aandacht, van waarneming, van oordeel en van
redeneering.
Maar 't is noodig den geest der leerlingen blijvend op te
wekken, met de vragen te vermenigvuldigen die tot geen inspanning van 't geheugen, doch wel tot aanhoudend overdenken verplichten. Laat ons uit de voorbeelden den regel afleiden, en wezen wij altijd zeker dat allen wel zin en omvang
der spraakkundige bewoordingen hebben gevat.
Een gewoon gebrek, vooral bij de jonge leeraars, ligt hierin dat ze de spraakkunst doen aanleeren bij strooken, zonder
herhaaldelijk op de reeds onderwezen hoofdpunten terug te
komen. Men heeft het duizendmaal gezegd : herhaling is 't !even van 't onderwijs. Nooit kunnen de kinderen duurzaam het
begrip der vormen, van den woordenschat, der wendingen biihouden, indien zij de gelegenheid niet hebben ze in gedurige
oefeningen opnieuw aan te treffen. Door geduldige dagelijksehe africhting warden uitspraak der klanken, spelling, gansch
het stoffelijk gedeelte der taal, tot automatische bewegingen
herleid. Na twee of drie jaar studia, zou de kennis der hoofdzakelijke vormen eener doode taal eveneens een samenstel van
reflexbewegingen moeten worden.
Dikwijls wordt in de klassen opgemerkt dat de leerlingen
vlotweg verbuigingen en vervoegingen opzeggen, maar dat ze
last hebben om alleenstaande vormen van naam- en werkwoorden te vinden. Dit gebeurt als de leeraar niet behendig is in
't ondervragen of herhalen op dit stuk. Wordt een vorm in de
moedertaal vermeld, zoo moeten de kinderen eraan gewend
worden hem in 't Latijn of in 't Grieksch te vertalen.
Sommige meesters doen door hun leerling een « schrijfboek
der syntaxis » houden, waar de voornaamste regels een voor
een worden gerangschikt elk door een typisch voorbeeld
voorafgegaan waarvan de zin goed tot het peil der klasse behoort. Dit gebruik is uitmuntend en mag uitgebreid worden.
Tusschen de Grieksche en Latijnsche taal bestaan zö , ö veel gelijkenissen waaruit geen genoegzaam voordeel wordt getrokken. In dat schrijfboek moeten twee tegenoverstaande bladzij-
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eene voor
voor 't't Latijn,
Latijn, de
de andere voor het
het Grieksch
Grieksch zijn
zijn
den,
bestemd. GGeIijkenissen
elij kenissen en
en verschillen
verschillen zouden
zouden aldus beter
betertoetoegelicht worden tot grooter
grooter voordeel
voordeel der
der kennis
kennis van
van feiten en
regels.
bij te voegen
regels. Onnoodig
Onnoodig bij
voegen dat,
dat, zoo
zoo dikwijls
dikwijls de
de gelegen
gelegenheid zich voordoet, vergelijkingen zullen gemaakt worden met-beidzchvort,gljkinezumat
de door
door den
den leerling
leerling aangeleerde
aangeleerde levende
levende talen.
tal en. Geen
Geen enkel
enkel
middel
mid del mag verwaarloosd
verwaarIoosd worden om
om de
de aanwerving
aanwerving van
van de
de
taalkundige kennis
kennis boeiender,
boeiender, en
en haar behoud zekerder
zekerder te
te mamaken.
WOORDENSCHAT. Het
aanleeren van
Het stelselmatig
stelselmatig aanleeren
van den
den
woordenschat
woordenschat is
is even
even noodig
noodig als dat der
der spraakkunst,
spraakkunst, en
en het
het
in dit
dit opzicht,
opzicht, onmisbaar.
onmisbaar.
« Woordenregister»
Woordenregister » is, in
Van
Van 't't eerste
eerste jaar
jaar af,
af, waarin
waarin ze
zeLatijn
Latijnen
enGrieksch
Grieksch leeren,
het gepaste
gepaste oogenblik
oogenblik zal door
door den
den meester
meestervastgesteld
vastgesteld
- het
zullen de
de leerlingen
leerlingen een
een woordenregister
woordenregister houden.
houden.
worden - zullen
De gebruikelijke
gebruikelijke woorden,
den loop
loop der
der oefeningen
oefeningen en
en leleDe
woorden, in
in den
aangetroffen, worden naar gelang ze voorkomen, in
in het
het
zingen aangetroffen,
kladboek, en later
later in
in het
hel auteursboek
auteursboekgeschreven.
geschreven.Iedere
Iedereweek
week
kladboek,
de leerlingen
ieerlingen de
de nieuwe
nieuwe woorden
woorden over
over in
in een
een speciaal
speciaal
brengen de
schrijfboek met
met alphabetisch register,
register, waar zij
zij ze,
ze, b.v.
b.v. in
in koko)ommen
naar de
de grammaticale
grammaticaierededeelen:
rededeelen:
lommen zullen
zullen rangschikken naar
zelfstandige naam-,
naam-, bijvoeglijke
bijvoeglijke naam-,
naam-,voornaamwoorden,
voornaamwoorden,
zelfstandige
werkwoorden, onveranderlijke
werkwoorden,
onveranderlijke woorden.
woorden. Alphabetische volgin het
kan natuurlijk
natuurlijk niet
niet behouden
behouden worden in
het opschrijven
opschrijven
orde kan
van
woorden onder
onder een
een zelfde
zelfde letter.
letter. Maar
Maar bedoelde
bedoelde rangrangvan woorden
Ilchikking
om de
de leerlingen
leerIingen gemakkelijk
gemakkelijk de
de woorden
woorden
schikking volstaat om
te laten
laten terugvinden.
terugvinden. Het
Hetoverschrijven
overschrijven mag tot huiswerk
huiswerk diedienen.
Telkenmale wordt
taak der
der leerlingen
leerlingen des
des anderdaags
anderdaags
nen. Telkenmale
wordt de taak
in
de klasse nagezien,
pas geeft,
geeft, door
door den
den leeraar
leeraar
nagezien, en,
en, zoo
zoo 't pas
in de
verbeterd.
De systematische herhalingen
van den
den woordenwoordenherhalingen van
verbeterd. De
zullen de leerschat gebeuren
gebeuren om
om de
de acht dagen. Verscheiden zullen
leervormen
zijn ;; naar
naarafleiding
afleidingofofzin
zinverzameld,
verzameld,
vormen dier herhalingen zijn
zullen
zullen zij
zij boeiend en
en doeltreffend
doeltreffend zijn
zijn voor
voor zooverre
zooverre de
demeesmeester behendig
behendig is.
is.
Overigens
men de
de woorden
woorden aanhoudend
aanhoudend herhalen
herhalen inin
Overigens zal
zal men
oefeningen
ze, door
door hun
hun onderling
onderling verband, hun volleoefeningen waarin
waarin ze,
Het zal
zal wel
digen zin
weI niet noodig
noodig zijn
zijn te
te zegzegzin zullen erlangen. Het
gen hoe
Grieksche en
en Latijnsche
Latijnsche woorden
woorden met
met
hoe vergelijking der Grieksche
Fransche taal
taal b.
b.v.,
v., een
een der
derkostbaarste
kostbaarstebestanddeelen
bestanddeelen
die
die der Fransche
der lessen te dier
dier zake
zake zal
zal ziin.
ziin.
zou hetzelfde
hetzelfde schrijfboek
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verband der methode ware aldus door een onwraakbaren ge-

tuige verzekerd ; maar de ondervinding heeft geleerd dat het,
door aanhoudend in handen genomen te worden, nauwelijks
ben jaar aan 't gebruik kan weerstaan. De leerlingen kunnen
dus alle jaren van schrijfboek veranderen. Het zal ten andere
voldoende zijn dat de leeraars de bestgehouden schrijfboeken
aan hun collega's der volgende klassen ter hand stellen, om
dezen dra in te lichten over den onderwezen en b e k end
g e a c h t en woordenschat.
Daar dit zelfstandig onderwijs voortgaat tot aan de derde,
zal dc leeraar van deze klas het normaal aantal Latijnsche en
Grieksche woorden kennen dat de leerlingen te hunner beschikking kunnen hebben.
In de hoogere klassen, bij het aanvangen van de lectuur der
Grieksche dichters, zullen de leerlingen altijd verlegen zijn,
doordien zij Been voorraad hebben aan dichterlijke woorden,
welke ze niet in de gelegenheid waren te leeren. Om aan de
leeraars lange voorbereidingen in de klas te sparen, werden
speciale woordenlijsten uitgegeven. Die woordenlijsten zijn in
handen van de leerlingen. Naar dit voorbeeld werden ook
woordenlijsten in 't licht gegeven van zelfs gemakkelijke
prozaschrijvers. Zij zijn lang niet even nuttig.
SPRAAKKUNDIG LEERBOEK.
De lessen in de spraakkunst
en in de woordenkennis zullen vooral gesteund zijn op het
leerboek, waarvan de thema's het hoofdzakelijk deel ttitmaken.
Verscheidene dergelijke handboeken zijn bij ons onderwijs in
gebruik. Het zijn boeken waaronder de leeraar moet kennen
kiezen. In de eene klas verglicht men de leerlingen tot het van
buiten leeren eener lange lijst woorden waarmee ze niets kunnen aanvangen in den loop der oefeningen ; in andere worden
de oefeningen zelf stap voor stap gevolgd, zonder dat de leerlingen er iets anders clan verveling en afmatting in vinden. De
volzinnen van het boek dienen enkel tot stof voor taalkunclig
commentaar en voor vertaling ; nooit wordt de klas in hun
historische of moreele beteekenis ingewijd. Verkeerd zou 't
zijn te gelooven dat het belang van dc zaak zelf geenerlei rol
speelt in het onthouden der woorden : al de gelegenheden die
door den tekst worden verstrekt, zal men integendeel te baat
nemen om wat leven en opgewektheid te brengen in een stof
die op zich zelf dor is. Opvoedkunde die heel zeker mislukt, is
die welke verveelt.
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OEFENINGEN.
Onder de levendige, aan te prijzen oefeningen, teilen wij 't van buiten leeren en opzeggen van vooraf
grondig uitgelegde teksten, mondelinge thema en, in de lagere
klassen, spreekoefening. Deze laatste, door ijverige leeraars
gedaan, geldt als de meest inwerkende les, met het oog op het
aanwerven der vormen van verbuiging en vervoeging evenzeer
als van de regels der syntaxis en van den woordenschat.
Waar is het, dat de oude talen niet worden aangeleerd om
gesproken, zelfs niet om geschreven te worden. Men leert ze
om in rechtstreeksche voeling te komen met de groote vernuften der oudheid, daar toch kennis uit de tweede hand volstrekt in strijd is met den wetenschappeli j ken geest en niet
dit kan
minder met de ware letterkundige opvoeding. Maar,
niet genoeg worden herhaald
opdat die voeling innig weze,
moeten ,de jongelieden grondig het voornaamste uit de Latijnsche en Grieksche spraakkunst en taalschat hebben aangeleerd, derwijze dat buigingen en wendingen stevig blijven
voortleven in hun geest.

THEMA.
Thema is enkel een middel om vast te stellen of
de leerling de in de klas verstrekte uitleggingen heeft begrepen. Geschreven thema ( 1 ) kan afwisselen met mondelinge thema : een leerling schrijft op het bord, de anderen in hun
schrijfboek. De teksten worden ontleend aan de bloemlezingen
welke in de auteursklassen worden gebezigd. Zij bestaan voornamelij k uit wedervertalingen of uit schriftelijke of mondelinge navolgingen der gelezen teksten.
In de hoogere klassen kan als huiswerk de vertaling opgelegd worden van stukken uit klassieke prozaschrijvers der
XVIIe eeuw. Die thema's moeten met zorg ter schole zelf zijn
voorbereid, niet derwijze dat alle moeilijkheden zijn opgelost,
doch dat er geen onoverkomelijke blijven. Want aan de leerlingen moeten zooveel mogelijk de valstrikken van het woordenboek worden gespaard. Bijzonder zal de aandacht gevestigd worden op de gallicismen en de daaraan beantwoordende
wendingen.

Sommige leeraars verliezen kostbaren tijd
VERTALING,
met den tekst der vertaling in de klas te dicteeren of op het
( 1 ) In verband met de schriftelijke thema in de Grieksche taal dient
gezegd dat spiritus lenis en asper moeten gebezigd, niet de toonteekens, behalve wanneer er onderscheid te maken valt tusschen eensluiclende woorden.
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uitdrukken van gedachten en gevoelens. Wanneer het passages betreft die daartoe bijzonder geschikt zijn, mag die oefening geschieden tijdens de uitlegging der schrijvers.
SCHRIJVERS.
Voor de Grieksche en Latijnsche schrijvers,
die in de vijfde en de vierde gelezen worden, past reeds meer
letterkundige toelichting, zedenkundige beschouwing, vlugge
kijk over een schilderachtige of een roerende zijde van het leven der Ouden. Hier zal aanschouwing haar rol spelen. Een
aardrijkskundige naam zal in de klas niet uitgesproken, zonder op de kaart te worden aangeduid. Te dikwijls getroost
men zich de moeite niet, te zeggen waar een in den tekst vermelde stad of stroom gelegen is of vloeit. De kaart is onmisbaar bij het lezen der historische teksten. Het plan der opmarschen, der veldslagen bij Caesar, Titus Livius, Xenophon
deelt aan het verhaal een vruchteloos elders gezochte klaarte
en aantrekkelijkheid mede.
Door de realia worden kaarten en plannen aangevuld. Nooit
zal men Grieksche en Latijnsche zaaknamen toepassen op iets
waarvan de leerlingen het beeld niet kennen. De illustraties
der schoolboeken zullen altijd ontoereikend zijn. De scholen
zouden het onmisbaar leermaterieel tot het oordeelkundig uitleggen der schrijvers moeten bezitten. Vele laten in dit opzicht
te wenschen over.
--

LOGISCHE, AESTHETISCHE EN ZEDENKUNDIGE TOELICHTING.

In de klassen boven de vierde wordt met spijt vastgesteld dat
lectuur der oude schrijvers niet altijd strekt tot het vormen
van oordeel, smaak, geweten, alsof die schrijvers een anderen
zin moesten hebben dan waarheid en leven. Dikwijls is taaluitleg te overvloedig, en vult hij heel de les. Spraakkunst en taalwetenschap zijn ongetwijfeld nuttig ; zij hoeden den leeraar
voor onnauwkeurigheid en oppervlakkigheid. Doch men moet
den juisten middenweg houden. Wanneer eenmaal de tckst wel
is begrepen, wordt de methode tot uitlegging van een ouden
schrijver dezelfde als voor een modernen schrijver.
« Men wete », zooals Leibnitz zegt, « onder dc halmen der
woorden de korrels der dingen te ontdekken ». Aan de logische, aesthetische, zedenkundige zijde der werken moeten al de
zorgen gewijd. Toch zal de toelichting verschillen volgens den
uitgelegden schrijver, den leeftijd der leerlingen en den graad
hunner kennis. Beurtelings en naar de gevallen zal de leeraar
aanwijzen hoe schoon de ingeving is, hoe waar de tafereelen,
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hoe logisch het betoog, hoe sprekend de beelden, hoe nauwkeurig en sober de bijzonderheden, hoe beraamd en sierlijk de
samenstelling en de taal. Wat al lessen over denken en schrijyen bij Horatius, wat al ingrijpende schoonheden bij Homerus, Sophocles, Demosthenes, Plato en Vergilius. Het volstaat,
die vernuften zelf te laten spreken opdat steeds de leerlingen
hunne rechtschapenheid, hunnen eenvoud, hunne helderheid
bewonderen.
Over 't algemeen hebben onze Belgische humaniora, nu ze
van sommige stel- en verzenoefeningen zijn bevrijd, niet opgehouden een belangrijke opvoedende rol te spelen. Men heeft
ze behendig aan den geest der nieuwe tijden aangepast. Zij
zijn « actueel » gebleven. Tal van leeraars begri j pen, en betoogen door hun onderwijs, hoe valsch het is te beweren, dat
de meesters der gedachte en der letterkunst der oudheid, niets
van onze moderne bekommernissen hebben gekend, en
ons vreemd zijn... De leeraar die, bij hun toelichting, niet gestadig 't leven van thans en 't leven der oudheid zou samenstrengelen, ware erg schuldig of erg onbeholpen. Hij zou aan
zijn voornaamsten plicht van inwijder te kort blijven.
Met de leerlingen
WAT TE KIEZEN UIT DE SCHRIJVERS
zouden de gedeelten moeten gelezen worden die meest teekenend, meest kennenswaardig, meest onmisbaar zijn tot letteren zedenkundige vorming. Want er v al t g e en t i j d
te v er 1 i e z en. Toch verliest men dien letterlijk wanneer, b. v. bij het lezen van Caesar of Titus Livius, van Xenophon of andere kiassieken, de leeraar zich verplicht acht onafgebroken den ganschen tekst van eender welk boek dier
schrijvers te vertalen, zonder er een regel van te durven overslaan ; ziet hij aldus, wegens wetenschappelijke bekommernis,
niet ten onrechte of van de algemeene cultuur, die toch de reden van bestaan, het einddoel is der humaniora ?
De grondregel die heel de opvoedkunde bij het middelbaar
onderwijs moet beheerschen is, dat geest, hart, karakter der
jongelieden enkel degelijk kunnen gevoed worden door de
meest aantrekkelijke, de meest overtuigende, de meest volmaakte bladzijden der literatuur. Het geheele leerplan, met de
oefeningen zelf, is volgens definitie « een bloemlezing ». Het
spreekt overigens vanzelf dat de uitgelegde passages nauwkeurig zullen aangewezen worden in de werken waaruit ze
getrokken zijn, en dat de onderscheidene gedeelten nit een
zelfde gewrocht onderling door korte overzichten zullen ver?
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bonden worden. In de hoogere klassen zullen de leerlingen voldoende duidelijke begrippen hebben over de werken die op het
leerplan staan.
VOORBEREIDING DER SCHRIJVERS TE HUIS.
Voorbereiding te
huis, door de leerlingen, van vertalingen uit schrijvers is een
lastig na te gaan werk. In sommige klassen geeft dit aanleiding tot even onaangename als nuttelooze betwistingen tusschen leeraar en leerling. Dat dus de leeraars, die zulke voorbereiding niet •kunnen verkrijgen, zich tevreden stellen met het
werk ter schole.
NOTABOEKEN.
In den loop der letterkundige toelichting
nemen de leerlingen vlugge nota's, die over de voornaamste
punten gaan, en tot korte overzichten dienen. Dicteeren van
de vertaling der gelezen stukken zal niet geschieden, tenzij er
werkelijke moeilijkheden in voorkomen.
CURSORISCHE VERTALING.
In vele klassen is de wijze,
waarop die vertaling wordt gedaan, niet te verdedigen. 't Moge dan een Latijnschen schrijver of een Griekschen schrijver
betreffen, de leeraar duidt een leerling aan die de passage
leest, en ze zoo goed en zoo kwaad als het gaat tracht te vertalen ; dan komt de beurt aan « den volgende ». Ondertusschen
doet het overige der klas niets. Meestal leest de leerling zeer
slecht wat hij niet begrijpt. Zijn lezen is zuiver werktuiglijk,
en terwijl hij leest gaat zijn aandacht niet verder dan de bloote tekstletter. Na lezen tot vertalen verzocht, begint hij pijnlijk den zin te zoeken. Heel wat levendiger en vruchtbaarder
is die oefening bij leeraars die paedagogischen zin en liefde
voor hun werk bezitten. Zij leggen, zoo 't pas geeft, woorden
en wendingen uit, en -lezen dan zelf het stuk, volzin na volzin.
Lezen door den leeraar is op zieh zelf voor de klas een uitmuntende inleiding tot het begrijpen der teksten. Daarna
wordt ze over den zin ondervraagd en verzocht te vertalen. Al
is de vertaling cursorisch, ze moet toch niet noodzakelijk oppervlakkig zijn. Zij dient getrouw en, met al de schakeeringen,
de gedachte van den schrijver te vertolken. In een latere les
wordt de passage luidop door de leerlingen herlezen, en de
uitdrukking die in hun lezen aanwezig is, bewijst of ze met de
oefening hun voordeel hebben gedaan. Aan een verstandig
meester ontgaat dit niet. Het is trouwens allernoodzakelijkst
voor die oefening gemakkelijke schrijvers uit te kiezen. De
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vertaling er van zal op den leerling aanmoedigend werken met
hem gestadig zijn vorderingen in de kennis der taal te laten
voelen.
HERHALINGEN.
Over 't algemeen is 't goed dikwijls de
vertaalde gedeelten te hernemen, opdat de volgorde der gedachten goed worde gevat, alsook het belang dat ligt in 't geheele werk. Dit punt is heel belangrijk.
Gewoonlijk worden de schrijvers, met wier taal de jongelieden beginnen vertrouwd te zijn, te spoedig vertaten. Met aldus van den eenen tot den anderen schrijver over te gaan, voelen zij steeds op zich het gewicht van nieuwe moeilijkheden.
Onbetwistbaar voordeel zou integendeel daarin bestaan hun
het genoegen te verschaffen, te zien dat hun arbeid niet onnuttig is en dat zij onophoudend vorderingen maken. Dit genoegen wordt hun niet straffeloos ontzegd.
De geheugenlessen wezen
MEMORISEEREN EN OPZEGGEN.
kort, gekozen uit de boeiendste passages van het vertaald en
die waarop vooral nadruk werd gelegd
verklaard werk,
wegens hun waarde van inhoud en vorm en wegens het algemeen belang dat ze wekken. Sommige leeraars doen reeksen
hoofdstukken of verzen van buiten leeren, alleen omdat die
vroeger werden vertaald ; dit is ook verkeerd.
De meester zal eischen dat de stukken natuurlijk worden
opgezegd. Soms zal hij, liever dan de passage in de oude taal
te laten weergeven, de vertaling ervan van buiten doen opzeggen. Die oefening vordert een zekere, uiterst heilzame inspanning en laat anderzijds toe, na te zien of de tekst volkomen werd verstaan.
Wanneer een passage met volledigen zin van buiten is geleerd, zal het opzeggen dikwijls in den loop van het jaar herhaald worden. Toch dient aangedrongen dat de teksten voor
hun gedachten en uitdrukking zouden verkozen worden. Uit
de schoonste bladzijden der prozaschrijvers en der dichters
valt aldus een bloemlezing te vergaren, naar den smaak van
iederen leeraar. Niets zou bij den leerling beter de kennis vastleggen van vormen, woorden, uitdrukkingen, met een woord
van de taal ; niets zou hem tevens beter den duurzamen lust
inboezemen voor de groote schrijvers der Oudheid.
Bij het voorgaande voegen we nog de volgende beschouwingen, letterlijk ontnomen aan de merkwaardige Onderrichfingen van 1935 :
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1. De stelselmatige studio van spraakkunst en woordenschat geldt slechts voor de begrippen welke onontbeerlijk zijn
om de schrijvers in de hoogste klassen te kunnen lezen. De
leeraar zal steeds gelegenheid hebben om de eigenaardigheden en moeilijkheden occasioneel te verklaren, naar gelang
van de onmiddellijke noodwendigheden.
2. Van de 3de af, moet het louter spraakkundig onclerwijs
den voorrang afstaan aan de vertaling en de verklaring van
schrijvers. De vertaling moet altijd letterkundige doeleinden
nastreven en dient beschouwd als een echte stijloefening. Nu en
dan moet zij op het bord gemaakt worden, in samenwerking
met de leerlingen ; dit is een uitstekende geleide oefening.
3. De commentaar bij de klassieke schrijvers nit de C)udheid zal zich, wat de methode betreft, niet onderscheiden van
dien bij de hedendaagsche schrijvers. Hij kan aanleiding geven tot korte werken, zonder voorbereiding in de kla.ti nit te
voeren. In dit geval is het de leerlingen toegelaten de bocken
uit de klassebibliotheek te raadplegen, waarbij de leeraar op
nuttige wijze hun navorschingen zal leiden.
4. Voor de voorbereiding der schrijvers zal men zich heperken tot het schoolwerk ( 1 ) . Dit zal gemeenschappelijk of
schriftelijk gebeuren in den vorm van een geleide oefening. De
leerlingen zullen er gedrild worden in het persoonlijk zoeken
met behulp van hun schoolboeken en van die werke de klasse
-bilothekunrscigtel.
5. In zake versbouw en prosodic beperke het onderwijs zich
tot beknopte, uiteraard practische begrippen, te verstrekken
naar aanleiding van de tekstverklaring. De scandeeringoefeningen zullen steeds in de klasse gehouden worden.
6. Het is ten strengste verboden in den vorm van gedicteerde cursussen overzichten te geven betreffende de geschiedenis
der oude letterkunde. De voorziene synthetische overzichten
zullen steeds gemaakt worden door middel van de referentieboeken waarover de leerlingen beschikken.
7. GELEIDE OEFENINGEN, die slechts bij uitzondering langer
dan een half uur wogen deren, worden in een schrijfboek gemaakt. De leeraar moet ze nazien en, in de mate van het mogelijke, verbeteren, doch er geen waardecijfers voor toekennen ; men eischt niet, dat de leeraar ze thuis verbetere.
( 1 ) N. B. Door schoolwerk » wordy hier hredoeld : het werk, op
school of in de klas verricht (le travail de l'ecole), terwijl, volgens de
woordenboeken, schoolwerk » over 't algemeen het « werk van een
schoolgaand leerling » (dus het huiswerk) aanduidt.
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Men kieze oefeningen die het waarnemings- en het oordeelsvermogen opwekken en de leerlingen vertrouwd maken
met een vlugge en secure methode voor het persoonlijk werk,
zooals spraakkundige toepassingen ; oefeningen over de vormen en hun gebruik ; thema's zonder voorbereiding ; gesprekken over grondig verklaarde tcksten, enz. oefeningen op
den woordenschat per woordfamili e n of volgens de werkelijke
orde ; gebruik van het woordenboek ; houden van een schrijfboek voor den woordenschat, enz. Bij de verklaring van
schrijvers : voorbereiding van teksten, toelichting door middel
van een vragenlijst ; letterkundige vertalingen ; ontledingen
naar vorm en inhoud, enz.

V.

LEVENDE TALEN
I. Er dient bijzondere nadruk gelegd op het practisch karakter dat het onderwijs in levende talen moet hebben.
Verre van de leerlingen of te schrikken door een stelselmatige studie der spraakkundige moeilijkheden, door theoretische
begrippen over phonetica en door syntactische spitsvondigheden, zullen de Leeraars hun best doen om deze studie te veraangenamen en te vergemakkelijken, door in de klasse mondelinge oefeningen te houden over onderwerpen waar de leerlingen belang in stellen en genoegen aan beleven.
De taalcursus moet niet in hoofdzaak streven naar de voltooling van de ontwikkeling der leerlingen op letterkundig gebied, doch hij moet hen in staat stellen zich klaar en nauwkeurig in deze taal nit te drukken en de betrekkingen te vergemakkelijken met degenen die de taal gewoonlijk gebruiken.
Conversatie-oefeningen, mondelinge verslagen over feiten
uit het werkclijke leven, door de leerlingen beleefd of waargenomen, kleine opstellen over alledaagsche onderwerpen en later briefwisseling met leerlingen nit de streck, waar de bestudeerde taal gebruikt wordt, moeten ertoe bijdragen aan de
kennis der taal haar werkelijk karakter te verleenen.
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II. Zie de onderrichtingen betreffende het taalonderwijs
over het algemeen.
1. In de eigenlijke spraakkunstklassen bepale men zich tot
de studie der hoofdbegrippen. De eigenaardigheden en moeilijkheden worden te berde gebracht naar aanleiding van de
tekstverklaring. Het komt er vooral op aan den leerling vertrouwd te maken met het gebruik van het spraakkundig handboek en van het woordenboek. Daartoe zullen de geleide oefeningen een aanzienlijke plaats innemen in het werk dezer klassen, waar overigens de inductieve methode zich van zelf aan
de leeraars opdringt.
2. In de letterkundige klassen moet het theoretisch gedeelte
tot het stricte minimum herleid worden. De beginselen betreffende den stijl, de letterkundige genres, de algemeene begrippen der schrijfkunst worden uitsluitend onderwezen naar aanleiding van de verkiaring der schrijvers en van de steloefeningen. Indien leerlingen een bijzonder belang stellen in deze
punten, kunnen zij zonder moeite hun kennis op dit gebied uitbreiden door middel van het desbetreffend handboek, dat zij
moeten leeren gebruiken zooals hun spraakkundig handboek.
3. Er werden, inzonderheid voor de hoogere klassen, zeer
uitvoerige lijsten van te verklaren schrijvers opgemaakt. Er
mag echter dienaangaande geen misverstand bestaan. Zooals
hierboven gezegd werd, kan er geen spraak van zijn deze lijsten volledig of te handelen. Het komt er alleen op aan den Leeraar in de gelegenheid te stellen een aan de behoeften van zijn
onderwijs aangepaste keus te doen. Het spreekt vanzelf dat
deze keus onder de huidige omstandigheden zal moeten beperkt worden, met het oog op de inkrimping van den duur der
lessen. Doch de leeraars mogen nooit uit het oog verliezen dat
de lessen, besteed aan het lezen en verklaren van schrijvers,
bij uitstek lessen in de algemeene cultuur zijn en dat, zelfs Indien het noodig is meer werken weg te laten, de oefening der
letterkundige ontleding er steeds zal bij winnen veeleer in den
zin der diepte dan in dien van den omvang te geschieden. Is
dus vermindering onvermij delij k, wat het getal en den omvang
der verklaarde teksten betreft, dan mag zij evenwel geen schadelijken invloed hebben op de intrinsieke waarde van den
commentaar.
4. Het aan huffs door de opstellen gevergde werk kan aanzienlijk verlicht worden door het oordeelkundig toepassen van
de geleide methode op de voorbereiding dezer opgave. De aandacht der leeraars wordt met nadruk op dit punt gevestigd.
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Men kieze oefeningen die het
5. GELEIDE OEFENINGEN.
waarnemings- en het oordeclsvermogen opwekken en de leerlingen vertrouwd maken met een vlugge en secure methode
voor het persoonlijk werk. Het reglementair schrijfboek moet
gehouden worden.
SPRAAKKUNST EN GEBRUIKELIJKE SPELLING.
De volledige
dicteeoefening, verbetering en beoordeeling inbegrepen, is een
uitstekend type van geleide oefening ; evenzoo de oefeningen
voor het vinden van voorbeelden ter toepassing van de regels,
het verklaren van doorloopende teksten ; bovendien, voor de
cursussen in de vreemde talen, de mondelinge of schriftelijke
thema.
Oefeningen op den
WOORDENSCHAT EN ZEGSWIJZEN.
woordenschat per woordfamilies of volgens de werkelijke orde ; gebruik van het woordenboek ; houden van een schrijfboek voor den woordenschat ; voorbereiding van teksten uit
lexicologisch oogpunt ; practische oefeningen over de zegs
wij zen, enz.
Voorbereiding van teksten volLEZEN EN VERKLAREN.
gens een door den leeraar opgemaakte vragenlijst ; plannen
of samenvattingen van in de klasse of thuis gelezen stukken
of werken ; to beginnen met de derde, ontleding van korte
werken ; studie van den stijl, van de samenstelling ; karakterstudie, vooral in de tooneelstukken, enz.
Korte oefeningen van geleide waarneming en
STELLEN.
korte stijlwerken ; de gedachten zoeken ; plannen van opstellen ; korte beschrijvingen, verhalen, brieven ; ontwikkeling
van bepaalde punten uit langere opstellen, enz.

-

6666

VI

'SENKEN VOOR
VOOR HET
IN DE
WENKEN
HET ONDERWIJS
ONDERWIJS IN
DE
GESCHIEDENIS
DE AARDRIJKSKUNDE
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS EN
EN DE
GESCHIEDENIS
VOORWERP EN
VOORWERP
EN NUT.
NUT. De
geschiedenis is de
de wetenschap
wetenschap
De geschiedenis
van de
de chronologisch geordende
gebeurtenissen, door de
de eeueeugeordende gebeurtenissen,
wen been.
heen. In
In haar geheel
zij de
de studie
studie van
van het
het leven
leven der
der
wen
geheel is
is zij
menschelijke
de studie
studie
menschelijkemaatschappijen,
maatschappijen,ofofnog
nog beter,
beter, zij
zij is de
der belangrijke
belangrijke feiten, die
die een
een doorslaanden
doorslaanden invloed
invloed hebben
hebben
uitgeoefend
uitgeoefend op de
de staatkundige
staatkundigeen
enmaatschappelijke
maatschappelijkeevolutie
evolutie
volkeren. Deze feiten,
feiten, in
in hun
hun kader
kader geplaatst,
geplaatst, en
en hun
hun bebeder volkeren.
gesteld, our
teekenis worden bijzonder
bijzonder in het
het Iicht
om ten
ten slotte
slotte
licht gesteld,
tot grondslag
grondslag te
te dienen voor
synthese, waar
waar de
de geschiedegeschiedevoor de synthese,
naar streeft.
nis haar
de algemeene,
algemeene, die
die de
de studie
studie van
van de
demaatschappijen
maatschappijen
Naast de
van aile
omvat, staat de
de bijzondere
bijlOndere geschiedenis,
geschiedenis, die
die
tijden omvat,
alle tijden
zich met de
de studie
studie van
van een
een enkele
enkele natie
natiebezighoudt.
bezighoudt. We
We heb
hebzich
ben dus een dubbel onderricht, dat tegeIijkertijd een school-bendus loricht,daegjk nschol
staatsburgerIijke opvoeding
opvoeding kan
kanzijn
zijn
van vaderlandsliefde, van staatsburgerlijke
en een middel
middel tot
tot ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de verstandelijke
verstandelijke en
en zedezedeen
lijke vermogens.
vermogens.
Zooals de studie
studie der
der geschiedenis
geschiedenis nu
nu wordt
wordt opgevat,
opgevat, isis haar
grootste
grootste verdienste
verdienste dat zij
zij tot
totnadenken
nadenkenaanzet,
aanzet,het
hetoordeelsoordeelsvermogen
geweten vormt.
vonnt. Zij
Zij is
is ook
ook een
een spoorspoorvermogen oetent
oefent en
en het geweten
slag voor
voor den
den ontledingsgeest,
ontIedingsgeest, die
die dc
de slecht
slechtbepaalde
bepaaldeen
ensours
soms
opgehelderd en
en in
begrippen, welke opgehelderd
in hun
hun waren hisduistere begrippen,
ge"interpreteerd moeten
moeten worden, aanvult en in
in ononzin geinterpreteerd
torischen zin
derling verband brengt.
brengt. De
De geschiedenis
geschiedenis is inderdaad
inderdaacl een
een der
cler
vakken om
om den
den werklust
werklust van
van den
den leerling
leerling en
en
meest geschikte
geschikte vakken
meest
te wakkeren.
wakkeren.
zijn denkvermogen
denkvermogen aan te
zijn
Bij
Bij den
den aanvang
aanvang moet
moet de
de a la gI ge em111eeee nn e geschiedenis
geschiedenis
noodzakelijkerwijze
noodzakelijkerwijzeden
denvoorrang
voorranghebben
hebbenop
opde
de bb ii j z 0o nn-Men kan
kanzich
zichinderdaad
inderclaadmoeilijk
moeilijk voorstellen,
voorsteIIen, dat
dat
d ere.
d
er e. Men
iemand
studie van de
de geschiedenis
geschiedenis van
Belgiczou
lOUaanvataanvatiemand de
de studie
van Belgi
ten,
zonder de
de leerlingen
leerlingen vooraf
vooraf op
op de
de hoogte
hoogte tete hebben
hebben gegeten, zonder
van de
de groote
groote gebeurtenissen
gebeurtenissen uit
uit de
degeschiedenis
geschiedenis van
van
bracht van
Europa.

67
De algemeene feiten moeten den eigenlijken grondslag uitmaken van de opeenvolgende cursussen, welke de twee leerkringen vormen.
Wil men dat de geschiedenis een middel tot verstandelijke,
zedelijke en maatschappelijke opvoeding zij, dan moet de leeraar zijn cursus steunen op stevige grondslagen, volgens zekere fundamenteele regels, hierachter opgesomd.
De leeraar moet zieh,
VERDEELING VAN HET LEERPLAN.
vooral in de lagere klassen, beperken tot een v e r e e n v o ud i g d onderwijs van de voornaamste feiten, welke later zullen worden ontwikkeld. De twee concentrische cursussen stellen hem in de gelegenheid aldus te werk te gaan. In de 6e, 5e
en 4e bepaalt hij er zieh bij, zijn leerlingen algemeene begrippen van de wereldgeschiedenis te verstrekken. Vervolgens, nadat in de 4e de nieuwste geschiedenis werd aangeleerd, laat
hij voor de eerste maal de vaderlandsche geschiedenis bestudeeren. In den 2en leerkring ontwikkelt hij den vorigen cursus. Zoo krijgen de leerlingen een vollediger onderricht. Aangezien de geschiedenis van Belgi'e tweemaal bestudeerd wordt
na de algemeene geschiedenis, zal zij bij hen de algemeene
feiten uit de geschiedenis der middeleeuwen, uit de nieuwe en
de nieuwste geschiedenis, in herinnering brengen.
De geschiedenis
AANLEEREN VAN TECHNISCHE TERMEN.
heeft haar eigen terminologie, waarmede de kinderen van meet
of dienen vertrouwd gemaakt. Technische termen worden uitgelegd ; afgetrokken begrippen (wet, natie, nationaliteitsgeest, enz.) worden volkomen verduidelijkt.
Daar de leerstof uitgebreid is,
VERDEELING DER LESSEN.
moet de leeraar vooraf bepalen welke gedeelten hij elke maand
denkt aan te leeren, en dit op zulke wijze dat het leerplan op
het einde van het schooljaar volkomen afgewerkt zij.
VöÖr de leerlingen de
UITEENZETTING VAN DEN MEESTER.
klas binnentreden, moet de leeraar klaar zijn met at de leermiddelen voor het aanschouwelijk onderwijs, b.v. boeken, geschiedkundige kaarten, platen, fotografieen. Van hunnen kant
moeten de leerlingen vooraf de les gelezen hebben, welke dien
dag zal worden uiteengezet. De leeraar begint met een k or t
synthetisch overzicht van de heele periode, die
5
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hij wil bestudeeren, en duidt er bij voorbaat de groote kenteekens van aan. (Dit procede zal vooral doeltreffend zijn in den
2en leerkring, waar de leerlingen zich nog een en ander herinneren uit de lessen der vorige jaren).
Daarna gaat hij over tot de analytische studie
van het onderwerp ; hij richt zich daarbij tot het geheugen en
de verbeelding der leerlingen en vermijdt de phraseologie,
waarin al te veel nieuwe en voor hen onbegrijpelijke woorden
of abstracte begrippen voorkomen.
De les van den meester moet een volledig geheel vormen en
in gepaste en duidelijke bewoordingen uiteengezet worden.
Dit moet hem niet beletten, bij gelegenheid een geestdriftigen,
gloedvollen toon aan te slaan, die treft, ontroert, medesleept
en de ziel beter maakt. Men vermijde evenwel de opgeschroefdheid en de veelvuldige uitweidingen. Onder zijn uiteenzetting moet hij er zich voortdurend van vergewissen, dat
de klas oplettend is, dat zij hem volgt in de ontwikkeling van
zijn gegevens en dat zij hem begrijpt. Om de werkzaamheid
en de aandacht te bevorderen, gebruikt hij zoo weinig mogelij k zijn nota's of handboek, spreekt meestal rechtstaand, en
bekijkt zijn jonge toehoorders. Hij benuttigt de socratische
methode, laat voortdurend de klas medewerken en verlangt
van de leerlingen een korte mondelinge samenvatting, na de
verklaring van elk lesgedeelte. De anecdoten, het gebruik van
platen, prenten, fotografieen verdienen aanbeveling, vooral in
de eerste twee jaren.
.

Er bestaat een handboek voor iedere klasse.
HANDBOEK.
Het is de zekere gids van den leeraar en van den leerling. De
eerste vindt er de te volgen lijn in ; de tweede, de aan huis te
leeren les.
De meester mag echter nooit de slaaf zijn van het handboek. Hij moet zijn gezag vestigen door den indruk te verwekken, dat hij de stof grondig kent, dat hij er nog meer van weet
dan wat in het boek staat en dat hij dit dus best kan missen.
De meester mag niet eischen, dat de leerling den tekst van het
handboek zou van buiten kennen. Een geschiedenisles moet
niet worden opgezegd, maar begrepen, en op zoodanige wijze
geinterpreteerd en verklaard, dat zij geenszins de kenteekens
vertoont van een loutere geheugenoefening.
Een verstandig leeraar vraagt aan zijnleerlingen hem het
verklaren der volgende les te vergemakkelij ken, door den tekst
in het handboek thuis aandachtig te lezen. Hij late den tekst
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der nieuwe les niet luidop lezen onder de les : dit procede
vergt te veel tijd en is alleen gewettigd, wanneer een of ander
gedeelte van het handboek naderen uitleg behoeft.
SAMENVATTINGEN.
Een leeraar moet zijn cursus niet dieteeren. Dit is een allerslechtst procede, dat een gebrek aan bekwaamheid verraadt. Het is echter goed dat de leerling nu en
dan een vlugge nota neme ter aanvulling en ter verduidelijking
van den tekst in 't handboek.
Naarmate de uiteenzetting vordert, schrijft de leeraar in enkele woorden op het bord de samenvatting van wat er gezegd
wordt. Om te eindigen wordt het uitgelegde hoofdstuk door
een leerling mondeling samengevat volgens de gegevens op het
bord.
Slechts de kennis der meest belangrijke
CHRONOLOGIE.
data uit de geschiedenis mag worden geeischt. Voor de gebeurtenissen van minder beteekenis volstaat het, ze in hun
eeuw te situeeren.
SOms is de
KAARTEN EN DOCUMENTATIE DOOR PRENTEN.
leeraar verplicht, historische wandkaarten te gebruiken. De
verzamelingen schoolplaten en de reproducties van kunstwerken kunnen uitstekende diensten bewijzen, indien de leeraar
een verstandige toelichting voorbereidt en er zich niet mede
vergenoegt ze te toonen.
Ook de vaste en levende lichtbeelden kunnen met goed gevolg worden aangewend. Twee projectiereeksen per kwartaal
kunnen volstaan. De documentatie door middel van prenten
verdient vooral aanbeveling in de laagste klassen, waar het
kind veel meer voelt voor concreet en levend onderwijs dan
voor het abstracte woorden-onderwijs. De prent verruimt de
mondelinge uitleggingen van den leeraar en maakt ze vruchtbaarder.
De ministerieele onderrichtingen
SCHOOLUITSTAP JES.
hebben schooluitstapjes voorgeschreven. Er wordt jaarlijks een
uitstapje geleid door den leeraar in de geschiedenis, een ander door den leeraar in de aardrijkskunde.
De voorbereiding der les bestaat voor den
METHODE.
leeraar hierin, dat hij eerst en vooral, in zijn voorbereidingsschrijfboek, een precies en scherp omlijnd plan opmaakt. Hij
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zorge er voor, wat hij gaat zeggen vast te knoopen aan het
vroeger uiteengezette. Hij stelle de voornaamste gebeurtenissen, de hoofdkenmerken, de groote denkbeelden uit een periode in het licht en groepeere in elke afdeeling de feiten die daarop betrekking hebben en make daarna zijn gevolgtrekkingen.
Dit omstandig plan wordt punt voor punt gevolgd.
Verder moet hij, vö,ör of onder de les, de samenvatting er
van op het bord schrijven. Het is onmogelijk, dat de leerlingen
alles zouden onthouden wat de leeraar zegt ; deze acht zich
soms genoopt tot uitweidingen en algemeene beschouwingen,
om belangstelling te wekken en om zijn onderricht schilderachtig en levendig te rnaken. Hoofdzaak is, dat de leerling naderhand de samenvatting vergelijke met het handboek en dat
hij aandachtig luistere naar zijn meester om te leeren redeneeren en spreken.
De les begint met een heel vlugge ondervraging der klas.
Deze ondervraging kan bestaan uit een reeks kleine vragen,
die bondige maar zekere antwoorden of synthetische samenvattingen uitlokken. Terwijl de meester ondervraagt, wordt de
korte inhoud der les door een leerling vlug op het bord geschreven. Deze controle-oefening voor de heele klasse mag
niet meer dan 20 minuten duren.
ONDERWIJSPROCEDE'S.
Het plan der les, de korte inhoud,
het handboek, de geschiedkundige kaarten, de platen, de lichtbeelden, de anecdoten en de lezingen zijn de onderwijsproceWs. Voor de hoogste klassen zullen wij er de occasioneele
werken bijvoegen, door 'n leerling gemaakt : verslagen over
uitstapjes, voordrachten, lectuur, enz. (zie : Methodiek der geleide oefeningen) .
VERSCHILLENDE KENMERKEN DER TWEE LEERKRINGEN.
De
lessen van den eersten leerkring hebben vooral een do cum e n t a i r belang. Zij verstrekken aan de leerlingen elementen, welke in den volgenden leerkring tot grondslag kunnen dienen voor algemeene overzichten. De leeraar vermijde
dus de overvloedige bijzonderheden, vereenvoudige den cursus en zij er van overtuigd, dat het onoordeelkundig opeenhoopen van feiten verloren inspanning is. Hij moet het genot
van alles te zeggen kunnen opofferen aan den plicht alleen te
zeggen wat onontbeerlijk en nuttig is. Daar de geschiedenis
bovendien de altruistische gevoelens moet ontwikkelen en den
jongeling bewust moet maken van zijn toekomstige rol in de
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gevraagd, een cursus in het grondwettelijk recht te geven,
maar bij gelegenheid onze voornaamste vrijheden en de politieke rechten in het licht te stellen, welke een jonge man, die
er eerlang gebruik zal van maken, volstrekt en onmiddellijk
rnoet kennen.
Tegenover leerlingen die de eerste begrippen der geschiedenis achter den rug hebben, moet de leeraar de wijze, waarop hij zich uitdrukt, aanpassen aan den rijperen geest der
klas. Hij spreke vrijer ; meer dan elders zal ook een beroep
worden gedaan op de medewerking der leerlingen, waar hun
overwegingen, hunne adviezen wenschelijk zijn. Men were de
overijlde antwoorden en men eische ook, dat de toehoorders
hun gedachten met een zekere sierlijkheid uitdrukken. Naast
het goed gekozen handboek, dat volstrekt onontbeerlijk is,
moet het schrijfboek een meer individueel karakter aannemen,
d.w.z. dat de leerling er de nota's in opteekent, die hij het nuttigst acht. Door de uit te leggen les vooraf te lezen, bespaart
hij zich de moeite nota's te nemen, die slechts noodelooze herhalingen zijn. Het is werkelijk onduldbaar, dat de jongeliedeii
aan een stuk door schrijven en de minste bijzonderheden,
waarvan de meester gewaagt, opteekenen.
De leerling moet over de grootROL VAN HET GEHEULEN.
ste vrijheid van spreken beschikken ; het volstaat, dat hij zich
klaar en zuiver uitdrukt. Het louter mechanisch geheugen
speelt slechts een ondergeschikte rol. De jongelieden moeten
duidelijk de kern van een uiteenzetting kunnen weergeven en
hun beschouwingen kunnen staven met een voldoend aantal
feiten. Dit zal hun niet zeer moeilijk vallen, doordien hun oordeel het gevolg zal zijn van een reeks geestesverrichtingen,
die hen tegenover welbegrepen werkelijkheid zal geplaatst
hebben.
Aldus opgevat, zal de hoogere cursus in de
BESLUIT.
geschiedenis een werkelijke voorbereiding zijn tot het staatsburgerlijk leven. Hij stelt de leerlingen in de gelegenheid, niet
alleen hun tijd te begrijpen, maar ook er later de rol in te spelen, waarop zij door hun maatschappelijken stand zijn aangewezen. Het beperkt aantal bevoorrechten, welke volledige hunlaniora-studRn voltrekken, vormt in den grond een elite,
waarop maatschappelijke en staatkundige plichten rusten, in
verhouding met hun verstandelijke en zedelijke meerderheid...
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Nadat hij een hoofdstuk uit het handboek gelezen heeft, laat
de leeraar de leidende gedachten van een tijdvak of van een
leerstelsel naar voren treden en gaat dan over tot het klassikaal opmaken van een samenvattend plan. De schriftelijke ondervraging zal loopen over een belangrijk punt uit het bestudeerde hoofdstuk. (Voorbeelden : vergelijking tusschen soortgelij ke gebeurtenissen uit verschillende tijdvakken ; groote internationale verdragen ; geestesstroomingen ; maatschappelijke bewegingen ; vergelijkingen tusschen Frankrijk en Engeland in de XVIIe eeuw, uit het oogpunt van den monarchalen
regeeringsvorm; omstandigheden welke het Europeesche evenwicht in het leven hebben geroepen : de kolonisatie in de
XVIIe, de XVI.IIe en de XIXe eeuw ; de Volkenbond ; enz.)
Door de lectuur van werken uit de bibliotheek over bijzondere geschiedenis en kunst, van tijdschrift- en dagbladartikelen, krijgen de leerlingen de gelegenheid, nu en dan voor hun
medeleerlingen een kleine voordracht te houden, die daarna
gedachtenwisseling tusschen de toehoorders uitlokt.

.

In het LEERPLAN komen nog, over het onderwijs in de geschiedenis, enkele samenvattende beschouwingen voor, onder
volgenden titel :

METHODOLO(iISCHE WENKEN
De jongelieden van 12 tot 18 jaar zijn over het algemeen
geneigd de geschiedenis te bestudeeren op een wijze die de
kleinste krachtsinspanning van hen vergt ; voor velen is het
enkel een oefening in het memoriseeren van woorden.
Hoeft het gezegd dat aldus geleerde lessen niet de minste
opvoedende waarde hebben ; zij blijken zelfs niet bij machte
een eenigszins duurzame kennis te verstrekken van de begrippen der geschiedenis, waarmede elk beschaafd mensch dient
vertrouwd te zijn.
Tegen deze neiging moet worden ingegaan.
De leerlingen moeten er toe gebracht worden aan hun gehengen slechts de begrippen toe te vertrouwen, die waard zijn
voor altijd onthouden te worden ; voor het overige zouden zij
uitsluitend hun verbeelding, hun gevoel, hun redeneering moeten laten werken.
Deze uitslag kan bereikt worden in ieder der twee leerkringen van het middelbaar onderwijs.
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In den 1" leerkring tracht de leeraar een beeld van de voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis in den geest zijner
leerlingen te prenten. Voor elk yolk en voor elk tijdvak geeft
hij de hoofdkenmerken, de gewichtigste feiten, de voornaamste instellingen ; de geschiedenis der personen die er een rol
van bijzondere beteekenis in speelden, wordt door de eene of
andere schilderachtige of roerende anecdote toegelicht.
In den tweeden leerkring doet de leeraar, in het vroeger afgeteekend kader, zooveel mogelijk een beroep op de zelfwerkzaamheid der leerlingen ; deze worden er onder zijn leiding
toe gebracht, met behulp van het handboek of van andere
zorgvuldig gekozen boeken, het verband op te zoeken tusschen
de verschillende historische gebeurtenissen, tusschen de gebeurtenissen en de instellingen, enz. Dit werk wordt meestal in
de klas gedaan volgens een vooraf opgemaakt plan.
VOORBEELDEN VAN GELEIDE OEFENINGEN.
1) De les bestudeeren door middel van een vooraf door den
leeraar verstrekte vragenlijst.
2) Een les of een reeks lessen samenvatten.
3) Overzichtelijke (synoptische) of synchronische tabellen
opmaken.
4) Als toepassing van een gegeven les een document ontleden (platen of wandplaten waarop gebouwen, kleederdrachten, wapens, geschiedkundige tafereelen zijn afgebeeld).
5) Navorschingen doen in het leerboek of in andere boeken,
over door den leeraar opgegeven punten.
6) Verslagen over geschiedkundige lectuur.

Hier wordt door de Onderrichtingen van 1935 het volgende
aan toegevoegd, als stipt na te leven K richtsnoer » voor het
onderwijzend personeel.
De leeraar moet zich laten leiden door de uitgegeven methodologische wenken voor het onderwijs in de geschiedenis en
aldus aan zijn onderwijs zijn vormende waarde geven en den
leerling daarbij slechts een minimum krachtsinspanningen opleggen.
Er dient in het middelbaar onderwijs meer belang gehecht
aan de studie van de omgeving en van het plaatselijk en gewestelijk leven.
De leeraar moet bij de leerlingen belangstelling wekken
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voor de plaatselijke en gewestelijke geschiedenis. Hij bezoeke
met hen, gedurende de namiddagen aan intellectueele ontspanning gewijd, de monumenten en interessante overblijfsels
van het verleden. Hij zoeke de gelegenheid om hun de archaeologische en folkloristische verzamelingen te toonen. Hij
zal hun gids zijn bij het bezoek aan de musea en hij zal hen
eventueel laten medewerken aan de navorschingen ter verzameling van een documentatie betreffende de geschiedenis der
streek. De leeraar is niet streng verplicht, bij het verstrijken
van het schooljaar, het einde van het vastgestelde programma
te bereiken. Het is hem toegelaten het niet bestudeerde gedeelte op het volgend jaar over te dragen, op voorwaarde echter dat hij voor de geschiedenis van Belgi'e ten minste de twee
laatste kwartalen van elken cyclus voorbehoude.
De aanvang der XII° eeuw (ontstaan van de macht der gemeenten, van de macht der Fransche koningen, begin van het
verval van het Keizerrijk) is een keerpunt, waarvan de studie
bijzonder geschikt is voor de zesde en de derde...
Bij het bestudeeren der beschaving moet de leeraar, aan de
hand van behoorlijke aanschouwingsmiddelen, de hoofdkenmerken en de achtereenvolgende beschavingstoestanden in het
licht stellen. Hij moet het opsommen vermijden van namen van
merkwaardige mannen, indien die namen , in den geest der
leerlingen, niet de rechtstreeksche of onrechtstreeksche kennis
oproepen van eenige hunner werken.
Om te vereenvoudigen en samenhang te brengen, dient men
het verband tusschen de geschiedenis van Belgi en de algemeene geschiedenis in het licht te stellen.
Het maken van historische kaarten is uit den booze. De geschiedkundige atlas, die in het bezit is van de leerlingen, moet
volstaan om de feiten te localiseeren.
.

AARDRIJKSKUNDE

De aardrijkskunde, aldus luidde de vroegere
VOORWERP.
bepaling, is de beschrijving der aarde... En thans : « De aardrijkskunde is de wetenschap der aarde en der betrekkingen
van de aarde met den mensch ».
De meesters der vorige eeuw hadden er een wetenschap van
gemaakt die op zuiver mechanische, droge en eentonige wijze
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werd onderwezen. De meesten hunner wisten niet dat, benevens de graphische voorstelling der aarde, ook een zekere wiskundige, natuurkundige, scheikundige, ethnographische kennis
van onze planeet tot het gebied der aardrijkskunde behoort.
In wetenschappelijk opzicht leert de aardrijkskunde ons den
aard en de bewegingen der hemellichamen kennen, de verschijnselen waaraan de aardkorst haar ontstaan en haar relief to danken heeft, den vorm en de samenstelling der aardkorst, de volkeren der aarde, de fauna en de flora. Zij roept
dus dikwijls de hulp in van andere wetenschappen, zooals de
a a r d k u n d e, die als het ware haar eigenli j ke grondslag
is, vermits zij ons de vorming, de Jigging en den aard der formaties leert kennen ; ofwel de weer k u n de, waarvan de
gegevens over de temperatuur, de dampkringsdrukking, de regens, groot belang hebben voor de verklaring van zekere
aardrijkskundige verschijnselen.
NUT.
Voor de verstandelijke opvoeding heeft de aardrijkskunde een o n m i d d e l l i j k nut, in dien zin dat zij
dadelijk het geheugen, de waarneming, de verbeelding en
vooral de redeneering oefent. Een cursus in de aardrijkskunde, door een bekwaam leeraar, die op de hoogte is van de
nieuwe methode, is een der meest actieve, der meest belangwekkende, der meest opvoedende. Vroeger bleef de les beperkt tot het lezen van een kaart ; als practisch werk liet de
leeraar er zijn leerlingen een getrouwe kopie van maken. Toen
waren de mooie schrijfboeken voor landkaarten hoog in eere...
Opsommingen waren in dergelijken cursus schering en inslag
en alleen het geheugen kwam daarbij te pas. Nu ziet een les
ill de aardrijkskunde er heel anders uit. Zij wordt niet gelmprovlseerd en vergt een ernstige voorbereiding vanwege den
leeraar, die wel weet dat eigenlijk de studie van de oorzaken
en van de gevolgen der aardrijkskundige feiten nu hoofdzaak is.
De jonge leeraar, die niet op de hoogte is als een specialist
in de aardrijkskunde, moet zich met dit nieuw onderricht vertrouwd maken, door de stof te bestudeeren in die uitstekende,
klare en aangename boeken, welke in de laatste jaren, zoowel
in Belgiie als in het buitenland, verschenen zijn.

Het meerendeel der wenken
AARD VAN DIT ONDERWIJS.
voor het onderwijs in de geschiedenis, zijn eveneens hier toepasselijk. Ook hier moet het onderricht a an s c h o u w e-
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lijk, beredeneerd, schilderachtig en lev end zijn. De aardrijkskundige feiten moeten vooral beredeneerd worden. De socratische methode moet voortdurend
worden toegepast. In het beschrijvend deel der les moet de
leeraar ook de verbeelding laten werken. Spreekt hij over een
land, een streek, die hij slechts voor den geest kan roepen, dan
moet hij zijn beschrijvingen verduidelijken met aanschouwingsmiddelen. De verklaringen bij Bravuren, aardrijkskundige platen, foto's, specimens van voortbrengselen van den
grond en, waar de gelegenheid zich voordoet, bij lichtbeelden, zullen hier de grootste diensten bewijzen.
Een goede verzameling
CARTOGRAPHIE. VERZAMELINGEN.
pas versehenen blinde en andere kaarten, een reliOkaart van
Belgie, een topographische kaart der woonplaats, een kaart
van de streek, samen met een degelijk handboek en een wereldbol, zijn de onontbeerlijke elementen voor het onderwijs in
de aardrijkskunde. Dit moet, zoo mogelijk, in een bijzondere
klas gegeven worden, waarin kaarten, wandplaten, monsters
van rotsgesteenten en andere voorwerpen vereenigd zijn, welke het klein schoolmuseum uitmaken.
Het schrijfboek voor de kaarten is uit de mode. Het werd
vervangen door een schrijfboek voor eenvoudige kaartenschetsen, die de leeraar als bevredigend zal beschouwen, wanneer
zij laten blijken dat de leerling een tamelijk juist denkbeeld
heeft van den vorm van het bestudeerd land. Men gebruikt ook
met goed gevoig de kleine schrijfboeken met blinde kaarten,
door den leerling in te vullen.
Om de leerHET LEZEN VAN TOPOGRAPHISCHE KAARTEN.
lingen vertrouwd te maken met het lezen van kaarten, zal men
eerst op zieht een plan opnemen van de klas op 1/100 ; daarna van de speelplaats, van de school op 1/1000. Dan wordt
het plan der gemeente opgemaakt, Indien zij niet te uitgestrekt
is. Na deze enkele voorbereidende oefeningen, gaat men over
tot de studie van de topographische kaart. Dit geldt natuurlijk slechts voor de hoogste klassen. Het zal voor de leerlingen practisch nut hebben, op het terrein de stafkaart te kunnen gebruiken en er de oneffenheden van den bodem, de waterloopen, de hoogste punten en de inzinkingen op te kunnen
herkennen. Indien de leerlingen der rhetorica, bij het beeindigen hunner studien, in staat zijn om klaar te zien in de topographische kaarten op groote schaal, is een der belangrijkste
uitslagen van het aardrijkskundig onderwijs bereikt.
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KENNIS DER TERMEN.
Het is noodig, naarmate ze worden
aangetroffen, de aardrijkskundige termen te verklaren, die heel
talrijk en vaak duister ziin, indien de leerlingen niet het minste
denkbeeld hebben van de werkelijkheid, welke bedoelde termen voorstellen. Verschillende woorden kunnen, in den loop
van een uitstapje, op het terrein worden uitgelegd ; voor de
overage moet men zijn toevlucht nemen tot prenten en cartographische afbeeldingen op het bord of op papier.
ALGEMEENE DENKBEELDEN.
Ook in de aardrijkskunde bestaan er algemeene denkbeelden, die toepasselijk zijn op een
geheele groep verschijnselen. De leeraar moet ze laten uitschijnen. Zoo zijn, bij voorbeeld, het hydrographisch stelsel
en het relief van een land onderworpen aan de standvastige
werking van actieve krachten, waardoor ze langzamerhand
worden vervormd. Tusschen deze verborgen krachten bestaan
natuurlijk betrekkingen en punten van samenhang, welke moeten uitgelegd worden.
BEGRIPPEN OVER AARDKUNDE.
In de klassen waar de studie van de aardrijkskunde van Belgic op het leerplan voorkomt, begint de leeraar zijn cursus met beschouwingen over
aard en oorsprong der verschillende formaties. Vandaar voor
hem de noodzakelijkheid, begrippen over aardkunde aan te
leeren. Hij moet daarbij vooral aanschouwelijk te werk gaan :
hij brengt zijn leerlingen zoo mogelijk in een der meest kenmerkende hoeken der streek, in een steengroef, in een vallei,
langs een rivier ; ofwel verklaart hij de platen uit aardkundige
boeken en albums en toont monsters van rotsgesteenten en
ertsen aan in het museum.
Aardkundige uitstapjes kennen alleen werkelijk nuttig zijn,
wanneer er een of twee lessen aan voorafgaan over de geschiedenis der formaties, welke daarna ter plaatse bestudeerd worden. Men gebruikt dan de waarnemingsmethode, die uitstekende uitslagen oplevert, wanneer zij wordt toegepast op de
verschijnselen van erosie (afslijping) en van bezinking. Er kan
hier slechts sprake zijn van a a n v a n k e l i j k e begrippen, welke zieh tot de vorming van de aardkorst, den oorsprong en de structuur der formaties bepalen. Als voornaamste punten worden ontwikkeld : stollingsgesteenten, sedimentaire gesteenten, verschuivingen, breuken, instortingen, plooiingen, werking der wateren, vorming der vlakten, afzettingen
op een eenigszins hellende oppervlakte, ertsen, steenkoollagen,
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met beknopte begrippen over hun ontstaan, hun verdeeling en
hun ontginning over de wereld. Ook hier komt het er op aan
(in de 4de vooral) een onderwijs te vereenvoudigen, dat in
den grond ook occasioneel zou kunnen zijn. Een aardkundig
uitstapje in de Maasvallei, met haar mooie kalksteenrotsen, of
naar de Ardennen, met hun leisteen, zullen voor den leerling
hoogst belangrijk zijn.
Bij het onderwijs der begrippen
WERELDBESCHRIJVING.
over wereldbeschrijving moet men nu eens inductief, dan weer
deductief te werk gaan.
Het is moeilijk hier een beroep te doen op de ondervinding
der leerlingen, want deze begrippen, voor , hen volkomen nieuw
en dor, roepen hun niets voor den geest, dat tot hun verbeelding spreekt. Slechts voor het bord komt hun activiteit tot
uiting, wanneer zij de geleerde les uiteenzetten of artwoorden
'op de vragen van den meester. Door haar gegevens over de
bewegingen der aarde en over haar verhoudingen tot het zonnestelsel, is de wereldbeschrijving van het grootste nut voor
de studie der aardrijkskunde. Verder ontwikkelt zij in hooge
mate de meetkundige verbeelding.
METHODE. -- Het onderwijs in de aardrijkskunde moet in
de eerste plaats practisch en elementair zijn.
De leeraar verwaarloost de overbodige, onbelangrijke bij zonderheden en verzamelt alleen de gegevens van onbetwistbaar
nut. Hij vereenvoudige de getallengegevens, die in dit vak zoo
veelvuldig voorkomen ; als hij er volstrekt niet buiten kan, bepale hij zieh tot het lezen van statistieken, bij wijze van documentatie. In de beschrijvende deelen der les gebruike hij een
kleurvolle en schilderachtige taal. Bij het uiteenzetten van de
nieuwe les moet hij van het bekende naar het
onbekende gaan.
Reeds bij den aanvang van den eersten leerkring verstrekt
hij, in een of twee inleidingslessen, enkele gegevens over de
streek, waarin de school gevestigd is. Hij spreekt over de
vlakte, den waterloop met zijn kronkelingen en aanslibbingen,
het dal en de verschillende grondlagen, het klimaat, de voortbrengselen : dit alles in een bondige maar zeer nauwkeurige
uiteenzetting. Na de aandacht te hebben gevestigd op den
aard en de oneffenheden van den bodem van dit landsdeel,
gaat hij over tot de studie van het gansche geboorteland ; hij
gebruikt dezelfde didactische methode om de natuurlijke be-
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trekkingen te verklaren, welke bestaan tusschen de vrucht..
baarheid, de hoogten en laagten eener streek, het klimaat, tusschen de orographie en de hydrographie. Alles moet steunen
op de rechtstreeksche, onmiddellijke waarneming. Men mag
het b.v. niet laten bij het bepalen van de begrippen waterloop
of dal ; men moet deze zaken gaan zien en van dichtbij bestudeeren. In de wereldbeschrijving verklaart men de maangestalten, de hoofdwindstreken, door de leerlingen opmerkzaam
te maken op de onderscheiden standen van de zon en van den
satelliet der aarde. In de eerste plaats wordt het relief van den
bodem bestudeerd, dat gedeeltelijk het hydrographisch stelsei
en het klimaat en de gedaante der streek verklaart. Na deze
uit physisch oogpunt te hebben beschouwd, zal de meester ze
bestudeeren in economisch opzicht en spreken over de natuurlijke voortbrengselen van het land, over de werkzaamheid van
den mensch en over de hulpbronnen. Daarna gaat hij over tot
de uiteenzetting van de handels-, nijverheids- en staatkundige
aardrijkskunde. Hij moet ook den nadruk leggen op den aard
onzer verschillende bestuurslichamen en spreken over het
groot raderwerk van het hoofdbestuur, het provinciaal en het
gemeentebestuur. De kenmerken en de rol van den Staat worden door hem duidelijk bepaald.
De meester moet dikwijls zijn uitleggingen staken om te ondervragen en er zich van te vergewissen of alle leerlingen begrepen hebben. Door hen voor de wandkaart te plaatsen en ze
te verplichten zelf te zoeken wat hun gevraagd wordt, wakkert
hij hun werklust aan en oefent er toezicht op. Hij late geen gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op de overvloedige productiekrachten van de kleine Belgische natie. De dichtheid
der bevolking, de nijverheidsproductie hebben ons, dank zij
vooral het genie van een groot koning, noodzakelijkerwijze
het voorbeeld doen volgen van de naties, die door hun economische belangen gedreven, den weg der kolonisatie zijn opgegaan. In dit opzicht is de studie van onze kolonie van het
allergrootste belang. Onze jongelieden moeten weten dat . Belg,isch-Congo « toekomst » beteekent. En het is Quist bij het
jonge geslacht dat wij moeten trachten wilskracht aan te
kweeken en energie op te wekken. Een oordeelkundig koloniaal onderwijs, met zeer nauwkeurige documentatie, kan leiden tot de ontdekking van aanleg en latente krachten waardoor het vaderland grooter en roemrijker zal worden.
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In het LEERPLAN, V66r Chet programma van de aardrijkskunde, staan nog enkele beschouwingen, welke hier met titel en
tekst worden overgenomen.

METHODOLOGISCHE WENKEN
De methodische waarneming en de verklaring van zekere
uitgekozen geographische verschijnselen zijn het voorwerp
van den cursus in de aardrijkskunde bij het middelbaar onderwijs. Hieruit volgt dat de geographische benamingen op geen
enkel oogenblik voor zichzelf mogen bestudeerd worden ; de
algemeene of bijzondere termen worden volgens de noodwendigheden van het onderwijs aangeleerd ; de leerling raakt vertrouwd met hun gebruik door de oefeningen over de geographische bijzonderheden welker aard en beteekenis geleidelijk
stijgen in moeilijkheid.
In den eersten leerkring gaat de studie uit van de w a a r nem i ng
bij gelegenheid op foto's of platen, in den regel op schetsen of kaarten
der geographische verschijnselen die betrekking hebben op de bestudeerde landschappen.
Wanneer deze waarnemingen geordend zijn tot methodische
beschrijvingen, wordt de leerling er toe gebracht ze geheel of
gedeeltelijk terug te vinden hetzij in de verhalen der ontdekkingsreizigers, hetzij in de werken der aardrijkskundigen ; hij
stelt de onderlinge betrekkingen tusschen de geographische
feiten vast ; bij voorkomend geval maakt hij een graphische
voorstelling van hun evolutie in den tijd (vooral in de economische aardrijkskunde) . Dit werk is toepasselijk op min of
meer uitgebreide landschappen of streken (werelddeelen of
groote natuurlijke verdeelingen der werelddeelen). De bijzondere kenmerken van een geographisch landschap moeten ter
plaatse, tijdens speciale uitstapjes, toegelicht worden. Deze
-oefeningen komen v6ör de studie van de kaarten op groote
schaal of van de graphische documenten, waarvan de volledige ontleding over het algemeen de mogelijkheden van het
middelbaar onderwijs van den eersten leerkring te boven gaat.
In den tweeden leerkring wordt de waarneming der geographische verschijnselen en het opzoeken van hun onderlinge betrekkingen toegepast op meer beperkte streken, welke van naderbij bestudeerd worden uit natuurkundig, economisch of
menschelijk oogpunt. De vastgestelde onderlinge betrekkingen
worden v e r k 1 a a r d door middel van de gegevens der
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natuurkunde, der natuurwetenschappen en der econotnische
wetenschappen.
Nadat zij den tweeden leerkring der middelbare studia voltooid hebben, zullen de leerlingen in staat zijn de documentatie op te zoeken over een aardrijkskundige quaestie, met verstand een kaart te lezen, een aardrijkskundige statistiek uit te
leggen.
Bij het afzonderlijk bestudeeren van een bepaald land of
van een meer uitgebreide geographische eenheid, volgt de leeraar de natuurlijke orde, waarin de verschijnselen van elkaar
afhangen en welke toelaat deze aaneen te schakelen en trapsgewijze te verklaren. Hij bestudeert dus achtereenvolgens de
astronomische ligging van bedoelde staatkundige of territoriale eenheid, het klimaat, het uitzicht en den aard van den bodem, de hydrographie, de natuurlijke landschappen met hun
hulpbronnen (landbouw, handel en verkeersmiddelen), de bevolking uit ethnologisch oogpunt en haar verdeeling ten aanzien van den economischen toestand, en ten slotte de staatkundige inrichting van het land of van de landen waarvan sprake.
Om niet in herhaling te vervallen, moet men de natuurkundige aardrijkskunde der verschillende landen in verband brengen met de algemeene studie der groote natuurlijke landschappen.
VOORBEELDEN VAN GELEIDE OEFENINGEN.

1. De les bestudeeren door middel van een vooraf door den
leeraar verstrekte vragenlijst.
2. Een les of een reeks lessen samenvatten.
3. Blinde kaarten om in te vullen, schetsen, bodemdoorsneden, graphische voorstellingen, diagrammen, enz.
4. Kaarten lezen : uitstapjes.
5. Opzoekingen doen in het leerboek of in andere boeken
over door den leeraar opgegeven punten.
Hier wordt nog, door de laatste Onderrichtingen, het volgende aan toegevoegd :
« De leeraar moet zich houden aan de toepassing van de methodologische wenken, welke in vorm van brochure uitgege,yen werden (cf. supra), en aan die welke bovenaan staan in
het programma (hiervoor overgenomen) .
Hij moet de cartographische werken, waarbij maar al te
vaak slechts het geheugen en de hand geoefend worden, inkrimpen ; hij moet zelfs d i e werken weren, welke bestaan
6

84
in het voorstellen van natuurkundige topographische gegevens.
De kaart, welke gedurende de korte les vlug geteekend of aangevuld wordt, is to onvolledig om tot grondslag to kunnen dienen van de aan huis gedane studie. Men kan haar op voordeelige wijze vervangen door de ontleding in de klas (b.v. door
de socratische leerwijze) van natuurkundige (orographische,
hydrographische, klimatologische, enz.) kaarten en van kaarten met betrekking tot de menschelijke aardrijkskunde (maatschappelijke, staatkundige en economische) van den atlas.
Het onderwijs in de aardrijkskunde moet, vooral in de lagere klassen, meer steunen op de waarneming der omgeving.
Alle omstandigheden moeten te baat genomen worden om de,
begrippen der algemeene en der economische aardrijkskunde
aanschouwelijk te onderwijzen. Men leide de leerlingen naar
de meest belangrijke gedeelten der streek. Het programma der
uitstapjes moet afwisselend zijn, zoodat de leerlingen in de gelegenheid worden gesteld, achtereenvolgens de verschillende
uitzichten van het land te bestudeeren ».

N. B. --- Het Augustus-nummer 1936 van de Paedagogische Studiert
is gewijd aan het onderwijs in de alardrijkskunde. Cf. S. R. STEINMETZ, De geographische wetenschappen aan de Universiteit ; J. BRVM-

De aardrijkskunde bij het voortgezet onderwijs, inzonderheid op het gymnasium ; J. P. BAKKER, Het onderwijs in de natuurkundige aardrijkskunde op de H. B. S., en P. A. DIELS, Het aardri jkskunde-onderwijs in de lagere school.

MELKAMP,

GESCHIEDKUNDIGE EN AARDRIJKSKUNDIGE
DOCUMENTATIE
Deze wordt aan den leeraar verstrekt door handhoeken en
andere boeken van werkelijke waarde, tijdschriftartikelen, platen, foto's en lichtbeelden, voordrachten, door bezoeken aan
archief, museum, enz. Naast deze parate documentatie is er
een andere, die verzameld wordt door de persoonlijke waar-•
neming van leerlingen en leeraar, door omstandigheden van
tijd en plaats. De oude st e e n w e g e n, hun diverticula
en de tumuli, de woorden en archaistische uitdrukkingen nit
het dial e c t, welke herinneren aan het Romeinsch tij clvak en aan de middeleeuwen ; de f o 1 k 1 o r e, die meer en
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TWEEDE DEEL

LESSENROOSTER EN LEERPLAN

ALGEMEENE BESCHOl7WINGEN
HUISWERK GELEIDE OEFENINGEN IN DE KLAS
HET DAGELIJKSCH WERK
Aan de schooljeugd wordt somtijds werk opgelegd, waarvan
het intellectueel en opvoedend nut te betwisten valt. Het gebeurt dat dit huiswerk of te lastig is, omdat het niet met de
noodige zorg in de school werd voorbereid, of dat het niet doet
nadenken en uitloopt op een langen en vervelenden mechanischen arbeid. In beide gevallen is de uitslag klaarblijkelijk
tijdverlies.
Trouwens, al is de taak nog zoo goed gekozen, toch blijft
het huiswerk dikwijls van minder gehalte, en dit om redenen,
die heelemaal onafhankelijk zijn van de vlijt der leerlingen.
Onder welke ongunstige omstandigheden de meesten van
hen thuis werken, schijnt men te dikwijls nit het oog te verliezen. De zitkamer, de gesprekken, de spelen van broeders en
zusters, de bezoeken, welke de ouders ontvangen, de verstrooiingen van allerlei aard, kortom, alles draagt er in de
meeste gevallen toe bij om de pogingen van het kind te versnipperen en te verlammen, om het siechte arbeidsgewoonten
te doen aannemen en om 'het onbekwaam te maken tot die
geestesinspanning, die moet worden aangekweekt, zoo men
zijn intellectueelen arbeid niet op een zekere mislukking wil
zien uitloopen. Daarbij mag men niet vergeten dat het huiswerk, wegens de een of andere zoo schuldige als onhandige
hulp, al te dikwijls slechts schijn is.
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Wij voegen er aan toe dat de aan zichzelf overgelaten leerling, die zich genoodzaakt ziet zijn werkmethodes en zijn
werkmiddelen alleen te ontdekken, onder de allergunstigste
omstandigheden toch nog blootgesteld blijft aan aarzelingen
en aan vergissingen, welke steeds nuttelooze vermoeienis en
soms een noodlottige ontmoediging tot gevolg hebben. Het nut
van het huiswerk, welken omvang men er ook aan geve, is dus
vaak heel gering.
Het werk in de klas geeft niet altijd betere uitslagen. Aan
het klassikaal onderwijs kleven inderdaad gebreken, ,welke alteen de kunst en de toewijding van den leeraar eenigermate
kunnen verbeteren. Doch wat deze ook moge doen, de gewoonlij k gevolgde methodes slagen er niet in aan al de leerlingen
eener tamelijk bevolkte klas, de werkzaamheid, de persoonlijke
krachtsinspanning op te leggen, welke de eenige waarborg is
van een gunstigen uitslag der studia. De leeraar slooft zich
af, terwij l de meeste zijner toehoorders rusten. Te veel leerlingen zijn geneigd te gelooven, dat hun arbeid slechts moet
beginnen, nadat zij de klas verlaten hebben, als zij thuis zijn
allen integendeel gekomnfidstuzalen,rwij
hun grootste werkzaamheid onder de lesuren zouden moeten
aan den dag leggen.
Zoo het huiswerk van den leerling onbevredigende uitslagen
oplevert, is dit, buiten de hierboven aangegeven redenen, hier
-antewij,dscholmnietaudgo
oefent in de rationeele methodes en procede's van dit werk.
Werd dergelijke « training » systematisch toegepast in de
daartoe geschikte stof en lessen, dan mag men gerust veronderstellen dat zoowel school- als huiswerk er baat zouden bij vinden. Met andere woorden, de leerling zal klaarblijkelijk zoowel thuis als op school Beter werken, indien al zijn
leeraars zich ten doel stellen hem door een gedurige practijk
de beste middelen te leeren om de inspanning welke zij van
zijn verstandelijke vermogens verlangen, met succes bekroond
te zien.
Het is dus noodig dat de leerling door behendig gecoördineerde en in moeilijkheid klimmende oefeningen, door met geduld geleid werk in de klas, leere hoe hij zijn schooltaken karg
verrichten volgens de zekerste en snelste methodes en volgens
die, welke het best aan zijn leeftijd en persoonlijken aanleg
zijn aangepast.
Niet alleen zal zijn tijd aldus op nuttiger wijze gebruikt
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worden ; maar bovendien bestaat er geen beter middel om hem
de kostbare gewoonten van wil, redeneering en verwezenlijking te laten verwerven. Want doordat er bij het bestudeeren
der stof van het leerplan, een beroep wordt gedaan op al de
f undamenteele verrichtingen van den geest, mag men zeggen
dat de g e l e i de o e f e n i n g e n inzake geestesarbeid
een leerschool voor het Leven zijn en dat zij de jonge lieden
voor altijd hun geestesgaven met meer methode, verstand en
vrucht leeren gebruiken. En het is de wezenlijke rol van het
middelbaar onderwijs aan de jeugd deze geestesopvoeding te
verstrekken, welke de eigenlijke cultuur mag geheeten worden.
Men mag zelfs beweren dat de beste Leeraars de door hen
onderwezen vakken niet als een doel op zichzelf beschouwen,
doch als middelen ter bevordering der a.lgemeene cultuur.
Dit inwijdingswerk, door den leerling in de klassen gedaan
onder de aansporende leiding van den leeraar, wordt sinds
jaren in de Amerikaansche middelbare onderwijsinstellingen
toegepast. Het werd onlangs in de Fransche leerplannen ingevoerd onder de benaming van travail dirige, gel ei de
oefeningen (supervised study).
Ongetwijfeld zijn alle mondelinge oefeningen, die zoo zeer
in zwang zijn in onze klassen, in zekere mate geleide
o e f e n i n gen. In de taallessen, b.v., worden de oefeningen
in het spreken, het opzeggen, het houden van korte voordrachten, de vertalingen, de spraakkundige toepassingen, de ontledingen van allen aard, oogenblikkelijk door den leeraar verbeterd. Doch dat zijn geen eigenlijke geleide oefeningen zooals
zij door de nieuwe leerplannen bedoeld worden.
De uitdrukking geleide oefeningen is in de eerste plaats toepasselijk op de oefeningen, welke de leerlingen
tot nog toe alleen moeten maken ihetzij thuis, hetzij in de studie, doch die zij voortaan, althans gedeeltelijk, op school zullen uitvoeren, als daar zijn : het van buiten leeren van lessen
in het algemeen, vraagstukken over wiskunde, over handelswetenschappen, over wetenschappen, teekeningen betreffende
dier- en plantkunde, schema's of schetsen voor de aardrijkskunde, samenvattingen of tabellen voor de geschiedenis, vertalingen uit een vreemde taal in de moedertaal en thema's,
oefeningen over woordenschat en zegswij zen, voorbereiding
van teksten, vindingsoefeningen, opzoekingen in het woordenboek of in door de school verstrekte werken, korte opstellen,
enz. enz. Ziedaar voorbeelden van g e l e i de o e f en in-
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ordende oefeningen, waarvan de moeilijkheden trapsgewijze
stijgen en waarbij de leeraar zijn leerlingen altijd vollediger
toepassingen laat maken van de werkmethode, waardoor de
studie der onderscheiden vakken vruchtdragend en vormend
wordt.
Verre van een belemmering te zijn voor de uitwerking van
het programma, zullen de geleide oefeningen er klaarblijkelijk
veel toe bijdragen. In geen geval mogen zij voor den leeraar
een voorwendsel zijn om niets meer te doen in de klas. Het is
niet waar, dat de nieuwe stelselmatige methode het werk der
leerlingen in de plaats stelt van dat der leeraars. Dit ware de
ontkenning van het beginsel, waarop zij berust. Zonder een
voortdurende oplettendheid en werkzaamheid van den meester,
zonder zijn toewijding, zonder zijn plichtsbesef, moeten de geleide oefeningen in zijn klas, zooals trouwens gansch zijn on
derwijs, noodzakelijkerwijze op een mislukking uitloopen.
De oefeningen moeten zorgvuldig voorbereid worden ; de
leerlingen mogen daarbij vragen stellen over alle punten, waarvoor zij moeilijkheden ondervinden. De leeraar moet voortdurend en aan allen naar gelang van hun behoeften hulp bieden;
deze bijstand mag evenwel niet overdreven zijn noch zijn doel
voorbijstreven door alle initiatief bij den leerling te dooden.
De geleide oefeningen zijn dus in geen geval p r o e f werken.
Zij zullen kort zijn, want zij moeten gemakkelijk in hun geheel kunnen behandeld en onmiddellijk nagezien worden. Zij
zullen, behoudens bijzondere aanduiding, den duur van een
halve les niet overschrijden.
Zijn zij schriftelijk, dan worden ze in een schrijfboek gemaakt. De leeraar moet ze nazien en zoo mogelijk verbeteren,
doch er geen waardecijfer voor toekennen. Men eischt niet dat
de leeraar ze thuis verbetere.
Sedert lang wilde men aan het d a g e l i j k s c h werk
van den leerling een waardecijfer toekennen, dat zou meetellen
voor den algemeenen uitslag. De proefwerken zouden er merkelijk door verlicht worden, en men zou zelfs de mogelijklieid
kunnen in 't vooruitzicht stellen, ze voor zekere algemeene
vakken of te schaffen, zooals reeds gedaan werd voor de bijzondere vakken. Het huiswerk gaf echter te weinig waarborgen van betrouwbaarheid, en de mondelinge antwoorden en
het opzeggen van lessen alleen waren een te onvaste grond-
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slag om aan den leerling de belooning van zijn geregelde vlijt
te verzekeren. Door het invoeren van de geleide oefeningen in
de klas, die een onwraakbare getuige zijn van de waarde van
den leerling, wordt de toestand gewijzigd en voortaan zullen
de cijfers toegekend worden als volgt :
De mondelinge en schriftelij ke geleide oefeningen, het huiswerk, de lessen,
het houden van schrijfboeken en klasb o e k zullen dienen voor een algemeene waardeering, die
uitgedrukt wordt door een wekelijksch, halfmaandelijksch,
maandelijksch, enz., gemiddeld cijfer, in het register ad hoc en
op het rapport van den leerling ingeschreven onder de rubriek
d a g el i j ksch werk, welke in de plaats treedt van de
vroegere rubrieken v l i j t en vor d e r i n g e n.
Het d a g e I i j ksch werk zal meetellen voor de helft
of een derde (hoogere klassen) van de punten die per trimester worden toegekend aan elk vak, waarvoor proefwerken, nu
weer in drie reeksen, hestaan. Voortaan zullen de leeraars
2 cijfers per kwartaal toekennen aan het dagelijksch werk.
De vragen van de proefwerken moeten van algemeenen aard
zijn ; men moet vermijden vragen te stellen over bijzonderheden of vragen welke enkel een beroep doen op het geheugen ;
het onderwijs moet dienovereenkomstig gegeven worden.
Indien men, om te besluiten, in 't kort de beginselen moest
kenmerken, die tot richtsnoer hebben gediend bij het invoeren
van de hervormingen in het middelbaar onderwijs, zou men
kunnen zeggen dat deze hervormingen ten doel hebben :
de lessenroosters en leerplannen beter in evenwicht te brengen ;
beide soepeler te maken om ze aan de noodwendigheden van
het onderricht der leerlingen beter aan te passen ;
de overlading of te schaffen, die een gevolg is van 'huiswerk, proefwerken en te lange schooldagen ;
te zorgen dat de jongelieden in de klasse werken en dat
hun aanhoudende vlijt beloond wordt ;
hun de eenvoudige en rationeele methodes van den schoolarbeid, en bijgevolg van den verstandelijken arbeid over 't algemeen, aan te leeren ;
ten slotte, de ware geestesopvoeding en de cultuur te bevorderen.

LESSENROOSTER
van de
OUDE HUMANIORA

Grieksch-Latijnsche afdeeling.
ONDLRWI J SVAKKEN
Godsd. en Zedenleer
o f Zedenleer
Latijn
Grieksch
Eerste taal
Tweede taal
Derde taal
Vierde taal
Geschivd. en Aardrk.
Wiskunde
Natuurk. en Natuurwetenschappen
Aanvull. d. natuurk.
Teekenen
Lichamel. Opvoeding
Muziek

I 6e

5e I 4'e I 3e I

2
6
(5)
5
5
6
6
-- —
2
6

3
3

3
3

2

2

2
3
1

2
3
1

2° IlnetOrica

2
6
4
4
4
2
(2) b
3
3

2
6
4
4
4
2
(2) b
3
3

2
2
2
—
(1)c (1)c
(2) b (2) d (2) d
3
3
3
(1)a
(1)e j (1)e

2
We
(2) d
3
(1)e

2
2
6
6
4
4
4
4
4
4
(3) a 2
--(2) b
3
3
3
3

AANMERKINGEN.
Geen enkel leerling mag meer dan 34 uren les per week volgen
(ontbreekt programma 1938).
In de 4e, mo'eten de leerlingen kiezen tusschen de 3e taal en groep b
(teekenen en muziek).
In de koninklijke athenea, waar de lessenrooster dienovereenkomstig kan worden opgemaakt, mogen de leerlingen der drie hoogste
klassen veen keuze doen tusschen de cursussen gemerkt met de litt. a,
b, c, d, e. In al de koninklijke athenaea moet de keus mogelijk ge-
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maakt worden tusschen de 3e en de 4e taal eenerzijds, 'en een harer
met de aanvullingen der natuurkunde anderzijds. Deze vrije keus,
waarover de leerlingen beschikken, met ingang van de 3e klasse,
brengt voor hen de vrijheid rnede om, na indiening van een aanvraag
door het gezinshoofd, te verzaken aan de in de 4e klasse gedane keus.
In de moderne afdeeling wordt het onderwijs in de talen met enkele
uren versterkt. De lessen in de 3e en de 4e taal zijn niet verplichtiend
in de lat.-wisk. afdeeling ; de cursus 4e taal ook niet in de wetensch.
afdeeling.
De duur der lessen bedraagt 50 minuten ; vier in den voormiddag
(met een speeltijd) of vijf, indien zulks volstrekt noodzakelijk is ;
twee of drie 's namiddags. Indien er drie zijn, moet het werk voor een
korten tijd onderbroken worden.
In de klassen, waar de lessenrooster en de inrichting het toelaten,
zal er wekelijks gedurende twee namiddagen vrijaf gegeven worden.
Wekelijks, of volgens de door de instellingshoofden vast te stellen regels, zal er een derde namiddag besteed worden aan lichamelijke ontspanningen en aan geestesontspanning.
Grieksch in de vijfde, tijdelijk afgeschaft, vervangen door drie lessen (levende talen).
De lessenrooster in de andere afdeelingen ondergaat enkele wijzigingen, wat de wetenschappelijke vakken betreft. Het laatste officieel programma (1938) behandelt omslachtig den cursus in de Zedeleer. Zie
aldaar bl. 17-25. De leeraar, met dezen cursus belast, houdt ook, in de
drie laagste klassen, 'n trimestrieele voordracht over wellevendheid
[60 : Wellevendheid in sociale betrekkingen, op straat, op reis, in de
briefwisseling ; 5e persoonlijke waardigheid, zindelijkheid, houding,
taal, aan tafel ; 4e in den huiskring en op school, bezoeken, familiegebteurt'enissen, sterfgevallen ; de echte en valsche beleefdheid] .
:

:

LATIJNSCHE TAAL

ZESDE
SPRAAKKUNST.
Stelselmatige studie van de regelmatige vormleer
en occasioneele studie van de eerste beginselen der syntaxis (algemeene regels der overeenkomst en voornaamste gevallen van het gebruik der naamvallen).
—

WOORDENSCHAT.
Studie van den woordenschat gesteund op de in
de klas gelezen teksten ; de woorden worden eerst gerangschikt vol--
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gens de spraakkundige orde, daarna, als herhaling, volgens de werkelijke of etymologische orde.
OEFENINGEN. - Mondelinge en schriftelijke navolgingsthema's.
Spreekoefeningen op de in de klas gelezen stukken. -- Geleide oefeningen.
LEERBOEKEN. -- Een spraakkunst ; een verzameling La,tijnsche teksten en navolgingsthema's.
TEKSTEN. -- Gegradueerde teksten uit LHOMOND, Epitome historiae
sacrae, De viris illustribus , uit het Epitome historiae graecae of uit
een bloemlezing.
Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzieggen. -- Geleide oefeningen.

N. B. — Op de verklaring volgt in alle klassen het natuurlijk lezen
van gansch den Latijnschen tekst.

-

VIJFDE

-

SPRAAKKUNST. --- Herhaling van de regelmatige vormleer en stelselmatige studie van de onregelmatige vormleer tot de noodzakelijke begrippen beperkt. Occasioneele studie van de syntaxis, inzonderheid
van de leer der overeenkomst en van het gebruik der naamvallen.
WOORDENSCHAT. OEFENINGEN. LEERBOEKEN. (cf.

6e) .

ZEGSWI J ZEN. - De uitdrukkingen zullen bij de herhalingen volgens
de werkelijke orde gegroepeerd worden.
SCHRI J VERS. -- Gegradueerde teksten uit LHOMOND, De viris
tribus, uit CAESAR, De Bello Gallico, of uit een bloemlezing.
PHAEDRUS : Eenige fabelen. — Lezen en opzeggen (cf. 6e).

ittus-

VIERDE
SPRAAKKUNST.
Herhaling van de regelmatige en de onregelmatige
vormleer. Stelselmatige studie der voornaamste regels van de leer der
overeenkomst en van het gebruik der naamvallen. Occasioneele studie
van de belangrijkste begrippen over het gebruik van tijden en wijzen.
--

WOORDENSCHAT,

enz. (cf. 5e en 6e) .
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Practische begrippen aangeleerd bij de
PROSODIE EN VERSBOUW.
verklaring der teksten. Oefeningen in het scandeeren.
—

De Bello Gallico.

SCHRI J VERS. — CAESAR :

N. B. — Men zal bij voorkeur de hoofdstukken kiezen die betrekking hebben op Belgi e , en daarna die welke het apologetisch karakter
van de Commentaren Taten uitschijnen.
OvIDIUS :

Metamorphosen.

Men zal, bij de keuze der stukken, eerst en vooral letten op hun letterkundige waarde, daarna op hun belang voor de Grieksch-Romein$che mythologise.
VERTALINGEN UIT HET LATI JN.

—

Geleide oefeningen en huiswerk.

N. B. Men vermijde de teksten te dicteeren of een kostbaren tijd te
verspillen met ze op het bord te schrijven.

--

DERDE

SPRAAKKUNST.
Herhaling van de casusleer en stelselmatige studio
der voornaamste regelen van het gebruik van tijden en wijzen.
—

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN.
OEFENINGEN. --

—

Zie vorige klassen.

Mondelinge en schriftelijke navolgingsthema's. —

GelFeide oefeningen.
LEERBOEK. --

Een spraakkunst.

PROSODIE EN VERSBOUW.

—

(Zie 4e klasse).

SCHRI J VERS. — TITUS LIVIUS : Een boek of, bij voorkeur, uitgelezen
stukken die toelaten de voornaamste tijdperken uit de binnen- en bui-

tenlandsche geschiedenis van Rome te volgen.
N. B. Als herhaling zal men de begrippen groepeeren welke aangeleerd werden over den geschiedschrijver en zijn werk.
VERGILIUS :

Bucolica (inzonderheid de 1 ste en de 5e) .
Georgica (eenige episoden als de lof van Italie , de Lente

en het landleven, het herderslev'en bij de Scythen, de epizoötie van de
Norische Alpen, de mythe van Aristaeus).
CAESAR :

De Bello Gallico (Cursorische vertaling. Voor de kein,

zie 4e).
VERTALINGEN UIT HET LATI JN.

--

Geleide oefeningen en huiswerk.
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TWEEDE
SPRAAKKUNST.

-

Bondige herhaling van de voornaamste regelen der

syntaxis.
STI JLLEER.

Voornaamste eigenaardigheden.

-

OEFENINGEN.

--

Mondelinge en schriftelijke navolgingsthema's. —,

Geleide oefeningen.
LEERBOEK.
Een spraakkunst. — Kort overzicht van de geschiedenis der Latijnsche let'terkunde (om na te slaan).
-

Aanvullende begrippen gegeven geduPROSODIE EN VERSBOUW.
rende de lezingen. Oefeningen in het scandeeren.
-

SCHRI J VERS. - CICERO

:

Pro lege Manilla. — Pro Archia. -- Een re-

devoering tegen Catilina.
Catilina.

SALLUSTIUS

:

VERGILIUS

Aeneis, zang I, II, VI (uitgekozen stukken).

:

HORATIUS Oden, bij voorkeur die welke het leven, de persoonlijkheid, de kunst van den dichter en de Romeinsche samenleving leeren
kennen.
:

TITUS LIVIUS Een boek of uittreksels (cursorische vertaling en synthesis der verworven kennis) .
:

VERTALINGEN UIT HET LATI JN.
Geleide oefeningen en huiswerk.
N. B. 1. Te beginnen met de 2e, zullen de vertalingen vooral op zulk
een wijze gekozen worden dat zij een toelichting zijn van een kort
overzicht van de geschiedenis der letterkunde. Zij zullen ontleend worden aan werken of schrijvers die men, bij gebrek aan tijd, niet in de
klasse kan lezen.
2. In de 2e en le moeten de leeraars de lijst der hier vermelde werken niet meer in haar geheel afhandelen.
-

RHETORICA
SPRAAKKUNST.
Herhaling en aanvullingen der spraakkunst bij de
verklaring der teksten.
-

STI J LLEER.

-

Aanvullingen van het leerplan voor de 2e.

OEF'ENINGEN.
Mondelinge en schriftelijke navolgingsthema's.
Geleide oefeningen.
---
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LEERBOEK.

---

Een spraakkunst.

SCHRI J VERS. -- CICERO Pro Milone ; Pro Murena ; Keuze van brieven ; uittreksels uit de zedelijke of wijsgeerige werken. --- Pro Marcello ; Pro Ligario ; Pro rege Dejotaro ; IVe rede tegen Verres (cursorische vertaling).
N. B. Nu en dan zal men een synthetische herhaling doen van de
studie van Cicero met het oog op zijn persoon en zijn tijd.
:

HORATIUS Ars poetica (met het oog op de evolutie der letterkundige
leer) . Uitgekozen Epistels en Satiren.
:

VERGILIUS Aeneis (cursorische vertaling : men zal desnoods de lezing voortzetten van de zangen die op het leerplan voor de 2e staan ;
men zal er, zoo mogelijk, aan toevoegen de episoden van Evander en
Pallas, Nisus en Euryalus, Mezentius en Lausus) .
:

TACITUS Agricola of Keuze van uittreksels.
SENECA de Wijsgeer : Uittreksels.
:

VERTALINGEN UIT HET LATI JN

(Zie 2e) .

GRIEKSCHE TAAL
—

V I J F D E (voorloopig afgeschaft) —

SPRAAKKUNST.
Stelselmatige studie van de regelmatige vormleer
t ot en met de vloeiende werkwoorden, en occasioneele studie van de
eerste regels der syntaxis.
---

WOORDENSCHAT.
Studie van den woordenschat gesteund op de
gelezen teksten ; de woorden worden eerst gerangschikt volgens de
spraakkundige orde, daarna, bij wijze van herhaling, volgens de werkelijke of etymologische orde.
—

OEFENINGEN.

--

Mondelinge en schriftelijke navolgingsthema's. —

Geleide oefeningen.
LEERBOEKEN.
Een spraakkunst ; een v'erzameling gegradueerde
teksten en navolgingsthema's.
--
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VIERDE
SPRAAKKUNST.
Herhaling van de regelmatige vormleer. Stelselmatige studie van de onregelmatige verbuigingen, van de werkwoorden
op-,uc, van de onregelmatige werkwoorden en occasioneele studie der
syntaxis (inz. lidwoord, regels der overeenkomst en gebruik der naanivall'en).
-

WOORDENSCHAT. OEFENINGEN. LEERBOEKEN.

(Zie 5e).

ZEGSWI J ZEN.
De uitdrukkingen zullen bij de herhalingen volgens
de werkelijke of etymologische orde gegroepeerd worden.
-

Anabasis.
N. B. In deze klas en in die 3e, zal men bij voorkeur lezen : lo de
voornaamste deelen van het verhaal, zooals de oorzaken van de krijgsonderneming van Cyrus, de samenstelling van zijn troepen, de muiterij der Grieken, de slag bij Cunaxa, de moord op Clearchus en zijn
collega's, de allerhande moeilijkheden waarmede de Grieken bij hun
terugtocht to strijden hadden ; 20 de plaatsen die Cyrus, en Xenophon
leeren kennen ; 30 de hoofdstukken waarin de toestand van het Perzische rijk wordt uiteengezet. Uit de gezamenlijke uittreksels zal men het
apologetisch 'en vaderlandslievend doel van den schrijver afleiden.
Wanneer de gelezen stof er zieh toe leent, zal men een samenvatting
geven hetzij van de spraakkundige begrippen, hetzij van al wat den
inhoud betreft (volk en land, bewapening, enz.) of nog van al hetgeen ons den historicus en den schrijver leert kennen.
SCHRI J VER. - XENOPHON

:

Geleide oefeningen en huiswerk.
N. B. Programma van de 5e, zoolang aldaar het Grieksch afgeschaft
blijkt : grammaticaal pensum van 5e en 4e ; schrijver naar de volgende
klas verplaatst.
VERTALINGEN.

-

DERDE
SPRAAKKUNST.
Herhaling van de regelmatige 'en de onregelmatige
vormleer. Stelselmatige studie van de leer van het lidwoord en van het
gebruik der naamvallen. Occasioneele studie van het gebruik van tijden en wijzen.
-

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN. OEFENINGEN.
LEERBOEK.

-

(cf. supra)

Een spraakkunst.

SCHRI J VERS. - XENOPH ON
Anabasis ( l e kwartaal : lezen en verklaren ; 2° en 3e kwartaal : cursorisch lezen.— Voor de keus : Zie 4e).
:

7
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—

LuCIANUS : De Droom of Charon.
Uitgekozen stukken.
HERODOTUS
N. B. In de 3e en de 2e, zal er zooveel afwisseling mogelijk zijn in
de uittreksels, zoowel in het opzicht van den inhoud (aardrijkskunde,
zeden, oorlogen, politiek, geschiedkundige waarheid), als van den vorm
(samenstelling en stijl). Die uit dit dubbel oogpunt aangeworven kennis zal samengevat worden in herhalingen, welke laatste een juist
denkbeeld zullen geven van Herodotus als historicus en schrijver.
:

VERTALLNGEN.

-

Geleide oefeningen en huiswerk.

TWEEDE
SPRAAKKUNST.
Herhaling van de moeilijkheden der vormleer en
van het gebruik der naamvall'en. Stelselmatige studie van het gebruik
van tijden en wijzen.
-

OEFENINGEN.
Mondelinge en schriftelijke thema's als toepassing
op de syntaxis van tijden en wijzen. — Geleide oefeningen.
-

LEERBOEK.

-

Een spraakkunst.

PROSODIE EN VERSBOUW.

-

Eerste begrippen. Oefeningen in het

scandeeren.
SCHRI J VERS. - HOMERUS

:

Ilias.

N. B. In de 2e en in de Rhetorica zal de leeraar, bij voorkeur de
stukken lezen die een dichterlijke of zedelijke waarde hebben, die welke een bijzonder belang opleveren voor de kennis van de Homerische
beschaving, en ook die waardoor men den gang van de handeling in
haar voornaamste phas'en kan volgen. Synthetische herhalingen, in opzicht van inhoud en vorm, worden aanbevolen.
GRIEKSCHE DICHTERS Een bloemlezing bestemd om de leerlingen bekend to maken met schrijvers die niet op het leerplan staun, vooral
met de lyrische dichters.
:

PLUTARCHUS
Leven van Demosthenes of Leven van Cicero. (Synthetische herhaling : historische en zedelijke waarde van Plutarchus.)
:

!SOCRATES

:

Lof van Athene.

HERODOTUS : Uitgekozen stukken. ofwel LuCIANUS : Keuze van samenspraken (cursorische vertaling).
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VERTALINGEN.

--

Geleide oefeningen en huiswerk. (Zie leerplan :

Latijn 2e).
LEERBOEK.
Een kort overzicht van de geschiedenis der Grieksche
letterkunde (pm na to slaan).
-

RHETORICA
Herhaling van de voornaamste mo'eilijkheden der
SPRAAKKUr ST.
spraakkunst, inzonderheid de partikels, de verandering onder den invloed van het betrekkelijk voornaamwoord, het deelwoord, het gebruik
van de onbepaalde wijs met het lidwoord, de voorwaardelijke zinnen,
en het gebruik van äv.
--

LEERBOEK.

Een spraakkunst.

-

OEFENINGEN.
Mondelinge en schriftelijke thema's ter toepassing
van de herhaalde of onderwezen begrippen. — Geleide oefeningen.
--

SCHRI J VERS. -- DEMOSTHENES naar keuze e'en Ol ynthischc redevoering, een Philippica, de Redevoering over den Vrede of de Toespraak
over de Chersonesus.
:

N. B. Voor de biographie van Demosthenes en de uiteenzetting van
de voornaamste feiten uit dit tijdperk van de geschiedenis van Athene,
steune de leeraar op de reeds in de geschiedenis verworven kennis. Bij
wijze van herhaling zal men een samenvatting geven van de onder het
lezen gemaakte opmerkingen over de algemeene kenmerken der welsprekendheid van Demosthenes, over de feiten en gedachten welke
men aangetroffen heeft in de bestudeerde teksten.
PLATO

:

Crito, Ion, Verdediging van Socrates, Phaedo of een keuze

van uittreksels.
SOPHOCLES

of

HOMERUS

Ilias of Ody,ssea (cursorische vertaling).

:

EURIPIDES

:

een treurspel.

(Zie 2e) .
N. B. In de twee hoogste klassen moeten de leeraars de lijst van de
opgesomde werken niet meer in haar geheel afhandelen.
VERTALINGEN UIT HET GRIEKSCH.
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NEDERLANDSCH, EERSTE TAAL
ZESDE
UITSPRAAKLEER.
Klanken en letters ; klemtoon ; verbetering der
individueele en plaatselijke gebreken. — Oefeningen.
N. B. Alleen zeer eenvoudige theoretische begrippen.
-

SPRAAKKUNST.
Stelselmatige herhaling van de in het lager onderwijs aangeleerde spraakkundige begrippen. — Aanvulling : meervoudsvorming ; de verbuiging ; de vervoeging. Syntaxis : de zin en
zijn leden ; beknopte leer van den volzin ; gebruik der naamvallen ;
de leesteekens.
-

OEF;ENINGEN :

a) mondelinge : ontledingen en toepassingen.
b) schriftelijke : dictee's in doorloopenden tekst. Toepassingen. Geleide oefeningen.
N. B. 1. Bij het spraakkunstonderwijs zal men rekening houden met
de wijzigingen welke de taal heeft ondergaan. Men zal b.v. geien nadruk leggen (zonder ze evenwel te verzwijgen) op vormen die nog
slechts in de schrijftaal gebruikt worden. Vormlieer en syntaxis van
een rededeel tegelijk bestudeeren.
2. Het aantal der speloefeningen (dictee's en spraakkundige toepassingen) zal afhangen van de vorderingen der leerlingen. Het is volstrekt noodig dat zij reeds in deze klasse een ernstige kennis bezitten
van de gebruikelijke en van de spraakkundige spelling.
WOORDENSCHAT EN Z,EGSWI JZ'EN.
Verrijking van den gebruikelijken woordenschat. Woordfamilien ; afleiding en samenstelling. Homoniemen, antoniemen, synoniemen, idiomatische uitdrukkingen en
spreekwoorden ; analogiegroepen, woorden met verschillende beteekenissen. Mondelinge en schriftelijke oefeningen. Geleide oefeningen. Gebruik van het woordenboek.
Geen woordenlijsten doen uit het hoofd leeren en opzeggen, en den
nadruk niet leggen op technische termen. Voortdurend de aandacht
vestigen op de meest voorkomende gallicismen.
-

LEZEN EN VERKLAREN.
Verklaring van dicht en proza uit de hedendaagsche letterkunde. Natuurlijk lezen en opzeggen van grondig
in de klas verklaarde teksten. Geleide oefeningen.
N. B. Bij het kiezen dier stukken zal rekening gehouden worden
met de noodwendigheden van de lessen in het stellen. Voor het opzeggen komen in de eerste plaats gemakkelijke gedichten in aanmerking.
--

-
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Spraakkunst, oefenboek
Spmakkunst,
oefenboek ;; verklarend
verklarendwoordenboek
woordenboek ; ;

LEERBOEKEN. bloemlezing.

—

SPREKEN. - Verslagen over
korte werken of
over artikelen
artikelen uit
uit letletover korte
of over
terkundige of vulgarisatietijdschriften,
door den
terkundige
vulgarisatietijdschriften, door
den leeraar
leeraar in
in lezing
lezing gegegeven en
en geschikt
geven
gesehikt voor
voor den
den leeftijd
leeftijd der
derleerlingen.
leerlingen.Ontwikkeling
Ontwikkeling van
van
zeer
eenvoudige onderwerpen,
onderwerpen, opgelegd
opgelegd of vrij
vrij gekozen.
gekozen. Klassikale
zeer eenvoudige
bespreking van de
bes.preking
de oefeningen.
oefeningen.
N. B.
N.
B. In zeer
zeer bevolkte
bevolkte klassen
klassen is
is het
het aan
aan te
te bevelen
bevelen aan
aan al
al de
de leerleerallen een werklingen
een zelfde
zelfde spreekoefening
spreekoefening op te
te leggen,
leggen, opdat
opdat <lJllen
lingen een
werk
zaam aandeel zouden hebben aan de les, hetzij door de oefening voort-zamndelouhbaes,tzijdorfngvt
te zetten,
te
zetten, hetzij
hetzij door
door ze
zeteteherbeginnen.
herbeginnen.Zij
Zijzullen
zullenzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
vermijden
gelezen tekst slaafs
slaafs weer
weer tetegeven.
geven.
vermijden den
den gelezen
-

STELLEN. - E'envoudige
beschrijvingen en verhalen
verhalen;; gebruikelijke
gebruikelijke
Eenvoudige beschrijvingen
brieven. —
brieven.
- Geleide
Geleide oefeningen.
oefeningen.
N. B.
N.
B. In den
den beginne vooral
opstel met
met zorg in
in de
de klas
klas voorvoorvooral zal
zal het opstel
De leeraar la3Jt
lagt de
bereid worden. De
gezamenlijk de
de voornaamvoornaamde leerlingen gezamenlijk
opzoeken ; hij
Teert den
den noodigen
ste gedachten opzoeken
hij I'eert
noodigen woordenschat aan
aan en,
en,
het past, leest
als het
leest hij
hij een
een model
model voor.
voor. Aan
Aan het
het opstel
opstel zelf
zelf zal
zal hij
hij herherhaaldelijk geleide
haaldelijk
geleide oefeningen
oefeningen wijden.
wijden. Langzamerhand
Langzamerh<lJnd zal
zal hij
hij e'en
e'en groogrooter aandeel
aandeel aan
aan het
hetinitiatief
initiatiefder
derleerlingen
leerlingenoverlaten.
overlaten.
De vormen,
De
vormen, in
in acht te
te nemen
nemen bij
bij het
hetgewoon
gewoonbriefschrijven,
briefsehrijven, moeten
moet'cn
aangeleerd worden.
-

- VIJFDE
VIJFDE UITSPRAAKLEER.
UrrSPRAAKLEER. - Uitbreiding
Uitbreiding van het
het leerplan voor de
de vorige klas.
Gewone
Gewone fouten
fouten tegen
tegen de
de betoning.
betoning. Oefeningen.
Oefeningen. (Zile
(Zi'e nota
nota 6e).
6e).
--

SPRAAKKUNST. Herhaling en
en uitbreiding
uitbreiding van
van de
de hoofdstukken
hoofdstukken der
der
Herhaling
spraakkunst
spraalkkunst bestudeerd
bestudeerd in
in de
de vorige klas,
klas, namelijk
namelijk : bijzondere
bijzondere gevalgevallen
;
len der
der spelling
spelling;; het
hetzelfstandig
zelfstandiggebruikte
gebruiktebijvoeglijk
bij'voeglijknaamwoord
naamwoord;
het voornaamwoord
voornaamwoord ;; de
de vervoeging
vervoeging;; de
de partikels.
partikels.
Syntaxis
Syntaxis:: de
de verschillende
verschillende voorwerpen
voorwerpen ; studie
studie der
der zinnen ; gebruik
gebruik
van
van tijden
tijden en
en wijzen
wijzen ;; leesteekens.
leesteekens.
Studie
Studi'e van doorloopende
doorloopende teksten
teksten met
met het
het oog
oog op
op de
despraakkunst.
spraakkunst.
-

WOORDENSCHAT
JZEN. WOORDENSCHAT EN
EN ZEGSWI
ZEGSWIJZEN.
Herhaling en
en uitbreiding
uithreiding van
van
Herhaling
het leerplan voor de
de vorige klas. Mondelinge
Mondelinge en
en schriftelijke
schriftelijke oefeninoefeningen. Geleide
Geleide oefeningen.
oefeningen. Gebruik
Gebruik van
van het
hetwoordenboek.
woordenboek.
-

LEZEN EN
EN VERKLAREN.
VERKLAREN. - Verklaren van dicht
dieht en
en proza
proza uit
uit de
de hehedend<lJagsche letterkunde.
letterkunde. —
- Natuurlijk
Natuurlijk lezen
lezen en
enopzeggen.
opzeggen.
dendaagsche
-
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Cursorisch lezen van novellen of tooneelstukjes van bekende schrijvers.
SPREKEN. OEFENINGEN. LEERBOEKEN.

(Zie 6e).

Beschrijvingen, verhalen, gebruikelijke brieven. VerSTELLEN.
zoeks,chriften. — Geleide oefeningen.
N. B. De leerling zal vooral zijn persoonlijke indrukken en gevoelens
weergeven. Stelselmatige waarnemingsoefeningen worden bijzonder
aanbevolen.
--

VIERDE
UITSPRAAK.
Herhaling en uitbreiding der bestudeerde stof ; klenitoon der vreemde woorden. Oefeningen.
-

Oefeningen op doorloopende teksten ter herhaling
SPRAAKKUNST.
van de voornaamste spraakkunstregels en ter aanvulling van de leer
van den zin.
Mondelinge ontledingen en toepassingen. — Geleide oefeningen.
-

Herhaling en uitbreiding der
WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN.
leerplannen voor de vorige klassen. Gebruik van het woordenboek.
Geleide oefeningen.
-

—

Verklaren van uittreksels uit bekend letLEZEN EN VERKLAREN.
terkundig werk. -- Cursorisch lezen van korte verhalen of tooneelstukjes, geschikt voor den leeftijd der leerlingen.
Zeer beknopte biographische nota's over de besproken schrijvers.
Eenvoudige en occasionvele begrippen over versbouw.
Natuurlijk lezen en opzeggen van grondig in de klars, verklaarde
teksten.
Geleide oefeningen.
N. B. De beknopte biographische nota's aan de leerlingen gegeven
naar aanleiding van de tekstverklaring, zullen den leeraar toelaten de
voornaamste tijdvakken van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde te kenmerken.
-

LEERBOEKEN.

(Zite 6e). N. B. Zie nota's, 6e.

Verslagen over korte werken of artikels uit letterkunSPREKEN.
dige of vulgarisatietijdschriften, door den leeraar in lezing gegeven
en geschikt voor den leeftijd der leerlingen. Ontwikkeling van eenvoudige onderwerpen, opgelegd of vrij gekozen. Klassikale bespreking
van die oefeningen. Indrukken over reizen, uitstapjes of wandelingen.
-
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Verslagen over bezoeken aan musea, aan fabrieken, enz. Ontleding
van platen, schilderijen, enz.
STELLEN.
Beschrijvingen, portretten, verhalen, brieven, verzoekschriften ; spreekwoorden 'en gedachten uitwerken. (Zie ook : Spreken). Geleide oefeningen.
N. B. De onderwerpen berusten op rechtstreeksche en onrechtstreeksche waarnemingen. Zij moeten gevoel en verbeeldingskracht bij den
leerling prikkelen 'en altijd nauwkeurig bepaald en afgelijnd zijn.
-

DERDE
UITSPRAAKLEER.
Herhaling van de in de vorige klassen aangeleerde begrippen over uitspraakleer. --- Oefeningen.
---

SPRAAKKUNST.
Occasioneele herhaling der aangel'eerde stof. Oefeningen.
Taal over het algemeen ; geschreven taal, gesproken taal. Het Leven der taal. Patois en dialecten. Beroeps- en vaktalen. Het Algemeen
Beschaafd. Eenheid van taal. Plaats van het Nederlandsch in de groep
der Germaansche talen.
-

LEERBOEK.

-

Een spraakkunst (om na te slaan).

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN.
Taaleigen, aanvankelijke en occasioneele begrippen over etymologie en semantiek (beteekenisleer).
Geleide oefeningen.
-

LEERBOEKEN.
V'erkla,rend woordenboek ; spraakkunst (om na te
slaan).
N. B. De leerlingen zullen bij het verbeteren der opstellen en bij
het verklaren der schrijvers vertrouwd worden gemaakt met den sierlijkten zinsbouw.
-

SCHRIJVERS. - A) Ontleding van teksten (beschrijvingen, portretten, verhalen, bladzijden van aesthetische vulgarisatie), gekozen uit
het werk der beste hedendaagsche schrijvers. Korte nota over de bestudeerde schrijvers.
LEERBOEK.
Een bloemlezing die ruimschoots rekening houdt met
de letterkundige beweging in Vlaamsch Belgie.
-

B) Lezen en verklaren van een werk of van uittreksels uit werken
als :
VAN LENNEP Onze Voorouders.
:
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ALBERDINGK-THI JM

:

De Organist van den Dom ; Geertruide van

Oosten.
De Oude Heer SMITS

:

Brieven en Uitboezemingen.

V. LOVELING Het lot der Kinderen.
A. DE WIT Orpheus in de Dessa ; Verborgen
STUN
N STREUVELS
Keus uit zijn werken.
:

:

bronnen.

:

M. SABBE

:

De Filosoof van 't Sashuis.

K. L. L'EDEGANCK De Drie Zu,stersteden.
G. GEZELLE Kerkho f blommen.
J. VAN BEERS Begga ; De Bestedeling.
:

:

:

N. B. — Deze lijst heeft geen beperkend karakter ; zij dient den
leeraar tot leidraad bij het kiezen van het werk of van de uittreksels
uit de werken, voor te stellen voor het lezen en verklaren.
Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen van grondig in de
klas bestudeerde teks,ten, Geleide oefeningen.
LETTERKUNDIGE THEORIE.
Hoedanigheden van den stijl. Algemeene
beginselen der schrijfkunst. Bijzondere regels betreffende de beschrijving, het portret, het verhaal, vastgesteld bij de verklaring der teksten. Proza en pazie : gemeenschappelijke kenmerken en punten van
verschil. Het rhythme. Algemeene begrippen over versbouw.
Leerboek over letterkundige theorie (om na te slaan).
-

SPREKEN.
Verslagen over lectuur en mondelinge uiteenzettingen
van beschrijvingen ien verhalen door den leeraar opgegeven of door
den leerling, onder toezicht van den leeraar, gekozen.
-

STELLEN.
Beschrijvingen, portretten, verhalen, brieven, ontwikkeling van spreekwoorden en spreuken. Geleide oefeningen.
-

TWEEDE
TAALSTUD1E.
'Vat is spraakkunst ? — Haar aard en haar rol ;
kort overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Humor en fantaziv bij het volk ; spreekwoorden en gezegden ; persoonsen plaatsnamen. — Vreemde woorden en bastaardwoorden. — Nederlands,ch ta,aleigen.
-

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZEN.

-

Uitbreiding leerplan 3e.

SCHRIJVERS. - A) Ontleding voornamelijk van epische en lyrische
stukken, van goed gekozen bladzijden uit het werk der voornaamste
geschied- en romanschrijvers, kunst- en literatuurcritici en wetenschappelijke schrijvers. Korte levensschets van de verklaarde schrijvers.
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B) Lezen en vierklaren van een werk of van uittreksels uit werken
als : Het Middelnederlandsch lied.
VONDEL : Lyriek (keuze).
BILDERDIJK : Lyriek (keuze).
POTGIETER : Lyriek en proza (keuze).
ALBERDINGK THI JM : Vondelportretten.

Vondelschetsen.
Camera Obscura.
VOSMAER : De Ilias (vertaling) ; Uittreksels.
DE GENESTET : Sint-Niklaasavond ; De Mailbrief ; Fantasio.
G. GEZELLE : (keuze).
Pol DE MONT : De Kinderen der Menschen.
J. PERK : Mathilde-Cyclus.
J. VAN Loon : Proza (keuze) : Het stierengevecht ; De Dood van
mi jn Poes.
L. COUPERUS : 'enkele van zijn beste verhalen of van zijn mooiste beMOLKENBOER :
HILDEBRAND :

schrijvingen.
VAN LANGENDONCK : Gedichten (keuze).
H. TEIRLINCK : Zon.
Oefeningen in het lezen en opzeggen van grondig in de klasse bestudeerde of door den leerling onder toezicht van den leeraar gekozen
teksten. Geleidie oefeningen.
THEORIE EN CESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE. - Bijzondere kenmerken van de po e zie. Studie van het episch en het lyrisch genre in verband met de in de klasse gelezen teksten. Overzicht van de geschiedenis der letterkunde tot aan het begin der XVIIle eeuw. — Geleide oefeningen.
LEERBOEKEN. - Bloemlezing. — Handboek over letterkundige theo
rie (om na te slaan). Zoo de bloemlezing daarvoor niet kan dienen,
een kort overzicht van die geschiedenis der letterkunde (om na te
slaan).
N. B. — Men zal zich bij de voornaamste feiten bepalen opdat de
leerling een klaren kijk krijge op de ontwikkeling der letterkunde. De
groote tijdvakken der letterkunde zullen bondig gekenschetst worden
niet . meer enkel in verband met de studie van de genres, doch op chronologische wijze, en in groote overzichten waarin de hoofdfiguren in
het licht worden gesteld.
SPREKEN. (Zie leerplan 3e) .
N. B. — Van de 2e of zullien de spreekoefeningen vooral dienen om
de geschiedenis der letterkunde toe te lichten en om den leerling be-
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trend to maken met de werken, die bij gebrek aan ti j d, niet in de klas
kunnen gelezen en verklaard worden.
STELLEN. - Poetische opstellen. Letterkundige ontledingen. Bondige vierhandelingen over onderwerpen van zedelijken aard. Enkele brieven. -- Geleide oefeningen.
N. B. — De leerlingen mogen, naar goeddunken, het onderwerp der
opstellen in verzen of in proza behandelen.

RHETORICA
TAALSTUDIE. -- Literatuurtaal. Wijziging van de beteekenis der
woorden ; hun gevoelswaarde. Beknopte geschiedenis van de NederIandsche taal.

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZ'EN. (Zie 2e en 3e).
SCHRI JVERS. --- A) Ontleding van stukken uit de werken van tooneelschrijvers, redenaars, critici, moralisten en wijsgeeren. Korte Ievensschets van de verklaarde schrijvers.
B) Lezen en verklaren van werken en uittreksels uit werken als :
VONDEL : Een treurspel.
SCHIMMEL : Struensee.
MULTATULI : Vorstenschool ; Woutertje Pieterse
(lste deel).
RODENBACH : Gudrun.
HEGENSCHEIDT : Starkadd.

Mw.

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK

: Thomas More.

VERWEY : Oldenbarnevelt ; Jacoba van Beieren.
VAN

Loot : Jaapje.

HEYERMANS : Op hoop van Zagen.
VERSCHAEVE

: Judas.

JUSTUS VAN EFFEN : Spectatoriale Geschri f ten.

BET J E WOLFF en AAGJE DEKEN : Sara Burgerhart.
POTGIETER : Jan, tannet je en hun jongste Kind ; Rijksmuseum ; Le-

ven van Bakhuizen van den Brink.
MULTATULI : Max Havelaar.
VOSMAER : Amazone.
SCHAEPMAN : Menschen en Boeken.
FR. VAN EEDEN : De Kleine Johannes.
OPZOOMER : De Grenzen der Kunst.
GEEL : Onderzoek en Fantazie.
BEETS : Verscheidenheden ; Verpoozingen op letterkundig gebied.
BERLAGE : Over bouwkunst.
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Uittreksels uit het werk van Fruin, Allard Pierson, Busken Huet, Hugo de Vries, Vermeylen, Persijn, van de beste redenaars.
THEORIE EN GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE. - Theorie van de redevoering en van de verhandeling. — Studie der kenmerken van tooneelwerken en redevoeringen in verband met teksten.
Ov'erzicht van de geschiedenis der letterkunde van de XVIIIe eeuw
tot op onze dagen, en inzonderheid van de evolutie van den roman en
van de critiek in de XIXe en XXe eeuw. — Geleide oefeningen.
LEERBOEKEN EN VOTA (Zie

leerplan voor de 2e).

SPREKEN. - Zie 2e : leerplan en nota. — Eenvoudige voordrachten
door de leerlingen gehouden over afwisselende onderwerpen en gevolgd door besprekingen onder leiding van den Leeraar. Improviseeroefeningen.
N. B. — In alle klassen, oefeningen in het lezen en opzeggen.
STELLEN. - Verhandelingen. Redevoeringen. Letterkundige ontledingen. Enkele brieven. — Geleide en vrije oefeningen.

NEDERLANDSCH, TWEEDE TAAL
N. B. — Bij het onderwijs in de levende talen — de moedertaal uitgezonderd — mag de rechtstreeksche methode niet op enge en absolute wijze worden toegepast. In het begin van den cursus en gedurende een min of meer lang tijdsverloop, naar gelang van de vorderingen der leerlingen, wordt de moedertaal aangewend om duidelijk
en snel de beteekenis der woorden te doen vatten, die het aanschouwelijk onderwijs, ondanks ad zijn hulpmiddelen, niet zonder tijdverlies,
zou aangelverd krijgen. Dit geldt bij voorbeeld voor talrijke bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, vormen van werkwoorden, partikels, abstracte naamwoorden, in figuurlijken zin gebruikte woorden
en uitdrukkingen, enz. Paedagogische scherpzinnigheid alleen kan de
juiste maat aangeven inzake het gebruik der moedertaal.

A. GRONDIGE CURSUS
ZESDE
U]TSPRAAKLEER.

-

--

Practischie begrippen over uitspraak en klem-

-

11

toon. Verbetering der individueiele en gewestelijke gebreken. Gezamenlijke en individueele articulatie- en leesoefeningen.
N. B. — Alleen zeer eenvoudige theoretische begrippen.
SPRAAKKUNST. - Vormleer : het lidwoord, het naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het voornaamwoord.
Vervoeging der hulpwerkwoorden en der zwakke werkwoorden, der
meest gebruikte sterke en onregelmatige werkwoorden. Die partikels.
Syntaxis : beknopte leer van den samengestelden en van den enkelvoudigen zin. Regels der overeenkomst. Overeenkomst der tij den.
De zinsbouw : eenvoudige begrippen.

OEFENINGEN : a) mondelinge : ontledingen, toepassingen ; b) schriftelijke : dictee's, toepassingen, enkele thema's. — Geleide oefeningen.
LEERBOEK. -

Een taalboek.

N. B. -- Er kan geen s,prake van zijn de verschillende punten van
het leerplan in al hun bijzonderheden te bestudeeren, noch stipt de
volgorde in acht te nemen waarin zij in het leerplan vermeld staan. De
leeraar zal den gang volgen welke naar zijn meening de beste is, mits
bedoelde studie goed ineengeschakeld zij. In den beginne zal hij veel
gebruik maken van de moedertaal. Hij zal voortdurend zijn toevlucht
nemen tot de vergelijking der twee talen. Hij zal er zich vooral op toeleggen de punten van verschil te doen uitschijnen in de grammatische
eigenaardigheden der twee talen. De gemeenschappelijke of de reeds
door den cursus in de moedertaal aangeleerde begrippen zullen op den
tweeden rang komen. De leeraar zal, bij voorbeeld, geen overbodige
begripsbepalingen geven.
Vormleer en syntaxis worden tegelijk onderwezen.
WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZEN. - De klas, de school, het huis, de
straat, de stad, het platteland, enz... Wandplaten. Woordfamilien.
Oefeningen (vooral mondeling). — Geleide oefeningen.

N. B. -- Geen woordenlijsten laten van buiten leeren en opzeggen,
en den nadruk niet leggen op de technische termen. Alleen de studie
van den algemeenen woordenschat mag in de tweede taal worden opgelegd.
LEZEN EN vERKLA REN. - Verklaring van korte beschrijvingen, eenvoudige verhalen, gemakkelijke gedichten, geschikt voor het opzeggen.
Oefeningen in het lezen, het memoriseeren en het voordragen van
grondig in de klas bestudeerde teksten. -- Geleide oefeningen.
.
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N. B. -- Bij het kiezen der teksten zal dikwijls rekening gehouden
worden met de noodwendigheden van de lessen in het stellen.
Voor het opzeggen komen in de eerste plaats gemakkelijke gedickten in aanmerking.
SPREKEN.
Gewoon gesprek. Verslagen over grondig in de klas
bestudeerde korte verhalen uit het leesboek.
N. B. — In zeer bevolkte klassen is het aan te bevelen aan al de
leerlingen ecn zelfde spreekoefening op te leggen, opdat allen een
werkzaam aandeel zouden hebben aan de les, hetzij door de oefening
voort te zetten, hetzij door ze te herbeginnen. Zij zullen zooveel mogelijk vermijden den gelezen tekst slaafs weer tre geven.
-

STELLEN.
De leerling leert de hem omringende dingen beschrijyen en korte verhalen sam'enstellen. — Geleide oefeningen.
N. B. -- In den beginne vooral zal het opstel met zorg in de klas
voorbereid worden. De leeraar laat de leerlingen gezamenlijk de voornaamste gedachten opzoeken ; hij leert den noodigen woordenschat
aan en, als het past, leest hij een model voor. Aan het opstel zelf zal
hij herhaaldelijk geleide oefeningen wijden. Langzamerhand zal hij
een grooter aandeel aan het initiatief der leerlingen overlaten.
-

- VIJFDE Uitbreiding van het leerplan voor de vorige
UITSPRAAKLEER.
klasse. — Betoning der samengestelde en der afgeleide woorden. —
Articulatie- en leesoefeningen.
-

SPRAAKKUNST.
Uitvoeriger studie van de rededeelen. Hun vormen
en gebruik. Algemeene regels en voornaamste uitzonderingen. — Sterke en onregelmatige werkwoorden : herhaling en aanvulling. —
Scheidbare en onscheidbare werkwoorden. — Overeenkomst der tijden.
Uitvoeriger studie van den zinsbouw.
Oefeningen : zie vorige klas.
Leerboeken : een taalboek of een spraakkunst en een oefenboek.
-

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZ'EN.
Leerplan der vorige klas : uitbreiding. Samenstelling en afleiding : algemeenheden.
Oefeningen, vooral mondelinge. — Gelvide oefeningen.
-

LEERBOEK

:

een leesboek.

SPREKEN.
Gewoon gesprek. Mondelinge verslagen over in de klas
verklaarde verhalen.
-
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Steloefeningen in verband met de studie van den woorSTELLEN.
denschat of met in de klas behandelde onderwerpen.
Gemakkelijke beschrijvingen en verhalen. Gebruikelijke brieven. —
GGeleide oefeningen.
-

-- VIERDE

Uitbreiding van de in de vorige klassen bestuUITSPRAAKLEER.
deerde stof. Talrijke articulatie- en leesoefeningen.
--

SPRAAKKUNST.
Herhaling en aanvulling van vormleer en syntaxis : bijzondere gevallen.
Sterke en onregelmatige werkwoorden ; scheidbare en ons,cheidbare
werkwoorden. Overeenkomst der tijden.
De zinsbouw : aanvulling.
-

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN.

-

Leerplan en oefeningen der vo-

rige klassren : uitbreiding.
Verklaring van dicht- en prozastukken.
Natuurlijk lezen en opzeggen.
Cursorisch lezen van een gemakkelijk prozawerk. — Geleide oefeningen.
Zeer korte nota over de voornaamste in de klas gelezen of verklaarde schrijvers.
LEZEN EN VERKLAREN.

LEERBOEKEN
SPREKEN,

:

-

leesboek ; spraakkunst ; oefenboek ; woordenboek.
Gewoon gesprek. Mondelinge versiagen over klas- en

-

huislectuur.
STELLEN.
Beschrijvingen, verhalen, gebruikelijke brieven. — Geleide oefeningen.
-

DERDE
SPRAAKKUNST.
Herhaling der bestudeerde stof. Aanvulling van de
studie van vormleer en syntaxis ; bijzondere gevallen van scheidbare
en onscheidbare werkwoorden, van de theorie der naamvallen en van
de regels van overeenkomst. Samengestelde en afgeleide woorden.
Toepassingsoefeningen ; thema's. — Geleide oefeningen.
-

LEERBOEKEN

:

een spraakkuns,t, een oefenboek.

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN.

-

Herhaling en stelselmatige uit-
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breiding van de in de vorige klas behandelde onderwerpen. Het land :
zijn uitzicht. Spreekwoorden en gezegden. — Geleide oefeningen.
Taaleigen, woordfamilien, synonFemen (occasioneel onderwijs).
LEZEN EN VERKLAREN. - A) Ontleding van verhalende en beschrijvende stukken van hedendaagsche schrijvers. De leeraar kieze eenige
teksten, welke hem de gelegenheid bieden om de leerlingen een denkbeeld te geven van het leven der Nederlandschsprekende volkeren in
zijn meest kenmerkende uitingen. Korte nota's over de verklaarde
schrijvers.

spraakkunst, oefenboek ; bloemlezing.
N. B. — De bloemlezing zal ruimschoots rekening houden met de
letterkundige beweging in Vlaamsch Belgie.
LEERBOEKEN

:

B) Lezen en verklaren van een werk of van uittreksels uit werken,
als :

De Loteling, Bavo en Lieveken, Een good Hart, De
twee Vrienden.
HILDA RAM Een Klaverken nit 's levens akker.
M. SABBE Bietje ; Een Mei van vroomheid ; De Filosoof van't Sashuis.
R. VERMANDERE
Van Zon Zaliger.
A. SNIEDERS
Verhalen.
TONY BERGMANN Ernest Staes.
CONSCIENCE

:

:

:

:

:

:

Rosalie en Virginie LOVELING Novellen.
Top NAEFF School-idyllen.
N. B. -- Deze lijst heeft geen beperkend karakter ; zij dient den
leeraar tot leidraad bij het kiezen van het werk of van de uittreksels
uit de werken, voor te stellen voor het lezen en verklaren.
Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen van in de klas bestudeerde teksten. — Geleide oefeningen.
:

:

SPREKEN.
Gewone gesprekken. Verslagen over huislectuur en
mondelinge samenvatting van in de klas behandelde onderwerpen.
-

STELLEN.
Beschrijvingen. Verhalen. Gebruikelijkie brieven. Gemakkelijke onderwerpen, in verband met de Studie van den woordenschat. -- Geleide oefeningen.
-

TWEEDE
SPRAAKKUNST.
Occasioneele herhaling der bestudeerde stof.
Toepassingsoefeningen ; thema's. — Geleide oefeningen.
-

LEERBOEKEN

:

een spraakkunst, een oefenboek.
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WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZE.N.
Zie leerplan voor de 3e : uit
breiding. Het land : zijn instellingen.
Spreekwoorden en gezegden. — Geleide oefeningen.
-

-

LEZEN EN VERKLAREN. —A) Zie leerplan voor de 3e. Ontleding
van moeilijker stukken. Korte nota over de verklaarde schrijvers.
N. B. — De leeraar zal den ontwikkelingsgang van de Nederlandsche letterkunde tot bij den aanvang van de XVIIIe eeuw in groote
trekken schetsen. Hij zal zich bepalen bij de hoofdfeiten en zijn uiteenzetting toelichten door enkele oordeelkundig gekozen teksten.
B) Lezen en verklaren van een werk of van uittreksels uit werken
als :
BEETS Camera Obscura (de gemakkelijkste gedeelten).
:

ALBERDINGK THI JM : De Organist van
K. LEDEGANCK : De drie Zustersteden.

den Dom.

A. SNIEDERS Verhalen.
Rosalie en Virginie LOVELING Novellen.
Johanna VAN WOUDE Oud-Hollandsch Binnenhuisje.
:

:

:

N. B. --- Zie nota, vorige klas.
Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen van in de klas bestudeierde teksten. -- Geleide oefeningen.
LEERBOEKEN

:

(Zie 3e).

SPREKEN.
Zie leerplan voor de 3e. De spreekoefeningen zulten insgelijks dienen om de leerlingen bekend te maken met de werken welke
het beknopt overzicht van de geschiedenis der letterkunde moeten toelichten en welke, bij gebrek aan tijd, niet bij de verklaring der .schrijvers kunnen bestudeerd worden.
—

STELLEN.
Verhalen, beschrijvingen, gebruikelijke brieven. -- Geleide oefeningen.
—

RHETORICA
SPRAAKKUNST.
LEERBOEK

:

-

Occasioneele herhaling der bestudeerde stof.

e'en spraakkunst (om na te slaan).

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZEN.

-

Zie leerplan voor 3e en de 2e :

uitbreiding. — Geleide oefeningen.
LEZEN EN VERKLAREN.
(Zie nota's : tweede).
A) Ontleding van teksten uit het werk der voornaamste dichters en
prozaschrijvers. Korte nota over de verklaarde schrijvers.
-
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B) Lezen en verklaren van een werk of van uittreksels, uit werken
als •

Camera Obscura.
BEETS
VAN LENNEP Onze Voorouders.
CREMER Novellen.
VAN MAURIK : Novellen.
Eerloos ; Het Goudvischje.
VAN NOUHUYS
C. BUYSSE Stemmingen.
STI JN STREUVELS Het glorierijke Licht.
FABRICIUS Dolle Hans.
:

:

:

:

:

:

:

Uittreksels uit werke n van letterkundige critiek van Max Rooses,
A. Vermeylen, J. Persijn, enz.
LEERBOEKEN bloemlezing ; spraakkunst (om na te slaan).
Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen van in de klass bestudeerde teksten. — Geleide oefeningen.
:

SPREKEN.
Gesprekken in verband met de in de klas bestudeerde
teksten, de huislectuur en de studi'e van den woordenschat. De spreekoefeningen zullen insgelijks dienen om de leerlingen bekend te maken
met de werken, welke het beknopt overzicht der letterkunde moeten
toelichten en bij gebrek aan tijd niet kunnen bestudeerd worden.
—

STELLEN.
Uitwerking van spreekwoorden en spreuken. --- Gebruikelijke brieven. --- Geleide oefeningen en vrije werken.
--

B. GEWONE CURSUS : 4 lessen
Zie voorgaande cursus, met deze bijkomende aanwijzing voor het
derde studiejaar :
Het opstel wordt in de klas voorbereid.
Zoo ook, voor Nederlandsch als derde taal, cf. supra (Tweede taal).

FRANSCH
(Zie de Fransche uitgave van dit vademecum).

--- 116

DUITSCH, TWEEDE TAAL
Zie nota boven leerplan Nederlandsch, 2e taal.
ZESDE

Vormleer. Zie Nederlandsch, 2e taal.
Syntaxis : beknopte studie van den samengestelden en den enkelvoudigen zin.
Voornaamste regels der naamvallen (na de meest gebruikte voorzetsels) en der overeenkomst. De zinsbouw : aanvainkelijke begrippen.
SPRAAKKUNST.

---

UITSPRAAKLEER EN AL HET OVERIGE

-

:

cf. Nederl. 2e taal.

VIJFDE

-

Zie Nederlandsch, 2e taal. Ook voor Spraakkunst, maar « aan te
vullen met de uitvoeriger studie van de naamvallen a.
VIERDE

Zie Nederlandsch, 2e taal. Ook voor Spraakkunst, maar « aan te
vullen met de indirecte rede ».
DERDE
UITSPRAAKLEER.

--

Herhaling van de voornaamste moeilijkheden.

Oefeningen.
SPRAAKKUNST.
Vormleer en syntaxis : herhaling en aanvulling.
Bijzondere gevallen van het meervoud der naamwoorden, verbuiging
der eigennamen, scheidbare en onscheidbare werkwoorden ; gebruik
van het lidwoord, de hulpwerkwoorden en de defectieve werkwoorden ;
gebruik der naamvallen na bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden.
Zinsbouw : herhaling en studiv der bijzondere gevallen.
Samenstelling en afleiding.
Oefeningen en leerboeken : Zie Nederlandsch, 2e taal, zelfde klas.
—

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI JZEN.
Herhaling en uitbreiding van
de in de 4e behandelde onderwerpen. Het land : zijn uitzicht. Spreekwoorden en gezegden. — Geleide oefeningen.
---
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Taaleigen, woordfamilien, synoniem'en (occasioneel onderwijs).
Geleide oefeningen.
LEZEN EN VERKLAREN. -- A) Ontleding van verhalende en beschrijvende stukken en van gemakkelijke gedichten van schrijvers uit het
klassieke en het hedendaagsche tijdperk.
N. B. — De Teeraar kieze eenige teksten welke hem de gelegenheid
bieden om de leerlingen bekend to maken met het Duitsche leven in
zijn meest kenmerkende uitingen.
Korte nota's over de verklaarde schrijvers.
Leerboek : een bloemlezing.
B) Lezen en verklaren van een werk of van uittreksels uit :
F. SCHMIDT : Die Nibelungen.
Chr. VON SCHMIDT : Das Täubchen.
W. H. VON RIEHL : Die vierzehn Nothelfer.
Fr. GERSTäCKER : John Wells ; Die Stiefmutter.
M. VON EBNER ESCHENBACH : Schlosz- und Dorfgeschichten.
L. KOPPEN : Die kleine Schneiderin.
P. ROSEGGER : Die Waldjugend ; Als ich mal ein Waldbauernbub
war.
Zie nota Nederlandsch, 2e taal, zelfde klas.
Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen van in de klas bestudeerde teksten. — Geleide oefeningen.
SPREKEN. - Verslagen over aan huffs gedane lectuur en mondelinge
samenvattingen van in de klas behandelde onderwerpen. Gesprekken
in verband met de studie van den woordenschat.

STELLEN. - Verhalen, beschrijvingen, gebruikelijke brieven. Gemakkelijke onderwerpen in verband met de studie van den woordenschat. — Geleide oefeningen.

TWEEDE
SPRAAKKUNST.
Occasioneele herhaling der voornaamste moeilijkheden.
Toepassingsoefeningen : thema's. — G'eleide oefeningen.
Leerboeken : een spraakkunst, een oefenboek.
-

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZEN.
Zie leerplan voor de Derde. Ui tbreiding. Het land : zijn werkzaamheid op nijverheids-, handels- en koloniaal gebied ; zijn instellingen. — Spreekwoorden er, gezegden. -Geleide oefeningen.
-
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Zie leerplan voor de Derde.
A) Ontleding van moeilijker stukken. Korte nota over de verklaarde
schrijvers.
N. B. — De leeraar zal den ontwikkelingsgang van de Duitsche letterkunde tot bij den aanvang der XVIIIe eeuw in groote trekken schetsen. Hij zal zich bepal'en bij de hoofdfeiten en zijn uiteenzetting door
enkele oordeelkundig gekozen stukken toelichten.
Leerboek : een bloemlezing.
LEZEN EN VERKLAREN.

--

B) Lezen 'en verklaren van uitgekozen balladen van BURGER, GOETHE,
SCHILLER, UHLAND en van een werk of van uittreksels uit :
CHAMISSO Peter Schlemihls Wundersame Geschichte.
VON EICHENDORFF Aus dem Leben eines Taugenichts.
Clara VIEBIG Der Käse ; Der Jan und der Jup.
P. ROSEGGER Das Holzknechthaus ; Das Felsenbildnis.
J. MosEN Das Heimweh.
STORM
Pole Poppenspäler.
WILDENBRUCH Neid, Kindertränen.
KELLER Kleider machen Leute.
:

:

:

:

:

:

:

:

Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen over in de klas bestudeerde schrijvers. — Geleide oefeningen.
SPREKEN.
Zie leerplan voor de Derde. De spreekoefeningen zullen insgelijks dienen om de leerlingen bekend te maken met de werken
welke het beknopt overzitht van de geschiedenis der letterkunde moeten toelichten en welke, bij gebrek aan tijd, niet bij het verklaren der
schrijvers kunnen bestudeerd worden.
—

Verhallen, beschrijvingen, gebruikelijke brieven.
Onderwerpen in verband met de studie van den woordenschat en
met de verklaarde schrijvers. -- Geleide en vrije oiefeningen.
STELLEN.

—

RHETORICA
SPRAAKKUNST.
Occasioneele herhaling der voornaamste moeilijkheden.
Leerboek : een spraakkunst (om na te slaan).
--

WOORDENSCHAT.
Zie leerplan voor de Derde en de Tweede. Uitbreiding.
Duitschland : zijn bedrijvigheid op nijverheids- en handelsgebied. —
Geleide oefeningen.
—

LEZEN EN VERKLAREN. — A) Ontleding van teksten uit fret werk der
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voornaamste dichters en prozaschrijv'ers, met korte nota's over de
schrijvers.
N. B. — De leergar zal den ontwikkelingsgang van de Duitsche letterkunde van de XVIIIe eeuw of tot op onze dagen in groote trekken
schetsen. Hij zal zich bepalen bij de hoofdf'eiten en zijn uiteenzetting
door enkele oordeelkundig , gekozen teksten toelichten.
Leerboek : een bloemlezing. — Voor de keuze. Zie nota 2e.
B) Lezen van een werk of van uittreksels uit werken, als :
SCHILLER : Der Spaziergang ; Das Lied von der Glocke ; Geschichte

des Abfalls der vereinigten Niederlande.
Hermann und Dorothea ; Die italienische Reise.
W. HAUFF : Lichtenstein.
E. MORIKE : Mozart auf die Reise nach Prag.
WEBER : Dreizehnlinden.
VON SCHEFFEL : Der Trompeter van Säckingen.
A. VON DROSTE-HÜLSHOFF : Die Judenbuche.
O. LUDWIG : Zwischen Himmel und Erde.
W. BONSELS : Die Biene Maja.
GOETHE :

Oefeningen in het natuurlijk lezen en opzeggen over in de klas bestudeerde teksten. — Geleide oefeningen.
SPREKEN (Zie nota 2e). — Gesprekken in verband met de in de klas
bestudeerde stukken, de aan huffs gedane lectuur en de studie van den
woordenschat. De spreekoefeningen zullen insgelijks dienen om de
leerlingen bekend te maken met de werken, welke het beknopte overzicht der letterkunde moeten toelichten en welke, bij gebrek aan tijd,
niet bij het verklaren der schrijvers kunnen bestud'eerd worden.
STELLEN. - Uitwerking van spreekwoorden en spreuken. Gebruikelijke brieven. — Geleide en vrije oefeningen.

DIJITSCH, DERDE OF VIERDE TAAI.
Zie nota bovenaan bij het leerplan voor het Nederlandsch, 2e taal.
De leeraars zullen derwijze de vereischte stof uit de leerplannen kiezen dat de leerlingen in staat zijn in de 2e het leerplan voor het
Duitsch 2e taal, 3e klas, te volgen. Zij moeten zich beperken tot de
hoofdpunten uit de leerplannen aangegeven voor de derde en de
tweede.
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ENGELSCH, DERDE TAAL

VIERDE
Practische begrippen van uitspraak en betoning.
UITSPRAAKLEER.
Gezamenlijke en individueele articulatie- 'en leesoefeningen.
Alleen zeer eenvbudige theoretische begrippen.
N. B.
—

—

Studie van de beginselen.
A. Vormleer. Het naamwoord, het geslacht, voornaamste regels van
de meervoudsvorming, het bijvoeglijk naamwoord, de trappen van vergelijking (algemeene regels), vervo'eging van to be, to have en van de
regelmatige werkwoorden (aant. wijs : praesens, imperfectum, perfectum, futurum, en gebiedende wijs). Vragende en ontkennende vorm.
Progressieve vorm. Hoofdtijden der meest gebruikte sterke werkwoorden. De bepalende woorden. De telwoord'en. De voornaamwoorden. De
bezitsvorm.
B. Syntaxis. Zinsbouw ; plaats van het bijwoord. ToepassingsoefeHingen, thema's, enkele dictee's, geleide oefeningen.
Leerboeken : een taalboek, of wel een spraakkunst en oefenboek.
SPRAAKKUNST.

--

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZEN.
Studie van den woordenschat
met betrekking tot de klas, het huis, de straat, de stad, het buitenleyen, de j aargetij den, enz. — Zakenlessen met behulp van wandplaten.
Woordfamilien. Oefeningen, vooral mondelinge. -- Geleide oefeningen.
—

--

VERKLAREN.
E'envoudige en boeiende stukken. Leesoefeningen en
memoriseeroefeningen over de verklaarde stukken.
—

LEZEN EN 'OPZEGGEN.
Teksten in de klas uitgelegd tijdens de
spreekoefeningen.
Leerboek : een leesboek.
N. B. — De teksten zullen vooral bestudeerd worden met het oog
op de uitspraak, den woordenschat, de idiomatische uitdrukkingen en
de toepas,sing der aangeleerde spraakkundige regels.
—

SPREKEN.

—

Spreekoefeningen over de bestudeerde teksten of wand-

platen.
STELLEN.
Korte opstellen in verband met behandelde onderwerpen
tijdens de spreekoefeningen en de leeslessen.
—
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DERDE
UITSPRAAKLEER. --

Ut supra.

SPRAAKKUNST. - Herhaling en uitbreiding van het leerplan voor de
vorige klas : algemeene theorie van de bijvoeglijke naamwoorden en
van de voornaamwoorden ; het werkwoord : volledige vervoeging, lijdende, frequentatieve en intensieve vorm ; gebruik der hulpwerkwoorden en der defectieve werkwoorden : gebruik van wijzen en tijden ; de
vormen op -ing ; het bijwoord ; het voorzetsel ; de samenstelling.
Oefeningen, leerboeken : zie leerplan, vorige klas.
WOORDENSCHAT, ZEGSWI J ZEN, SP.REEKOEFENINGEN. - Studie van
woorden in verband met de voorwerpen uit het dagelijksch leven, met
het Engelsch leven, met de verkeersmiddelen, enz. Idiomatische uitdrukkingen. Woordfamilien. Hoofdzakelijk mondelinge oefeningen.
Geleide oefeningen.
LEZEN, OPZEGGEN, STELLEN : ut supra.
N. B. — De vormen in acht to nemen die bij het gewoon briefschrijven moeten aangeleerd worden.

TWEEDE
UITSPRAAKLEER. - Herhaling en uitbreiding van het leerplan. Gezamenlijke en afzonderlijke oefeningen.

Herhaling en aanvulling van de bestudeerde stof.
SPRAAKKUNST.
Systematische studie : lidwoord, naamwoord, bijv. naamwoord, voornaamwoord (vormleer en syntaxis) .
Oefeningen, thema's, dictee's ; geleide oef'eningen.
--

WOORDENSCHAT, ZEGSWI J ZEN, HANDROEKEN : cf. supra,.
Daarbij : het leven in Engeland.
LEZEN EN VERKLAREN. - a) uit de bloemlezing ;
b) werken of uittreksels uit volgende lijst, welke mag uitgebreid
worden :
SWIFT : Gulliver's Travels.
BURNETT : Little Lord Fauntleroy.
LAMB : Tales from Shakespeare.
LONGFELLOW : Evangeline.

122 -Oefeningen in het natuurlijk en expressievol lezen 'en opzeggen van
de uitgelegde 'stukken, -- Geleide oefeningen.
SPREKEN.
Taaloefeningen in verband met de studie van den woordenschat en met de verklaarde teksten. Verslagen over en samenvattingen van onderwerpen, in de klas behandeld.
--

STELLEN.
Oefeningen in het weergeven van in de klas verklaarde
teksten. Steloefeningen met betrekking tot onderwerpen behandeld bij
de studie van den woordenschat. Gebruikelijke brieven. Verslagen over
wandelingen en uitstapjes. — Geleide en vrije oef'eningen.
--

RHETORICA
SPRAAKKUNST.
Herhaling van de vroeger bestudeerde stof. Studie
van doorloopende teksten, met het oog op de spraakkunst.
OEFENINGEN mondelinge (spraakkundige toepassingen) ; schriftelijke toepassingen, dictee's, 'enkele thema's. — Geleide oefeningen.
:

WOORDENSCHAT EN ZEGSWI J ZEN.
Herhaling en uitbreiding der onderwerpen, in de vorige klas behandeld. Idiomatische uitdrukkingen
en woordfamiHn. -- Geleide oefeningen.
—

LEZEN EN VERKLAREN.
a) van moeilijke stukken. Korte nota over
de verklaarde schrijvers (bloemlezing).
b) volledige werken of uittreksels, zooals :
DICKENS Christmas Carol.
—

:

The Sketch-Book.
KIPLING Stories from the Jungle.
SHAKESPEARE Julius Caesar ; The Merchant of Venice.
IRVING

:

:

:

Voor het overige, zie voorgaande klas.

GESCHIEDENIS
ZESDE
I. DE OUDHEID.
A. Oostersche volkeren. ---

Egyptenaren, Chaldeo-Assyri e rs, Pheniciers, Hebreers, Meden en Perzen : aardrijkskundige begrippen (invloed van de omgeving), levenswijn, godsdienst, instellingen, landbouw, handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen (er moet na -
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druk gelegd worden op de hoofdtrekken en kenmerken van hun aard
en van hun beschaving).
Aardrijkskundige begrippen : invloed van de om-_
B. Griekenland.
geving.
Aegaeische beschaving.
Grieksche eenheid : goden, heroen (mythol.), spelen, orakels, enz.
Lycurgus en de Spartaansche samenleving.
Solon en de Atheensche samenleving.
Perzische oorlogen.
Pericles -- Luister van Athene.
Peloponesische oorlog — Thebaansche oorlog.
Macedonische overheersching ; Alexander de Groote.
Verbrokkeling ; Romeinsche overheersching.
—

Aardrijkskundige begrippen ; invlo'ed van de omgeving.
C. Rome.
Oorsprong van Rome ; de koningen.
Invoering van de Republiek ; strijd tusschen Pat'rici e rs en Plebejers.
Punische oorlogen. — V'erovering van het gebied der Middellandsche Zee.
De Gracchen. — De Burgeroorlogen.
Stichting van het Keizerrijk ; Augustus ; glanstijdperk der Romeinsche beschaving (kunsten en letteren).
Ontstaan van het Christendom ; vervolgingen ; Constantijn ; triomf.
Theodosius ; verdeeling van het Romeinsche Keizerrijk.
De Barbaren.
—

II. DE MIDDELEEUWEN.
De volksverhuizing ; de Franken in Belgi e .
Mohammed en het Islamisme ; macht en beschaving der Arabieren.
Karel de Groote ; oorlogen ; instellingen ; beschaving. Ontbinding
van het Karolingisch Keizerrijk. Lotharingen.
Leenstelsel ; oorsprong ; inrichting ; de maatschappij onder het
leenstels'el. Oorlogen uit het leenroerig tijdvak. Godsvrede.
De Kruistochten. De Belgen in de Kruistochten.
Gemeenten ; oorsprong ; inrichting ; rol.
Strijd tusschen Kerk en Keizerrijk ; Hendrik IV en Gregorius VII ;
Frederik I Barbarossa en Adriaan IV ; Frederik II en de twee pausen
Innocentius III en Innocentius IV.
Verovering van Engeland door Willem van Normandi e . Oorlog der
Capetingers en der Normandische Koningen (Philips-August en Jan
zonder Land, Lodewijk IX en Hendrik III ; Philips de Schoone en Edward I) .
De honderdjarige oorlog.
De Turken to Constantinopel.
-
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- VIJFDE

-

NIEUWE GESCHI'EDENIS.
Moderne uitvindingen : buskruit, kompas,
boekdrukkunst ; gevolgen.
Lodewijk XI ; fnuiking van de macht der leenhreeren.
De Tudors op den troon ; triomf van het koningdom in Engeland.
Ferdinand en Isabella ; Unmaking van Spanje.
Renaissance ; oorsprong ; wedergeboorte der letteren, der kunsten
en der wetenschappen.
Aardrijkskundige ontdekkingen : Christoffel Colombus, Diaz, Vasco
de Gama, Cabral, Albuquerque ; gevolgen.
Koloniseering door de Spanjaarden, die Angelsaksers en de Franschen in Amerika. Eerste zeereis om de wereld.
Godsdienstige omwenteling of Protestantsche hervorming ; oorzaken en oorsprong. De Hervorming in Europa.
Tegenhervorming van de Kierk : de Inquisitie, de Index, de Jezuieten,
het Concilie van Trente.
Karel V : troonsbestijging en macht, oorlogen met Frans I en Hendrik II, met de Protestanten, met de Turken ; troonafstand en verdeeling zijner staten.
Philips II : zijn politiek op godsdienstig gebied ; oorlog met Elisabeth ; omwenteling in de Nederlanden.
De Godsdienstoorlogen in Frankrijk : troonsbestijging der Bourbons ; Hendrik IV.
Dertigjarige oorlog ; de Westfaalsche vrede.
Lodewijk XIII en Richelieu ; de macht der leenheeren en der Hugenoten geknakt ; buitenlandsche politiek.
Anna van Oostenrijk en Mazarin ; de Fronde ; overwinning van het
koningdom ; verdrag der Pyrenee en.
De twee omwentelingen in Engeland : van Jacobus I Stuart tot Willem III van Oranje.
De absolute monarchie.
Lodewijk XIV ; zijn politiek, zijn bestuur, zijn medewerkers ; bloei
van letteren en kunsten.
De Devolutieoorlog ; Oorlog van Holland en van het Verbond van
Augsburg.
De Spaansche Successieoorlog ; Vrede van Utrecht, van Rastadt ;
Barriere-tractaat.
De beschaving. De eeuw van Lodewijk XIV. De Fransche maatschappij in de XVIIe eeuw.
Regentschap en Lodewijk XV. Oostenrijksche Successieoorlog.
Ontstaan en uitbreiding van Pruisen ; Frederik II en de zevenjarige
oorlog.
—
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Regeeringloosheid in Polen ; kuiperijen van Maria-Theresia ; Kar
tharina II en Frederik II ; verdeelingen van het koninkrijk.
Uitbreiding van de koloniale macht (Amerika en Indic) van Engeland in de XVIIIe eeuw. Vrijheidsoorlog. Inrichting der Vereenigde
Staten.
Einde van het Ancien regime : de Fransche maatschappij aan den
vooravond der Revolutie. Vorming van de revolutionnaire leer. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, de Encyclop'edisten.
De Revolutie. Monarchale periode : de Staten-generaal. De Constituante en de Wetgevende Vergadering ; oorlog met Oostenrijk en
met Pruisen.
Republikeinsche periode : de Conventie ; het Schrikbewind ; binnenen buitenlandsche oorlog ; hervormingen.
Het Directoire : grondwet van het jaar III ; corruptie en gezagloosheid ; veldtochten van Bonaparte in Italic en in Egypte. 18e Brumaire.
De consulaire en de keizerlijke regeering : Grondwet van het jaar
IX ; oorlogen en hervorming van het bestuur ; de Codes, het Concordaat.
Keizerrijk : troonsbestijging van Napoleon I ; oorlogen met Engeland, Oostenrijk, Pruisen, Rusland en Spanje. Hoogtepunt van het regime.
Het einde van het Keizerrijk. Tegenslagen. Veldtocht in Rusland,
Duitschland en Frankrijk ; troonafstand en verbanning van Napoleon ;
vrede van Parijs.
Eerste restauratie. Terugkeer van Napoleon. De Honderd dagen ;
Waterloo.
Het Verdrag van Weenen en de grenswijzigingen in Europa. De
Heilige Alliantie. De politi'ek van Alexander I en het stelsel van Metternich.

VIERDE
I. NIEUWSTE GESCHIEDENIS.
De Restauratie. Lodewijk XVIII. Kar
rel X. Juli-omwenteling.
Omwenteling tegen het absolutisme in Europa : Griekenland, Belgie, Polen, Vrijwording van de Amerikaansche kolonien.
Lodewijk-Philips en de Februari-omwenteling. De 2de Republiek.
Europa in 1848 : Duitschland, Italic , Engeland, Ierland, de Zwitsersersche Bondstaat.
Napoleon III. 2de Keizerrijk. Bestuur en binnenlandsche politick.
De Italiaansche eenheid.
De Duitsche eenheid.
De Oostersche quaestie tot en met den Balkanoorlog van 1912.
Engeland in de XIX' eeuw. Emancipatie der katholieken. Agitatie
-
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voor de charta, voor den vrijhandel ; Iersche agitatie. Evolutiie naar
de democratie. Economische en maatschappelijke evolutie. Het Iersch
vraagstuk.
Amerika in de XIXe eeuw. Successie-oorlog ; Mexicaansche oorlog ;
Spaansch-Amerikaansche oorlog (1898) .
De 3e Fransche Republiek. Koloniale politiek van Frankrijk.
Franschen, Engelschen, Russen in het Verne Oosten. Oorlog tusschen Japan en China ; Russisch- Japansche oorlog. Chineesche omwenteling.
Politiek der Vereenigde Staten ten opzichte van de eilanden van den
Stillen Oceaan.
Afrika in den huidigen tijd : Congo, Marokko (Agadir). Het 'Egyptisch vraagstuk. Transvaalsche oorlog.
De Groote Oorlog. Gevolgen. Het huldige Europa. De Volkenbond.
De praehistorie : Belgie in de eer11. GESCHIEDENIS VAN BELGIE.
ste tijden. Romeinsch tijdvak : Caesar ; Gallo-Romeinsch'e beschaving.
Frankisch tijdvak : De Franken. Clovis. Schijnkoningen. Hofmeiers.
Pepijn de Korte.
Karel de Groote. Karolingisch Keizerrijk, vorming en inrichting :
verbrokkeling. Lotharingen ; Opper- en Nederlotharingen.
Leenroerig tijdvak : het leenstelsel in Belgie : oorsprong, werking,
gevolgen.
Hiet graafschap Vlaanderen tot de troonsbestijging van Philips van
den Elzas (voornaamste feiten).
Het prinsbisdom Luik tot aan den vrede van Fexhe (voornaamste
feiten) .
De andere staten van het leenroerig Belgie tot de XVe eeuw (hoofdgebeurtenissen).
Onderlinge betrekkingen der leenstaten van Belge e .
De Belgen in de Kruistochten.
De gemeenten. Oorsprong, inrichting, gevolgen.
Vlaanderen van Philips van den Elzas tot Lodewijk van Male.
Brabant van Jan I tot Philips den Goede.
Boergondisch tijdvak : de hertogen van Boergondi'e ; hun politiek ;
hun instellingen. De beschaving in de XVe eeuw.
Spaansch tijdvak : de Nederlanden onder Philips den Schoone, Karel V en Philips II.
Godsdienstige omwenteling in de XVIe eeuw.
Belgie onder Albert en Isabella.
De beschaving in die XVIe eeuw.
Belgee in den strijd tusschen Spanje, Duitschland en Frankrijk. Vrede van Munster en van de Pyrenee e n. Overzicht van de oorlogen van
—

127 -Lodewijk XIV in Belgie ; Vrede van Utrecht, van Rastadt en Barrieretractaat.
Oostenrijksch tijdvak. Regeering van Karel VI ; van Maria-Theresia ; hervormingen. Beschaving in Belgie in die XVIIIe eeuw.
Jozef II en de Brabantsche omwenteling. Luiksche omwenteling.
Fransch Tijdvak : verovering van Belgie ; de Fransche overheersching in Belgie onder het Directoire, het Consulaat en het Keizerrijk.
Congres van Weenen.
Hollandsch tijdvak.
Grondwet ; regeering van Willem I. Omwenteling van 1830.
Onafhankelijk Belgie. Grondwet van 1831 ; Verdrag der XVIII en
.der XXIV artikelen.
Belgie onder Leopold I en Leopold II. Koloniseering van Congo.
Regeering van Albert I. Belgie gedurende en sedert den Grooten
Oorlog.
Ontwikkeling van Belgie in economisch (landbouw, nifrerheid, handel) en intellectueel (letteren, wetenschappen, kunsten) opzicht.
OPME.RKINGEN. - 1. Voor het gedeelte der geschiedenis van Belgie,
dat het verdrag van Verdun voorafgaat, alsmede voor het leenroerig tijdvak en de kruistochten, moet de leeraar slechts nadruk leggen op die punten welke eigen zijn aan ons land, en, voor het overige,
zich ermede tevreden stellen to verwijzen naar de algemeene geschiedenis.
2. Bij het bestudeeren der beschaving zal de leeraar, met behulp
van de gepaste aanschouwingsmiddelen, het licht laten vallen op de
bijzondere kenmerken en de achtereenvolgende beschavingstoestanden.
Hij zal geien opsomming maken van namen van merkwaardige mannen, wanneer deze namen in den geest der leerlingen niet gepaard
gaan met de rechtstreeksche of onrechtstreeksche kennis van enkele
hunner werken.

DERDE
OUDHEID .EN MIDDELEEUWEN.
Omstandige studie der hoofdstukken van de geschiedenis, der oudheid en der middeleeuwen, welke voorkomen op het leerplan van de zesde (instellingen, zeden, beschaving).
-

TWEEDE
NIEUWE EN NIEUWSTE TI JDEN.
Studie van de beschaving in de
nieuwe en nieuwste tijden. Omstandige studie der hoofdstukken van de
tijdvakken der geschiedenis, welke op het leerplan van de vijfde en de
vierde werden gebracht.
-
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RHETORICA
GESCHIEDENIS VAN BELGIE.
Studie van de beschaving. Omstandige studie van de hoof dstukken der geschiedenis van Belgi e , welke
op het leerplan van de vierde gebracht werden.
—

1. De leeraar moet de belangrijkste begrippen over
OPMERKINGEN.
voorgeschiedenis aan de eerlingen verstrekken.
2. In de studie van de geschiedenis der middeleeuwen moet de leeraar, van den aanvang a', het verband van de geschiedenis van Belmet de algemeene ges :hiedenis Taten uitschijnen.
—

AAR1)RIJKSKUNDE

ZESDE
Europa. Algemeene
begrippen, welke noodzake;ijk zijn om de aardrijkskundige verschijnselen to begrijpen (b. v. de vorming der bergen, de werking van het
water, temperatuur, wind, regen, enz.), zullen occasioneel miedegedeeld
worden als inleiding tot de 1,!s in de gewestelijke aardrijkskunde, waarin zij kunnen to'egepast werden.
Grondige studie der natuurkundige en menschelijke aardrijkskunde
van Europa. Natuurkundige en menschelijke aardrijkskunde der landen, welke aan Belgie palen ; van een land aan de Middellandsche zee
gelegen (Italie b. v.), en van een continentaal land.
BEGRIPPEN VAN ALGEMEEIN E AARDRI J KSKUNDE.

-

— 'JIJFDE
DE WERELDDEELEN, ZONDER EUROPA.
Natuurkundige en menschelijke aardrijkskunde van AziE, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika
'en Oceani e . Groote natuurlijk verdeelingen van elk werelddeel. Economische en staatkundige studie van een belangrijk land van elk werelddeel : zijn betrekkingen mct Belgie (Belgisch -Congo wordt vooral
bestudeerd).
-

VIERDE
BELGIE.
Natuurkundige e 1 menschelijke aardrijkskunde. De natuurlijke landschappen van Bell;i e . Staatkundige, rechterlijkie en administratieve inrichting van BelgiE'.
—

AANVANKELI J KE EEGRIPPEN VAN COSMOGRAPHI'E.
Na de elementaire
studie van het zonnestelsel zal rien zich bepalen bij de verklaring van
de beweging der aarde, van het verschijnsel der opeenvolging van dagen en nachten, van dat der jaargetijden in die verschillende aardgor—
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dels, en van den invloed dier verschijnselen op de aardrijkskunde van
deze aardgordels. -- Maangestalten ; verduisteringen ; eb en vloed.
DERDE
Grondige studie van de natuurkundige en menschelijke
EUROPA.
aardrijkskunde van Europa. Natuurkundige en menschelijke aardrijkskunde der voornaamste staten van Europa. De landen, welke aan Belgrenzen, een land van het Middellandsche-zeetype en een land van
het continentaal type worden daarbij meer in 't bijzonder bestudeerd.
—

TWEEDE
Natuurkundige en menschelijke
DE WERELD, ZONDER EUROPA.
aardrijkskunde der werelddeelen. Studie van de natuurkundige en menschelijke aardrijkskunde van enkele staten van elk werelddeel, met het
oog op hun belangrijkheid (de studiie van Belgisch -Congo voor Rhetorica voorbehouden).
—

RHETORICA
BELGIE.
Studie van de natuurkundige en menschelijke aardrijkskunde van Belgi e . De natuurlijke landschappen (begrippen van aardkunde, welke toegelicht worden in enkele uitstapjes met waarneming
ter plaatse) .
Inrichting van den Belgischen Staat : de Grondwet, haar voornaamste artikelen, door de Grondwet gewaarborgde openbare rechten. Wetgevende, uitvoerende, rechterlijke macht ; hun inrichting. De inrichting van provincie en gemeente. Godsdienstige inrichting. Het onderwijs. De financien (begrootingen en belastingen). Het leger. Begrippen
van maatschappelijke wetgeving.
BELGISCH-CONGO.
Natuurkundige en menschelijke (economische)
aardrijkskunde.
BEGRIPPEN VAN COSMOGRAPHIE.
Vluchtig overzicht van den cursus
der vierde. Ontwikkeling van de voornaamste punten.
—

—

[Wat de benuttigde handboeken betreft, alvorens hierin eenige wijziging voor 't volgend schooljaar aan te brengen, raadplege men :
Elide Catalogus der Schoolboeken waarvan het gebruik is toegelaten
tot op het einde van het schooljaar 1947-1948. Drukkerij van het Belgisch Staatsblad, Leuvensche straat, 40, Brussel. Hierin komt het volgend belangrijk Bericht voor : « De in de Marchantspelling gestelde
werken, die in de vorige catalogussen werden opgenomen, dienen geschrapt te worden ».]
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