Examenprogramma
Griekse taal en literatuur vwo
Latijnse taal en literatuur vwo
Griekse taal en literatuur
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A
Reflectie op klassieke teksten
Domein B
Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese
cultuur
Domein C
Zelfstandige oordeelsvorming
Domein D
Oriëntatie op studie en beroep
Domein E
Informatievaardigheden.

Het centraal examen
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A, B (voorzover dat
mogelijk is, gelet op het karakter van het centraal examen) en C.
Het centraal examen heeft betrekking op een thema en/of genre aan de hand van
authentieke teksten van een of meer auteurs en van vertaalde teksten.
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen
vast.
De CEVO maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal
examen.

Het schoolexamen
Het schoolexamen heeft betrekking op:
- de domeinen A, B, C, D en E. Deze domeinen komen aan de orde aan de
hand van een selectie van tenminste 30 pagina’s (Oxford Classical Text)
Griekse teksten. Deze selectie bevat teksten van tenminste twee genres uit
Grieks proza en Griekse poëzie. Deze bevat geen teksten van de auteur(s) die
voor het centraal examen zijn vastgesteld, tenzij deze teksten behoren tot een
ander genre en thema.
Daarnaast komen deze domeinen aan de orde aan de hand van:
- een selectie van tenminste 45 pagina’s klassieke, vertaalde teksten;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van het vertalen van één of
meer ongeziene passages;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: stof van het centraal examen naast
de hierboven vermelde stof voor het schoolexamen;
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-

indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die eventueel
per kandidaat kunnen verschillen.
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De examenstof

Domein A: Reflectie op klassieke teksten
1. De kandidaat kan zijn begrip van Griekse en klassieke, vertaalde teksten
demonstreren door:
- een ongeziene passage te vertalen;
- een passage te analyseren en interpreteren vanuit taalkundig, letterkundig
en/of cultuurhistorisch perspectief;
- een passage te vergelijken vanuit taalkundig, letterkundig en/of
cultuurhistorisch perspectief, met andere cultuuruitingen uit de oudheid of
latere perioden.

Domein B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese
cultuur
2. De kandidaat kan door de bestudering van de Griekse en klassieke, vertaalde
teksten tegen de achtergrond van de antieke cultuur:
- onderwerpen actualiseren die voortvloeien uit een confrontatie tussen deze
teksten en zijn eigen leven;
- de eigentijdse cultuur plaatsen in het perspectief van de traditie waarin Europa
staat.

Domein C: Zelfstandige oordeelsvorming
3. De kandidaat kan een beargumenteerde reactie op de voorgelegde teksten
formuleren.

Domein D: Oriëntatie op studie en beroep

Domein E: Informatievaardigheden
4. De kandidaat kan gebruik maken van verschillende ICT-toepassingen bij
Grieks.
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Latijnse taal en literatuur
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A
Reflectie op klassieke teksten
Domein B
Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese
cultuur
Domein C
Zelfstandige oordeelsvorming
Domein D
Oriëntatie op studie en beroep
Domein E
Informatievaardigheden.

Het centraal examen
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A, B (voorzover dat
mogelijk is, gelet op het karakter van het centraal examen) en C.
Het centraal examen heeft betrekking op een thema en/of genre aan de hand van
authentieke teksten van een of meer auteurs en van vertaalde teksten.
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen
vast.
De CEVO maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal
examen.

Het schoolexamen
Het schoolexamen heeft betrekking op:
- de domeinen A, B, C, D en E. Deze domeinen komen aan de orde aan de
hand van een selectie van tenminste 30 pagina’s (Oxford Classical Text)
Latijnse teksten. Deze selectie bevat teksten van tenminste twee genres uit
Latijns proza en Latijnse poëzie. Deze bevat geen teksten van de auteur(s) die
voor het centraal examen zijn vastgesteld, tenzij deze teksten behoren tot een
ander genre en thema.
Daarnaast komen deze domeinen aan de orde aan de hand van:
- een selectie van tenminste 45 pagina’s klassieke, vertaalde teksten;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van het vertalen van één of
meer ongeziene passages;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: stof van het centraal examen naast
de hierboven vermelde stof voor het schoolexamen;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die eventueel
per kandidaat kunnen verschillen.
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De examenstof

Domein A: Reflectie op klassieke teksten
1. De kandidaat kan zijn begrip van Latijnse en klassieke, vertaalde teksten
demonstreren door:
- een ongeziene passage te vertalen;
- een passage te analyseren en interpreteren vanuit taalkundig, letterkundig
en/of cultuurhistorisch perspectief;
- een passage te vergelijken vanuit taalkundig, letterkundig en/of
cultuurhistorisch perspectief, met andere cultuuruitingen uit de oudheid of
latere perioden.

Domein B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese
cultuur
2. De kandidaat kan door de bestudering van de Latijnse en klassieke, vertaalde
teksten tegen de achtergrond van de antieke cultuur:
- onderwerpen actualiseren die voortvloeien uit een confrontatie tussen deze
teksten en zijn eigen leven;
- de eigentijdse cultuur plaatsen in het perspectief van de traditie waarin Europa
staat.

Domein C: Zelfstandige oordeelsvorming
3. De kandidaat kan een beargumenteerde reactie op de voorgelegde teksten
formuleren.

Domein D: Oriëntatie op studie en beroep

Domein E: Informatievaardigheden
4. De kandidaat kan gebruik maken van verschillende ICT-toepassingen bij Latijn.
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