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 Nascholing Latijn lezen: ut cerni videantur 

 

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de VLOT een nascholing over 
leesdidactiek in de lessen Latijn met Kristien Hulstaert, lector Latijn in de 
lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. In een 
plenumsessie wordt de leesmethode toegelicht en worden mogelijke 
werkvormen en didactisch materiaal bekeken. Na de pauze kun je in een 
workshop zelf aan de slag om de methode toe te passen op een tekst. 
Meer info 

 
 
 Petitie voor behoud van Grieks in het Vlaams onderwijs 

 

Een aantal professoren en pedagogisch begeleiders van verschillende 
Vlaamse universiteiten en onderwijsnetten hebben een petitie opgesteld 
voor het behoud van het vak Grieks in het secundair onderwijs. Ze wijzen 
daarin met duidelijke argumenten op de meerwaarde ervan voor de leer-
lingen en het onderwijs. De petitie zal worden bezorgd aan Vlaams minis-
ter van Onderwijs Hilde Crevits. Teken de petitie 

 
 
 Zomercursussen oude talen in Louvain-la-Neuve 

 

De Académie Belge pour l'Étude des Langues Anciennes et Orientales 
(ABELAO) organiseert van 2 tot 12 augustus 2016 aan de Université Ca-
tholique de Louvain (UCL) zomercursussen over Latijn, Grieks en diverse 
oosterse talen (Arabisch, Egyptisch, Hebreeuws, Hettitisch, Sanskriet 
enz.). Afhankelijk van de taal zijn er verschillende niveaus mogelijk: élé-
mentaire, moyen en supérieur. Wie dat wenst, kan ook logies reserveren 
in een universitaire residentie. Meer info 

 
 
 
 
 
 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Vlaams_Minister_van_Onderwijs_Hilde_Crevits_Behoud_het_Grieks_in_het_Middelbaar_Onderwijs_1/?esPKyhb
http://www.abelao.be/


 Odysseus zoekt jong talent 

 
Volgend seizoen speelt in de KVS (Brussel) de voorstelling Odysseus. Een 
zwerver komt thuis naar de recente vertaling door Patrick Lateur van Ho-
merus’ Odyssee. Acteurs die meespelen zijn onder andere Frank Focketyn 
en Bruno Vanden Broecke. Voor de openingsscène is de KVS op zoek naar 
een jongen van maximaal 22 jaar die de openingsverzen mag brengen op 
het podium. Meer info op onze website. 

 
 
 Nieuwe rubrieken op de VLOT-website 

 

De VLOT-website heeft er enkele nieuwe rubrieken bij gekregen. Onder 
de titel ‘Informatie’ vind je voortaan ook ruim 80 links naar websites over 
de oudheid, bijna 70 titels van films, series en documentaires over de 
oudheid en 90 oudheidkundige musea en sites in België en (ver) daarbui-
ten. Verdere uitbreiding en nog nieuwe rubrieken zijn gepland. 

 
 
 Prettige vakantie! 

 

Na een schooljaar vol met lessen, evaluaties, leerlingenbegeleiding, ad-
ministratie en zoveel meer staan er ons binnenkort twee maanden wel-
verdiende zomervakantie te wachten. Ook de VLOT knijpt er even tussen-
uit, om in september met opgeladen batterijen en goede moed weer aan 
de slag te gaan voor de klassieken. We wensen alle collega’s een zonnige 
en deugddoende zomer. 

 


