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 16
19 november 2017

Euroclassicawedstrijd 2017-2018
Vorig schooljaar behoorde Vlaanderen voor de derde maal op rij zowel
voor Grieks als voor Latijn tot de regio’s met de meeste diploma’s in de
Euroclassicawedstrijd. In 2017-2018 wordt de beproefde succesformule
voortgezet. Leerlingen Latijn van het 2e/3e jaar en leerlingen Grieks van
het 3e/4e jaar kunnen deelnemen. Je neemt de examens af in je eigen
klasgroep op een moment naar keuze en verbetert ze zelf volgens de bijgevoegde correctiesleutel. Nadien bezorg je alleen het ingevulde formulier terug via e-mail aan Christian Laes (christian.laes@uantwerpen.be).
Vul gewoon de namen van de leerlingen in, behoud het formulier zoals
het is en gebruik geen opmaak. Op 31 januari 2018 moeten alle formulieren binnen zijn. De opgaven, de correctiesleutels en het formulier kun je
bekomen bij je pedagogisch begeleider (katholiek onderwijs) of in de virtuele klas Latijn/Grieks op Smartschool (GO!).

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 samenwerking 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 authentieke 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 verbouwden ze? Hoe bouwden ze de stad en haar wegen? Hoe ontwikkelden
ze de watervoorziening? De natuur en het technisch genie van de inwoners van Pompeii werd op een zonnige voormiddag voor eeuwig verhard
in steen. Deze tentoonstelling brengt ze weer even tot leven. Meer info

Gallo-Romeins Museum introduceert uniek schoolprogramma
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren biedt een nieuw schoolprogramma aan: Rondleiding à la carte. Met dit programma kunnen leerkrachten een rondleiding samenstellen op maat van hun leerlingen. Om
de inhoud ervan te bepalen maken ze gebruik van een speciaal ontworpen module op de website van het museum. Daarmee kunnen leerkrachten het museumbezoek naar wens invullen. Zo kan het bezoek nog beter
aansluiten op de doelstellingen van de leerkrachten en de interesses van
de leerlingen. Meer info

Nascholing door Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider Regio Antwerpen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geeft de nascholing Welke leerlingentypes
stoppen na het tweede jaar Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? Deze
nascholing bestaat uit twee halve dagen: woensdag 24 januari en woensdag 23 mei 2018. Meer info

