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1. Introductie  
 
Deze les is ontworpen voor klas G3 van het Veluws College (locatie Walterbosch), in het kader 
van de minor Creative Educational Design van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het 
onderwerp van deze les is ‘vertalen’. Hierbij ligt de nadruk op de activiteit van vertalen zelf; 
het produceren van een correct eindproduct is natuurlijk wel van belang, maar niet waar deze 
les om gaat.  

Op het Veluws College wordt, net als op veel andere middelbare scholen, 
gebruikgemaakt van de lesmethode PALLAS. Hoewel dit een goede methode is, schiet ze op het 
gebied van vertalen tekort: de boeken bevatten slechts één pagina aan informatie hierover. Dit 
wordt aangeboden in de vorm van een ietwat chaotisch stappenplan, waarin verschillende 
soorten kennis door elkaar lopen. Bij deze les hoort een nieuw stappenplan, waarin procedurele 
kennis (‘zoek eerst de PV en dan de argumenten’), feitelijke kennis (‘accusativus = lijdend 
voorwerp’) en conceptuele kennis (‘een PV in de derde persoon heeft niet altijd een onderwerp 
bij zich’) van elkaar worden gescheiden, zodat de nadruk voor de leerling duidelijk komt te 
liggen op wat hij/zij moet doen.   

De leerlingen voor wie deze les speciaal ontworpen is, hebben over het algemeen moeite 
met het vertalen van Griekse zinnen. Uit een leerlinganalyse is gebleken dat het grootste 
gedeelte van de groep een semantische strategie aanhangt, waarbij de woorden één voor één 
vertaald worden en de leerling vervolgens van de Nederlandse woorden een zin bouwt. Het mag 
duidelijk zijn dat dit niet altijd tot de best mogelijke vertaling leidt. Daarnaast is het een feit dat 
deze strategie op dit moment (d.i. in de derde klas) misschien nog resultaten oplevert, maar 
wanneer het niveau hoger wordt en de zinnen langer en moeilijker worden, zal deze strategie 
niet genoeg meer zijn. Om deze reden wordt er in deze les een Griekse non-tekst aangeboden. 
Dit is een tekst die op het ook Grieks lijkt (en dat deels ook is), maar voor een gedeelte non-
woorden bevat. De leerlingen moeten zo van hun semantische strategie afstappen; de semantiek 
kan namelijk geen informatie meer geven. De leerlingen worden zo gedwongen om naar 
woordvormen te kijken. 
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2. Lesvoorbereidingsformulier 
 
Algemene informatie 
School: Veluws College, locatie Walterbosch 
Klas: G3 
Vak: Grieks 
Docente: mw. Inès Koudijs-Duifhuizen 
Datum: 5 januari 2016 
Onderwerp les: Vertalen 
 
Beginsituatie  
Leerlingen kunnen al teksten vertalen van +/- 20 regels. Voor de groep geldt dat ze over het 
algemeen een semantische strategie aanhangen bij het vertalen, d.i. ze vertalen losse woorden 
naar het Nederlands en bouwen daar vervolgens een lopende Nederlandse zin van.  
Bij het ontwerpen van deze les zijn we er vanuit gegaan dat leerlingen weten wat een 
persoonsvorm is, en hoe ze deze binnen een zin kunnen vinden. Deze aanname hebben we 
gedaan op basis van onze leerlinganalyse, waaruit bleek dat de specifieke leerlingen voor wie 
deze les ontworpen is, kennis hebben van het concept ‘persoonsvorm’, en in de meeste gevallen 
in staat zijn om deze uit Nederlandse en Griekse zinnen te halen.  
Daarnaast achten we, ondanks het feit dat leerlingen voornamelijk op basis van semantiek 
vertalen, ook bekend dat woordvormen heel veel informatie opleveren (en niet alleen 
woordbetekenissen).  
 
Leerdoelen 
Na afloop van de les kan de leerling een Griekse zin vertalen zonder daarbij volledig te 
vertrouwen op een semantische strategie: de leerlingen zijn minder afhankelijk van de 
semantiek. De leerling kan op basis van vorm bepalen wat de functie is van de zinsdelen en 
doet dit ook.  Daarnaast is de leerling zich bewust van het belang van letten op woordvormen 
bij vertalen.  
 
Schematische weergave les 
 
Tijd Activiteiten leerling Activiteiten docent Media 

Vooraf n.v.t.  Klaarzetten quiz Pc en smartboard 

Opening 
 
 
 

5-7 min 
 
 

10-15 min 

Binnenkomen, luisteren 
 
 
 

Device 
opstarten/klaarmaken voor 
quiz  
 
Leerlingen oefenen met 
herkennen woordvormen  
 

Introductie  
•   wat 
•   waarom 
•   hoe 

 
Docent beheert quiz 
 
 

,, 

n.v.t. 
 
 
 

Mobiele 
telefoon/laptop 
(leerling), smartboard 
en pc (docent) 
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Kern 
 

2 min 
 

5 min 
 
 
 
 
 

10 min 
 

Luisteren, evt. vragen 
stellen 
 

,, 
 

,, 
 
 
 
 
 
Lezen inleiding, 
gezamenlijk bespreken, 
aantekeningen doorlopen 
 

Beginnen vertalen non-
Griekse tekst a.d.h.v. 
nieuw stappenplan 

Uitleggen doel van quiz 
 
Introduceren nieuw 
stappenplan vertalen en 
logboek (uitdelen) 
 
Introduceren, uitleg 
geven bij en uitdelen 
van non-Griekse tekst  

•   wat is het  
•   waarom doen we 

dit 
 
Lezen inleiding, 
gezamenlijk bespreken 
(achtergrondinfo, 
aantekeningen)  
 
Rondlopen, vragen 
beantwoorden, 
leerlingen 
bijsturen/helpen 

 

Uitgeprinte 
stappenplannen, 
logboeken 
 
Uitgeprinte tekst  
 
 
 
 

 
Inleiding en 
aantekeningen 
 
 

non-Griekse tekst 

Afsluiting 
 
5 min 

 

Vragen docent 
beantwoorden 

 

Evaluatie; gesprek met 
leerlingen over hoe de 
les ervaren is  
 
evt. Huiswerk opgeven 

 

n.v.t.  
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3. Lesmateriaal  
 
3.1 Socrative-quiz 
Voorbereiding 
 

1.   Deze quiz kan bekeken en gebruikt worden via www.socrative.com. Log in als docent 
(Teacher Login) met de gegevens joske.piepers@student.ru.nl (wachtwoord: 
minorced).  
 

 
2.   Klik op ‘Space race’ om de quiz te openen. 

 

 
 

3.   Klik in het bovenste veld (Select A Quiz) ‘Griekse quiz’ aan. Vul in het tweede veld 
(Number of Teams) 3 in. Het derde veld (Auto-assign of Student-select teams) kan 
blijven staan. In het vierde veld kan er gekozen worden welk soort race het gaat worden 
(raket is standaard). Student Feedback staat aan, omdat de leerlingen dan te zien krijgen 
of hun antwoord goed is. Student Results staat echter uit; de precieze resultaten zijn zo 
alleen voor de docent zichtbaar. Klik op Start onderaan als de instellingen naar wens 
zijn. 
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4.   Klik op ‘Live Results’ om het onderstaande scherm te krijgen. Hier wordt de voortgang 
van ieder team zichtbaar. De leerlingen zien de vragen op hun eigen device. Telkens als 
een team een goed antwoord geeft, zal de raket van dat team verder vooruit vliegen.  

 

 
  



 8 

De quiz spelen 
 

1.   Leerlingen loggen via hun eigen apparaat (mobiele telefoon, laptop of tablet) in via 
www.socrative.com > Student Login. Voor iedere drie leerlingen is er één apparaat 
nodig. Er wordt gevraagd om een Room Name: deze is voor de docent bovenaan het 
scherm te zien (in dit geval is dat ONHFTMOA). 
 

 
 

 
 

2.   Leerlingen worden gevraagd om hun naam in te voeren. Dit kan een teamnaam zijn, 
maar ook de namen van de leerlingen zelf (dat maakt niets uit). Het team krijgt 
automatisch een kleur (magenta, blauw of lime). Wanneer alle leerlingen apart inloggen, 
worden ze automatisch ingedeeld in één van de drie teams. In dit geval willen we echter 
dat ze samenwerken en overleggen, dus niet dat iedereen apart inlogt.  

 

 



 9 

 
3.   Wanneer de leerlingen een (team)naam hebben opgegeven en op ‘Done’ hebben geklikt, 

krijgen ze direct de eerste vraag te zien. De quiz bestaat uit twee delen (‘Zoek de PV’ 
en ‘Griekse woordvormen’), maar dit wordt binnen de quiz niet expliciet aangegeven. 
Het is daarom goed om de leerlingen er van tevoren op te wijzen dat er begonnen wordt 
met een aantal vragen waarin ze de persoonsvorm moeten zoeken, en dat er daarna naar 
Griekse woordvormen wordt gevraagd.  
 

 
 

4.   Nadat de leerlingen hun antwoord(en) hebben aangeklikt, moeten ze op ‘Submit’ 
klikken. Ze krijgen dan meteen te zien of hun antwoord goed of fout was. 
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5.   De resultaten van de verschillende teams worden direct verwerkt in de ‘Live Results’.  

 

 
 

6.   Wanneer de leerlingen klaar zijn met de quiz, krijgen ze een scherm te zien waarin 
aangegeven wordt dat de huidige activiteit afgelopen is en dat ze moeten wachten op 
de docent. De docent is degene die de quiz beëindigt door rechtsboven op ‘Finish’ te 
klikken. Vervolgens zijn er verschillende opties voor de docent om de resultaten van 
de klas te bekijken.   

 

 

Ter info:  
Omdat de vragen niet gebonden zijn aan een tijdslimiet, kunnen de verschillende teams de quiz 
op hun eigen tempo doorlopen. De teams hebben in principe alle tijd om te overleggen. Het is 
aan de docent om te bepalen hoe lang de leerlingen hier tijd voor krijgen: de docent kan de 
teams van leerlingen opdragen om de quiz te maken en alleen de tijd in de gaten houden, maar 
de docent kan er ook voor kiezen de vragen op te lezen en klassikaal verder te gaan met elke 
vraag. De vragen worden niet weergegeven op het smartboard; hier is alleen de voortgang van 
de teams zichtbaar.  
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3.2 Stappenplan 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  	   	  

Tips	  bij	  het	  vertalen	  van	  Griekse	  teksten	  
	  

Bijzinnen	  worden	  vaak	  ingeleid	  door	  een	  voegwoord.	  Informatie	  over	  	  
voegwoorden	  kun	  je	  vinden	  op	  pagina	  124	  uit	  PALLAS	  deel	  4.	  	  
	  

In	  het	  grammaticastencil	  vind	  je	  onder	  kopje	  A3	  belangrijke	  
	   	  weetjes	  bij	  het	  werkwoord.	  	  

	  

Let	  op!	  Congruentie	  in	  de	  bijzin	  kan	  ook	  met	  iets	  uit	  de	  hoofdzin	  
zijn!	  	  

Blijf	  goed	  letten	  op	  congruentie!	  Kijk	  ook	  goed	  naar	  de	  tijd	  
van	  de	  persoonsvorm.	  

	  

Voeg	  geen	  informatie	  toe,	  maar	  laat	  ook	  zeker	  geen	  informatie	  weg!	  Let	  goed	  	  
op	  de	  woordvolgorde	  in	  het	  Grieks,	  dat	  duidt	  aan	  waar	  de	  nadruk	  op	  hoort	  te	  	  
liggen.	  	  
	  

Nominativus	  =	  onderwerp	  
Accusativus	  =	  lijdend	  voorwerp	  
Dativus	  =	  meewerkend	  voorwerp	  (LET	  OP:	  niet	  altijd!	  	  
Dativus	  kan	  ook	  bijwoordelijke	  bepaling	  zijn!)	  
	  

Een	  persoonsvorm	  in	  de	  derde	  persoon	  heeft	  niet	  altijd	  een	  onderwerp	  bij	  zich.	  	  
	  

De	  afronding	  

De	  vertaling	  

De	  voorbereiding	  

De	  hoofdzin	  en	  de	  bijzin	  



 12 

	  
 
 
  

Vertaal	  de	  
hoofdzin	  

Vertaal	  de	  
bijzin(nen)	  

Schaaf	  de	  gehele	  	  
zin	  bij,	  totdat	  het	  
goedlopend	  
Nederlands	  is.	  

Controleer	  je	  
Nederlandse	  	  
spelling!	  

Zoek	  de	  persoonsvorm	  van	  de	  hoofdzin.	  
Probeer	  in	  ieder	  geval	  de	  stam	  van	  het	  
werkwoord	  te	  vertalen,	  zodat	  je	  weet	  
wat	  de	  persoonsvorm	  betekent.	  
	  

Zoek	  overige	  werkwoorden	  	  
in	  de	  hoofdzin.	  	  

	  

Zoek	  het	  onderwerp	  van	  de	  	  
persoonsvorm.	  
	  

Verwacht	  je,	  op	  basis	  van	  de	  persoons-‐
vorm,	  dat	  er	  een	  lijdend	  (en/of	  
meewerkend)	  voorwerp	  in	  de	  hoofdzin	  
staat?	  Zo	  ja,	  probeer	  deze	  te	  vinden.	  	  
	  

Bepaal	  naamvallen	  (let	  hierbij	  op	  	  
voorzetsels)	  en	  zet	  booghaken	  tussen	  
dingen	  die	  met	  elkaar	  congrueren.	  
	  

Zoek	  de	  persoonsvorm	  van	  de	  bijzin.	  
Probeer	  in	  ieder	  geval	  de	  stam	  van	  het	  
werkwoord	  te	  vertalen,	  zodat	  je	  weet	  
wat	  de	  persoonsvorm	  betekent.	  
	  

Zoek	  overige	  werkwoorden	  in	  	  
de	  bijzin.	  	  
	  

Zoek	  het	  onderwerp	  van	  de	  	  
persoonsvorm.	  
	  

Verwacht	  je,	  op	  basis	  van	  de	  persoons-‐
vorm,	  dat	  er	  een	  lijdend	  (en/of	  
meewerkend)	  voorwerp	  in	  de	  bijzin	  
staat?	  Zo	  ja,	  probeer	  deze	  te	  vinden.	  	  
	  

Bepaal	  naamvallen	  (let	  hierbij	  	  
op	  voorzetsels)	  en	  zet	  booghaken	  
tussen	  dingen	  die	  met	  elkaar	  
congrueren.	  

	  

Stappenplan	  bij	  vertalen	  
	  

Lees	  de	  titel,	  tussenkopjes,	  
aantekeningen	  en	  inleiding	  door.	  
	  

Bepaal	  met	  hoeveel	  hoofd-‐	  en	  	  
bijzinnen	  je	  te	  maken	  hebt.	  Zet	  
bijzinnen	  tussen	  haakjes.	  

	  

Werk	  de	  zinnen	  één	  voor	  één	  af;	  
behandel	  eerst	  de	  hoofdzin,	  dan	  pas	  de	  
bijzin(nen).	  
	  

De	  voorbereiding	  

De	  hoofdzin	  

De	  bijzin	  

De	  vertaling	  
De	  afronding	  

Doe	  dit	  voor	  alle	  bijzinnen.	  	  
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3.3 Logboek 
  

Logboek  Vertalen  Grieks                 Naam:  ______________  
  

Datum   Tijd  
(minuten)  

Aantal  regels  
vertaald  

Lastige  elementen   Wat  moet  ik  extra  
leren?    
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4. Opdracht  
 
Non-tekst (incl. inleiding en woordenlijst) 
 
Met Korilu de Griemel rond 
Karsten is een hoogbegaafde jongen, die alles al weet en al veertigduizend boeken heeft 
gelezen. Hij is te jong om professor te worden, en te slim om naar school te gaan. Daarom zit 
hij op een bankje in het park, als hij op een dag de Korilu ontmoet. De Korilu is een klein, 
reislustig wezentje, dat niet onder de indruk is van Karsten. ‘Je bent knap, maar niet wijs!’ zegt 
de Korilu. Karsten gaat zonder geld mee op reis rondom de Griemel en beleeft samen met de 
Korilu de meest waanzinnige avonturen. Zo komt hij in Heetje, Stokking, Goudplakje en de 
Groene Hel. Hij ontmoet allemaal verschillende volkeren, waaronder het Oligondervolk. 
De Oligonders nemen Karsten gevangen, en willen hem in hun tempel offeren aan de zonnegod. 
Ze binden hem vast op een steen, maar op het moment dat de lichtstraal bijna bij Karstens hart 
is, ziet de priester de Korilu. De priester schrikt en roept dat de Korilu ongeluk brengt. Karsten 
wordt boos, want hij vindt het niet leuk dat zijn vriend beledigd wordt. Hij spant zijn spieren 
aan en het touw waarmee hij vastgebonden zit, knapt. Wanneer de Oligonders Karsten opnieuw 
gevangen proberen te nemen, begint de tempel in te storten... 
 
 
Ὁποτε ἐγενετο. Ἐκ τῶν δραλῶν τῶν τανῶν ξενη µελαινα ἄξευρα ἀνεδυσατο. Το κατηλον ἐρει, 

τα σιλαινία ἐδιον και τινες θακαµοι τισιν καλοσονοις ἠγαγωρον. Οἱ Ὀλιγονδρες τον Καρστον 

ἐβασσισαν και ἐφιψαν δύστηνως ἀλληλους. Πανυ µεγαλως ἦρξεν δινειν το κατηλον, τινες 

µειζoνες θακαµοι τῶν σιλαινίῶν ὡρµησαν και εἰς τῆν γῆν ἐπησον. Ὁ Καρστος ᾐσθετο ὄτι τοχως 

εἰς τον θοῦν αὐτον  ἐψῇσεν ὁ Κοριλυς. 

Woordenlijst 
1       ὁποτε                    wanneer, zo vaak als, toen 
        ἐγενοµην                 aoristus van γιγνοµαι 
                                        geboren worden, krijgen, gebeuren, plaatsvinden, komen 
        ἡ δραλα                 draam 
        ὁ τανης                  gravees 
        ἀνεδυσαµην          aoristus van ἀνα-δυοµαι 
                                        opduiken, tevoorschijn komen uit + gen. 
        ξενος                     vreemd 
        µελαινα                 vrouwelijke vorm van µελας 
                                        zwart, donker, somber, droevig 
        ἡ ἄξευρα               meechel 
        το κατηλον            schalvedij 
        ῥέω                       stromen, vloeien 
        τὸ σιλαινίον             trichtwoop 
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        ἐδιον                        aoristus van δίνω 
                                        staggen 
        ὁ θακαµος             kieguur 
        ἠγαγωρον                aoristus van ἀγορω 
                                        pieren + dat. 
        τὸ καλοσονον          kalosoon 
        οἱ Ὀλιγονδρες         de Oligonders 
        ὁ Καρστος            Karsten 

ἐβασσισα                 aoristus van βασσίζω 
                                        rommen 
        ἐφιψα                       aoristus van φίβω 
                                        effen 

δύστηνος               ongelukkig 
πανυ                      ( = bijwoord) zeer, volkomen, heel 
µεγαλως                  bijwoord van µεγας 

zeer, in hoge mate 
ἦρξα                         aoristus van ἀρχω 

beginnen met + gen., beginnen te + inf. 
        ὡρµησα                   aoristus van ὁρµαοµαι 

in beweging komen 
ἐπησον                     aoristus van πεπτω 

lapen 
ᾐσθοµην                  aoristus van αἰσθανοµαι 

merken 
ὁ Κοριλυς             de Korilu 

5       τοχος                     mets (bnw) 
ὁ θοῦς                   donter 
ψῇσα                       aoristus van ψάιδω 

spollen 
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5. Antwoordmodellen  
 
5.1 Socrative-quiz 
Onderdeel 1: ‘Zoek de PV’ 
1. Het vak Grieks is erg leuk, omdat je er veel van kunt leren.  
A.   is     ✓  
B.   leuk     ✘  
C.   kunt      ✓  
D.   leren      ✘   
 
2. Grieks en Nederlands gebruiken een verschillend alfabet en in het Nederlands hoeven we 
niet naar naamval te kijken. 
A.   gebruiken     ✓  
B.   hoeven     ✓  
C.   kijken     ✘  
D.   hoeven te kijken   ✘  
 
3. Teksten vertalen vinden veel leerlingen niet altijd even makkelijk!  
A.   vertalen    ✘  
B.   vinden     ✓  
C.   vinden niet altijd even makkelijk ✘  
D.   teksten vertalen   ✘  
 
4. Zorg ervoor dat je geen persoonsvormen over het hoofd ziet, en blijf goed op de 
naamvallen letten! 
A.   zorg      ✓  
B.   ziet     ✓  
C.   blijf     ✓  
D.   letten     ✘  
 
5. Als alles goed gaat, zal iedereen een prima cijfer kunnen halen. 
A.   gaat     ✓ 
B.   zal      ✓ 
C.   kunnen     ✘ 
D.   halen     ✘ 
 
Onderdeel 2: ‘Griekse woordvormen’ 
6. Welke vorm kan geen nominativus zijn?  
A.   οἱ δεσποται    ✘ 
B.   ἡ θαλαττα    ✘ 
C.   τα θηρια    ✘ 
D.   τῇ χωρᾳ    ✓ 
 

7. Welk woord staat in de genitivus? 
A.   πολλης     ✓ 
B.   µεγαλη     ✘ 
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C.   ἡ µαχη     ✘ 
D.   τα ἐθνη    ✘ 

 
8. Welke vormen staan in de comparativus? 
A.   µακρῶν    ✘ 
B.   κρειττων    ✓ 
C.   µειζων     ✓ 
D.   κακων     ✘ 

 
9. Welk(e) woord(en) is/zijn zelfstandig naamwoord? 
A.   µονως     ✘ 
B.   τῆς πολεως    ✓ 
C.   δεινως     ✘ 
D.   ὑστερον    ✘ 

 
10. Welke vorm is de genitivus?  
A.   πας      ✘ 
B.   παντι      ✘ 
C.   παντα      ✘ 
D.   παντος     ✓ 

 
11. Welk werkwoord staat in de aoristus? 
A.   ἐλαµβανοµεν    ✘ 
B.   ἐλαβοµεν    ✓ 
C.   ἐλεγοµεν    ✘ 
D.   ἐλυοµεν    ✘ 

 
12. Welke vorm staat in de imperfectum? 
A.   ἐλυσω     ✘ 
B.   ποιησον    ✘ 
C.   ἐκαλεσο    ✓ 
 
13. Welke van de onderstaande vormen is een medium vorm? 
A.   ἐδοξατο    ✓ 
B.   ἐδοξας     ✘ 
C.   ἐδοξατε    ✘ 
D.   ἐδοξαν     ✘ 

 
14. Welk werkwoord staat in de derde persoon meervoud? 
A.   ἐλυσαµεθα    ✘ 
B.   ἐνοµισαστε    ✘ 
C.   ἐκαλεσαµην    ✘ 
D.   ἠθελησαντο    ✓ 
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5.2 Non-tekst  
Toen gebeurde het. Uit de dramen van de gravezen steeg een vreemde, sombere meechel op... 
De schalvedij golfde, de trichtwopen stagden en enkele kieguren pierden een paar kalosonen. 
De Oligonders romden Karsten en eften elkaar ongelukkig. De schalvedij begon heel erg te 
staggen, enkele grotere kieguren van de trichtwopen kwamen in beweging en laapten naar de 
grond. Karsten merkte hoe de Korilu mets in zijn donter spolde. 
 
	  


