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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.
Inschrijven kan nog tot 14 september 2016. Meer info

Folder Latijn: iets voor jou? opnieuw verkrijgbaar
De VLOT heeft een folder gemaakt waarin aan leerlingen van het zesde
leerjaar basisonderwijs wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies
mag worden verwacht. De folder kan worden gebruikt tijdens kennismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Hij telt 8 pagina’s (A5-formaat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Om organisatorische redenen wordt deze folder eenmaal per
schooljaar aangeboden. Bestellingen voor het schooljaar 2016-2017 zijn
mogelijk tot 31 oktober 2016. Meer info

Cicero op de planken
De catilinarische redevoeringen van Cicero zijn bewerkt tot een theaterstuk door Daniel Gybels (zelf ook advocaat). De ‘politiek correcte puritein’
Cicero krijgt een menselijk gelaat, te midden van de intriges van macht en
de politieke afrekeningen. Guido Vanderauwera geeft gestalte aan Cicero
als de imposante, wijze, soms zachtmoedige, doch zeer gedreven staatsman-consul. De voorstellingen vinden plaats in Tinnenpot te Gent op 28
september en 4, 11, 12, 13 en 18 oktober 2016. Meer info

Paul Groos vertelt Dido droomt
Het NKV Antwerpen heeft een culturele activiteit op stapel staan. Op vrijdag 13 januari 2017 komt verteller Paul Groos het verhaal over Dido en
Aeneas brengen. Afhankelijk van de inschrijvingen zullen er tijdens de
schooluren twee of drie voorstellingen zijn: om 10.00 uur, 13.00 uur en
14.30 uur. Een nieuw initiatief is de avondvoorstelling om 20.00 uur. Iedereen is welkom.
Dido: vluchteling, vervolgd, verjaagd. Stedenstichtster, dapper, slim.
Vrouw. Verliefd en bemind. En verlaten. Na de moord op haar geliefde
man belandt Dido op de kust van Noord-Afrika. Daar sticht ze een stad,
terwijl ze nog altijd rouwt om het verlies van Sychaeus. Nooit meer wil ze
de liefde kennen. Maar dan spoelt de Trojaan Aeneas aan en spannen
godinnen samen om haar op hem verliefd te maken. Wat komt er nog
terecht van de dromen van koningin Dido?
De voorstelling vindt plaats in zaal CoStA, Sint-Andriesstraat 24, 2000 Antwerpen, duurt 60 minuten en kost 5 euro.
Inschrijvingen: vivianevandenbroucke@hotmail.com.

Studiedag klassieke wereld
Op 30 januari 2017 vindt in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
(NL) een nascholingsdag plaats ter ondersteuning van de vakken Grieks,
Latijn, KCV en geschiedenis. Diverse onderwerpen uit de antieke wereld
komen aan de orde. Ook is er aandacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die we al reizend door de wereld van de
Grieken en de Romeinen tegenkomen. Meer info

1 september
De raad van bestuur van de VLOT wenst alle leerkrachten Latijn en Grieks
een succesvol, boeiend en inspirerend schooljaar 2016-2017.

