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Lustrumviering Een stem voor de klassieken. 20 jaar Vereniging van
Leerkrachten Oude Talen
De VLOT kan terugblikken op een succesvolle en geslaagde lustrumviering
ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag, die we vierden op zaterdag 27 februari 2016 in Leuven. Het programma bestond uit lezingen van
Patrick De Rynck en Patrick Lateur, een panelgesprek (met ook Luc Devoldere en Christian Laes) en een ‘klassiek’ geïnspireerde stadswandeling.
Bekijk het fotoalbum

Cursus Nieuwe media voor oude talen
Het internet en zijn nieuwe media zijn niet meer weg te denken uit ons
leven en dat van onze leerlingen. Kunnen ze ook een meerwaarde betekenen in de lessen Latijn en Grieks? Maken ze het lesgeven gemakkelijker
en het leren efficiënter? In de cursus Nieuwe media voor oude talen (12
en 19 april 2016) maak je in actieve workshops kennis met algemene en
vakspecifieke internettoepassingen die je gratis kunt gebruiken in de lessen Latijn, Grieks en antieke cultuur. Meer info

Romeins jeugdkamp in de paasvakantie
Van 4 tot 8 april 2016 vindt in Bellingen het Romeinse jeugdkamp Romalia
plaats. Het wordt georganiseerd door studenten en oud-studenten van
de specifieke lerarenopleiding Latijn aan de KU Leuven en is bedoeld voor
leerlingen van het eerste tot het vierde jaar secundair onderwijs. Tijdens
het kamp staan spel en creativiteit centraal: spelletjes in een Romeins
kleedje, een Latijnse zangavond, een Romeinse maaltijd enz. Meer info

Ons onderwijs van morgen
Onze samenleving verandert in hoog tempo. Ons onderwijs moet volgen.
Daarom geeft de Vlaamse overheid zo veel mogelijk mensen en organisaties de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening van de
eindtermen. Waar moet ons onderwijs op inzetten? Kortom: wat is van
leRensbelang voor de kinderen en jongeren van morgen? Doe mee! De
eindtermen van morgen bepalen we samen. Meer info

Vacatures bij de onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie legt wervingsreserves aan voor de functie van onderwijsinspecteur talen (vakgebieden Germaanse, Romaanse en klassieke talen). Heb je ten minste 8 jaar onderwijservaring en voldoe je aan de
voorwaarden vermeld in de uitgebreide oproep? Solliciteer dan uiterlijk
op 21 maart 2016 via mail. De selectieprocedure bestaat uit een screening van de deelnemingsvoorwaarden, een interview met eventuele bijkomende testen en een generieke proef in samenwerking met Jobpunt
Vlaanderen. Meer info

Tentoonstelling Romeinse kust in Leiden
Van 1 april tot 25 september 2016 loopt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de tentoonstelling Romeinse kust. Het is een wandeling
langs de Nederlandse kust in de Romeinse tijd (rond 200 n.C.) en een ontmoeting met de inheemse bevolking en de Romeinen die daar leefden.
Archeologische vondsten als wapens, gebruiksaardewerk, sieraden, godenbeeldjes en altaren uit de drie kustprovincies, reconstructies van Romeinse schepen en forten illustreren handel en scheepvaart, religie en
wonen, en de militaire verdediging van de kust en de Romeinse rijksgrens.
Die doorsneed het land destijds langs de loop van de Rijn. Kinderen kunnen de ‘Romeinse kust’ afspeuren met een spel. Meer info

Archeologisch erfgoed in Italië bedreigd
Door hervormingen van het Italiaanse Ministerie van Cultureel Erfgoed,
die in sneltempo en zonder overleg tot stand zijn gekomen, dreigt het
behoud van het archeologisch erfgoed in Italië in gevaar te komen. Met
een petitie wordt gevraagd om het voorgestelde decreet in te trekken en
overleg te plegen met alle betrokkenen.

