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Nog een beperkte voorraad folders Latijn: iets voor jou? beschikbaar
De globale bestelling en verzending van de folders Latijn: iets voor jou?
voor het schooljaar 2016-2017 zijn afgelopen, maar er is nog een beperkte voorraad folders beschikbaar. Scholen die alsnog folders willen bestellen, kunnen dus nog een bestelling plaatsen. Meer info

Hervorming secundair onderwijs goedgekeurd
Op 13 januari 2017 heeft de Vlaamse regering de hervorming van het secundair onderwijs goedgekeurd. Belangrijk daarbij voor de klassieke talen: in de eerste en tweede graad blijven de basisopties/studierichtingen
Latijn en Grieks-Latijn behouden, in de derde graad zijn de mogelijke combinaties Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde. Meer info

Fibulae in Rijksmuseum van Oudheden
Bijna 400 fibulae, kledingspelden van brons en edelmetaal, zijn vanaf 28
januari 2017 te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
(NL). In de oudheid en de middeleeuwen werd de fibula door zowel mannen als vrouwen gebruikt om kleding, vooral mantels, mee dicht te spelden. Het is het meest gebruikte en meest gevonden kledingaccessoire.
Uit Nederland zijn er al minstens 25 000 exemplaren bekend, met name
uit Nijmegen en het Rivierengebied. Vaak zijn het vakkundig gemaakte en
prachtige voorwerpen, die veel vertellen over de mode van eeuwen geleden. De tentoonstelling is tot en met 7 januari 2018 te zien op de afdeling
‘Archeologie van Nederland’. Meer info

Studiedag Klassieke wereld
Op maandag 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

Beginnerscursus Latijn voor volwassenen
Op woensdag 1 februari 2017 start in het centrum voor volwassenenonderwijs Handelsschool Aalst een beginnerscursus Latijn voor volwassenen. Meer info

Presentatie van de Latijnse lesmethode Minerva
Op woensdag 1 februari 2017 organiseert de Nederlandse educatieve uitgeverij Eisma Edumedia in Utrecht een bijeenkomst waarop de Latijnse
lesmethode Minerva wordt voorgesteld. Het programma bestaat uit een
presentatie en een workshop. Ook over de andere uitgaven van Eisma
Edumedia kunnen vragen worden gesteld. Meer info

Nascholingscursus De Romereis
Op woensdag 8 februari 2017 organiseert de Nederlandse educatieve uitgeverij Eisma Edumedia in Utrecht de nascholingscursus De Romereis. Het
programma bestaat uit lezingen over verschillende onderwerpen in verband met de Eeuwige Stad. Meer info

Studiedag Levend Latijn en Grieks
Op zaterdag 11 februari 2017 organiseren de KU Leuven en de Universiteit 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

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. De nieuwste editie vindt
plaats van 10 tot 14 april 2017 in Lokeren. Meer info

