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 Nascholing Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas 

 

Op woensdag 8 november 2017 organiseert de VLOT in Mechelen de na-
scholing Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas. In een plenum 
wordt eerst een theoretisch kader geschetst over het waarom en het hoe 
van differentiëren. Daarna volgen alle deelnemers nog twee workshops. 
In de ene workshop komt binnenklasdifferentiatie aan bod. Voor de an-
dere workshop kan er een keuze worden gemaakt tussen twee onderwer-
pen: differentiatie met behulp van ICT of differentiatie in graadklassen. 
Inschrijvingen zijn nog mogelijk tot 8 oktober 2017. Meer info 

 
 
 Folder Latijn: iets voor jou? 

 

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. Om organisatorische redenen wordt deze folder slechts eenmaal 
per schooljaar aangeboden. Bestellingen voor het schooljaar 2017-2018 
zijn nog mogelijk tot 31 oktober 2017. Meer info 

 
 
 Tinnenpot speelt (opnieuw) Cicero 

 

Gezien het succes vorig jaar programmeert Tinnenpot opnieuw enkele 
voorstellingen van de monoloog Cicero, de catilinarische redevoeringen 
van de Romeinse schrijver en advocaat Cicero, bewerkt tot een theater-
stuk door Daniel Gybels (zelf ook advocaat). De ‘politiek correcte puritein’ 
Cicero krijgt een menselijk gelaat, te midden van de intriges van macht en 
politieke afrekeningen. Guido Vanderauwera geeft met Romeins elan ste-
vig gestalte aan Cicero als de imposante, wijze, soms zachtmoedige, doch 
zeer gedreven staatsman-consul. De voorstellingen vinden plaats in Tin-
nenpot op maandagen 9, 16 en 23 oktober 2017. Meer info 

 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
http://www.vlot-vzw.be/folder
http://www.tinnenpot.be/0,184,cicero.html


 Tentoonstelling Pompeii, the immortal city 

 

Van 9 december 2017 tot 15 april 2018 loopt in de Beurs van Brussel de 
tentoonstelling Pompeii, the immortal city. Pompeii alsof je er zelf bij was: 
de nieuwe tentoonstelling van Tempora maakt dit mogelijk in samenwer-
king met een aantal grote Italiaanse musea. Eerst maak je de uitbarsting 
van de Vesuvius mee, die de stad in 79 verwoestte, tijdens een fysieke en 
onderdompelende ervaring. Daarna ontdek je een honderdtal authen-
tieke voorwerpen (waaronder de bekende gipsafgietsels) die het verhaal 
van de stad met twee thema’s evoceren: natuur en technologie. Hoe zag 
de natuur rond Pompeii eruit? Wat aten de bewoners? Welke wijnen ver-
bouwden ze? Hoe bouwden ze de stad en haar wegen? Hoe ontwikkelden 
ze de watervoorziening? De natuur en het technisch genie van de inwo-
ners van Pompeii werd op een zonnige voormiddag voor eeuwig verhard 
in steen. Deze tentoonstelling brengt ze weer even tot leven. 

 
 
 Nascholingscursus De Romereis 

 

Op woensdag 7 februari 2018 vind in het Centrum voor de Kunsten in 
Utrecht (NL) de nascholingscursus De Romereis plaats. Deze cursus is be-
doeld voor docenten klassieke talen, docenten geschiedenis en overige 
docenten die geïnteresseerd zijn in de klassieke taal en cultuur en/of die 
meegaan met de jaarlijkse Romereis van de school. Tijdens deze dag zul-
len diverse gastsprekers interessante lezingen verzorgen over diverse as-
pecten van Rome, zoals cultuur, historie en architectuur. Het programma 
van lezingen zal in het najaar van 2017 worden bekendgemaakt op de 
website www.eisma.nl/edumedia. Opgeven of meer informatie aanvra-
gen kan via edumedia@eisma.nl. 

 
 
 1 september 

 

Vandaag konden we al even warmlopen, maar maandag gaat het nieuwe 
schooljaar echt van start. We wensen al onze collega’s Latijn en Grieks 
een boeiend en succesvol schooljaar met fijne klassen en veel gemoti-
veerde en enthousiaste leerlingen. 

 

http://www.eisma.nl/edumedia
mailto:edumedia@eisma.nl

