Vereniging van Leerkrachten Oude Talen
VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren
tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be | www.vlot-vzw.be

NIEUWSBRIEF
NUMMER 15
4 oktober 2017

Herhaling nascholing over differentiatie
Op woensdag 8 november 2017 organiseert de VLOT in Mechelen de nascholing Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas. De namiddag
bestaat uit een plenum met een theoretisch kader, een sessie over binnenklasdifferentiatie en een keuzesessie over ICT of graadklassen. Inschrijven kan nog tot aanstaande zondag 8 oktober 2017. Meer info

Herhaling folder over Latijn
In de folder Latijn: iets voor jou? wordt aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. De folder kan worden gebruikt tijdens kennismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Bestellingen voor het schooljaar
2017-2018 zijn nog mogelijk tot 31 oktober 2017. Meer info

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 ervaren leerkrachten Latijn en/of Grieks zijn welkom. Kandidaten kunnen
zich melden tot 1 december 2017. Meer info

Programma Griekenlandcentrum 2017-2018
Het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent is terug met een
nieuwe lezingenreeks onder de titel Reizen om te leren: een topografie
van de Griekse cultuur. De sprekers voeren hun publiek langs zeven steden uit de Griekse geschiedenis, van Sparta in de Myceense periode naar
het Athene van vandaag, met tussenstops in o.a. Alexandrië, Constantinopel en Thessaloniki. Het volledige programma met data en titels van de
lezingen is te vinden op de website. Meer info

Programma Spraakwater 2017-2018
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren en het Nederlands Klassiek Verbond organiseren jaarlijks onder de titel Spraakwater een reeks lezingen
over klassieke of archeologische thema’s. Het volledige programma met
data en titels van de lezingen is te vinden op de website. Meer info

Programma CSCT najaar 2017
Dit najaar (van oktober tot december) organiseert het Centrum voor de
Studie van Christelijke Tradities (CSCT) van de Universiteit Gent een lezingenreeks onder de titel Antieke mysterieculten en esoterisch christendom.
Verschillende lezingen daarvan (o.a. over de mysteriën van Eleusis, Cybele, Dionysus en Mithras) zijn ook voor classici interessant. Meer info

Nascholingen aan de Arteveldehogeschool
In het voorjaar van 2018 organiseert de lerarenopleiding Latijn van de
Arteveldehogeschool in Gent twee nascholingen: Minimus maximus! Latijn als hefboom voor (anderstalige) leerlingen met taalachterstand (Ann
Gielen) op dinsdag 20 februari 2018 en Latijn evalueren: geïntegreerde
toetsing vanaf het eerste jaar (Katja De Herdt) op woensdag 7 maart
2018. Meer info

Dag van het Grieks
Op woensdag 2 mei 2018 organiseren de pedagogische begeleidingsdiensten, PEDIC, de KU Leuven en de Universiteit Gent de vierde Dag van het
Grieks voor leerkrachten en leerlingen Grieks van alle Vlaamse secundaire
scholen. Op deze dag in Gent worden talrijke workshops aangeboden
voor de verschillende doelgroepen. De voorlopige aankondiging vind je
op de VLOT-website. Meer info

Dag van de Leraar
Morgen is de Internationale Dag van de Leraar. Op deze dag worden wereldwijd de leerkrachten die zich dagelijks inzetten voor de opleiding en
opvoeding van onze jeugd in de kijker geplaatst. De VLOT drukt in het bijzonder haar waardering uit voor alle leerkrachten Latijn en Grieks die dag
in dag uit het beste van zichzelf geven om jongeren enthousiast te maken
voor de klassieke talen en de Grieks-Romeinse cultuur.

