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 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 kennisma-
kingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Hij telt 8 pagina’s (A5-for-
maat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur ge-
drukt. Bestellingen voor het schooljaar 2016-2017 zijn nog mogelijk tot 
31 oktober 2016. Meer info 

 
 
 Met de VLOT naar het RMO in Leiden 

 
 

 

Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert de VLOT een daguitstap naar Lei-
den. In de voormiddag vertelt conservator Ruurd Halbertsma ons meer 
over het Rijksmuseum van Oudheden en zijn collectie, na de lunch bezoe-
ken we de (volledig vernieuwde) Grieks-Romeinse afdeling onder leiding 
van een museumgids. Alle informatie over deze exclusieve excursie vind 
je heel binnenkort op onze website, maar stip de datum alvast aan in je 
agenda. 

 
 
 Certaminacomité zoekt juryleden 

 

Om de continuïteit van zijn werking te verzekeren is het Certaminacomité 
voor de correctie van de vertalingen van de Vlaamse olympiades Latijn en 
Grieks op zoek naar enthousiaste juryleden. Zowel startende als meer er-
varen leerkrachten Latijn en/of Grieks zijn welkom. Meer info 

 
 
 Lezingenreeks Literatuur en seksualiteit 

 

De vakgroep Taal- en Letterkunde van de Universiteit Gent organiseert 
dit najaar een lezingenreeks over literatuur en seksualiteit. Voor leer-
krachten Latijn is vooral de lezing van Marco Formisano (Seks als kennis 
van het verleden, over Catilina, 6 oktober 2016) interessant. Meer info 

 

http://www.vlot-vzw.be/folder
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/certamina.pdf
http://www.taalenletterkunde.ugent.be/permanentevorming
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAluniya3PAhXDExoKHU-FAdcQjRwIBw&url=https://www.artifex.nu/agenda/3205/4235/exposities--kunstcollecties--musea--lezingen/zaterdag-11-oktober/0000/kindertentoonstelling-ijstijd-in-het-rmo.html&psig=AFQjCNHBfBN3nIwdtGjfM9Rv8Vy7dlxFrw&ust=1474997969541788
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiymNbKwZbPAhUL1xQKHXtMBDEQjRwIBw&url=http://www.certamina.be/&psig=AFQjCNEBVbpWcKo8dqH9zY_UPqL7_LMuvQ&ust=1474205498098586


 Lezingenreeks Religie en geweld 

 
Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (CSCT) van de Uni-
versiteit Gent organiseert dit najaar een lezingenreeks over religie en ge-
weld. Volgens de organisatie komt de oudheid aan bod in de lezingen van 
Annelies Lannoy (Offers. Religieus geweld volgens antropologische en 
godsdiensthistorische theorieën, 25 oktober 2016) en Danny Praet (Ge-
weld in het vroege christendom: van martelaren tot vervolgers, 8 novem-
ber 2016). Meer info 

 
 
 NKV opnieuw in de startblokken 

 

Het Nederlands Klassiek Verbond is begonnen aan zijn werkingsjaar 2016-
2017. Informatie over de activiteiten vind je op de website of Facebook-
pagina van de provinciale afdelingen (over de afdeling Limburg bereikte 
ons helaas geen informatie): 
NKV Antwerpen 
NKV Oost-Vlaanderen 
NKV Vlaams-Brabant 
NKV West-Vlaanderen 

 
 
 Lezing Klassieke talen in crisis?! 

 

Op donderdag 15 december 2016 geeft Evelien Bracke de lezing Klassieke 
talen in crisis?! Internationale perspectieven. Data en projecten uit het 
Verenigd Koninkrijk. Daarin bespreekt ze onder meer haar bevindingen 
van het onderzoek naar de gevolgen van het bestuderen van klassieke 
talen op de algemene taalontwikkeling bij Engelssprekenden, aangezien 
deze bevindingen zijn gebruikt om beleidsmakers van het praktische nut 
van klassieke talen te overtuigen. Meer info 

 
 
 Grote Ken-Je-Klassiekenquiz 2017 

 

Alle goden! Religie in de oudheid is het thema voor de Week van de Klas-
sieken (9-19 maart 2017). Het thema zal ook terugkomen in de vragen 
van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz voor leerlingen klassieke talen in 
Vlaanderen en Nederland. Wordt jouw school in 2017 de winnaar van de 
Grote Ken-Je-Klassiekenquiz? Meer info 

 
 
 Studiedag Levend Latijn en Grieks 

 
 

 

Op zaterdag 11 februari 2017 organiseren de KU Leuven en de Universi-
teit Antwerpen de Kortenberg-studiedag Levend Latijn en Grieks in het 
oudetalenonderwijs? Deze studiedag behandelt de vraag of we in onze 
vakken niet té eenzijdig de klemtoon op leren lezen hebben gelegd en 
daardoor de productieve taalvaardigheden (spreken en schrijven) niet al 
te brutaal hebben geschrapt. Meer info 

 

http://www.csct.ugent.be/
https://www.facebook.com/NKVAntwerpen/?fref=ts
http://www.nkvoostvlaanderen.be/
https://www.facebook.com/NKV-Vlaams-Brabant-752244011501943/?fref=ts
http://www.nkvwestvlaanderen.be/
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/bracke.pdf
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/kenjeklassiekenquiz.pdf
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/kortenberg.pdf
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPk533mvvOAhVEOxoKHVtnCtMQjRwIBw&url=http://www.philosophy.ugent.be/onderzoeksgroepen&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNH4MWyR5d9L7b8ns6rC2dkfGIH9Pw&ust=1473267406271216
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ0srC6q_PAhWIOhoKHVUkDUUQjRwIBw&url=https://twitter.com/nkvgroningen&psig=AFQjCNEynuvepC9c5PS5X8rNU1Xz4nIvQw&ust=1475075462635968
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_5KxiKvPAhVEExoKHaJQA94QjRwIBw&url=http://tabula-cerata.blogspot.com/2011/12/week-van-de-klassieken-2012-eerste.html&psig=AFQjCNF7Br60-vtxrgCyusShjLHwdWcH0A&ust=1474911698255264


 Romalia 2017 

 

Romalia zijn jeugdkampen die worden georganiseerd door studenten van 
de specifieke lerarenopleiding Latijn van de KU Leuven voor jongeren die 
dit schooljaar in het eerste tot vierde middelbaar zitten. Het opzet is om 
jongeren ook buiten de schoolcontext op een heel ontspannen, speelse 
manier te laten kennismaken met de Romeinen. Of je nu leerling Latijn 
bent of niet, zolang er wat Romeinse interesse door je aderen stroomt, 
ben je welkom. De nieuwste editie vindt plaats van 10 tot 14 april 2017 in 
Lokeren. Meer info 

 

http://www.romalia.be/
http://www.romalia.be/

