
 

 

 

Inleiding 

 

Dit lespakket laat leerlingen van de derde graad (aso en kso, in mindere mate tso) in de 
klas aan de hand van diverse authentieke bronnen kennismaken met het werk van Hugo 
Claus. Ze bestuderen de evolutie van een gedicht en een prozatekst, onderzoeken hoe 
Claus klassiek toneelwerk omsmeedde tot hoogsteigen teksten en hoe hij zijn eigen werk 
soms hergebruikte in een andere vorm (roman, toneelstuk, film). 

We laten de leerlingen met authentieke documenten (‘bronnen’) werken om zo een beeld 
te krijgen van wat een literair archief als het Letterenhuis precies doet: de teksten 
bewaren die ons een inzicht geven in het creatieve proces van een schrijver en in de 
ontstaansgeschiedenis van een literaire tekst in boekvorm.  

In dit voorbereidende pakket ligt de nadruk sterk op het werk van Hugo Claus. In de expo 
die u achteraf samen met uw klas(sen) kunt bezoeken, zal meer aandacht gaan naar Claus 
zelf, en naar de maatschappelijke context waarin hij als schrijver furore maakte.  

 

  



1  Eindtermen en doelstellingen bij het lespakket 

 

Hieronder vindt u de relevante eindtermen bij dit lespakket, die u naar uw eigen 
leerplandoelen kunt vertalen.  

 

1.1  Eindtermen Nederlands derde graad 

ASO 

(lezen) 

18* 
 

De leerlingen zijn bereid om:  

 

 

• lezend informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp; 
• de verkregen informatie aan eigen kennis en inzicht te toetsen en te 

vergelijken met informatie uit andere bronnen; 
• te reflecteren op inhoud en vorm van de teksten; 
• hun persoonlijk oordeel over bepaalde teksten te formuleren, in vraag te 

stellen en eventueel te herzien. 

(literatuur) 

23  
 

De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende manier van 
lezen:  

 

 

• literaire teksten uit heden en verleden interpreteren, analyseren en 
evalueren. Zij kunnen daarbij verbanden leggen:  

o binnen teksten; 
o tussen teksten; 
o tussen teksten en het brede socioculturele veld; 
o tussen tekst en auteur; 
o tussen teksten en hun multimediale vormgeving; 

• verslag uitbrengen over de eigen ervaringen met literaire teksten uit heden 
en verleden en kunnen deze ervaringen toetsen aan andere interpretaties 
van en aan waardeoordelen over teksten. 

•

 
In de hierboven vermelde activiteiten komen aan bod:  

 

 

• poëzie, proza; 
• theatervoorstelling. 

28* 
 

De leerlingen zijn bereid om:  

 

 

• literaire teksten te lezen; 
• over hun eigen leeservaring met anderen te spreken en erover te schrijven; 
• hun leeservaring in maatschappelijke context(en) te plaatsen; 
• hun persoonlijke leeservaring te toetsen aan die van anderen. 

  



KSO & TSO 

(literatuur) 

23 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende manier van lezen vormelijke en  
inhoudelijke elementen van bijvoorbeeld proza, poëzie, theatervoorstelling, (tv)-drama,  
(ver)film(ing) herkennen.  
 
24 De leerlingen kunnen hun tekstkeuze toelichten, over hun leeservaring spreken en ze  
documenteren in een leesdossier.  
 
25 De leerlingen kunnen informatie over literaire teksten verzamelen en gebruiken. Zij  
maken hierbij gebruik van informatiekanalen zoals bibliotheek, kranten en tijdschriften,  
radio- en tv-programma's, internet en cd-rom.  
 
26 De leerlingen kunnen doelbewust gegevens en werkwijzen hanteren om de taken uit te 
voeren.  
 
27* De leerlingen zijn bereid om:  
- literaire teksten te lezen;  
- over hun eigen leeservaring met anderen te spreken en erover te schrijven;  
- hun leeservaring in maatschappelijke context(en) te plaatsen.  
 

1.2  Vakoverschrijdende eindtermen  

 

Context 7 Socioculturele samenleving 

6 De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen.  

 
 

2  Literair competentieniveau 
 
 
In het literair competentiemodel van Theo Witte hebben leerlingen met 
competentieniveau 5 (‘hoog’ voor een derde graad aso) interesse in de achtergronden en 
literair-historische context van een boek.  
Meer info: www.lezenvoordelijst.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuur voor een verdere uitwerking van de opdrachten en de antwoordsuggesties een 
mailtje aan letterenhuis@stad.antwerpen.be. 
 


