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 Folder Latijn: iets voor jou? 

 

De bestellingen van de folder Latijn: iets voor jou? voor het schooljaar 
2017-2018 zijn in principe afgesloten en alle bestelde folders zijn verzon-
den, maar omdat we er meestal iets meer laten drukken voor late beslis-
sers, is er nog een beperkte voorraad beschikbaar. Meer info 

 
 
 Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling? 

 
 

 

Een ‘dode’ taal leren lijkt vandaag de dag wel het stomste dat je kunt 
doen. Wetenschappen en ‘levende’ talen leren, dat is de toekomst! Maar 
dat is buiten het enthousiasme van latinist Christian Laes gerekend. De 
voorzitter van Classica Vlaanderen houdt in een college voor Universiteit 
van Vlaanderen een vurig pleidooi voor de studie van het Latijn en toont 
aan dat het zeker geen tijdverspilling is. Bekijk de video op YouTube. 

Naar aanleiding van dat college schreef prof. Laes tevens een opiniestuk 
in het tijdschrift Knack: ‘Latijn is het vak bij uitstek dat leerlingen uitnodigt 
voor een tijdreis door vele eeuwen beschaving’. Lees zijn bijdrage op 
de website van Knack. 

 
 
 Opleidingen door vormingscentrum Tenz 

 

Het vormingscentrum Tenz biedt op verschillende data en locaties drie 
opleidingen aan voor leerkrachten Latijn: 
- De positionele leesmethode: basissessie (Kristien Hulstaert). Meer info 
- De positionele leesmethode: plussessie (Kristien Hulstaert). Meer info 
- Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs (Christian Laes). 
Meer info 

 
 
 
 
 

http://www.vlot-vzw.be/folder
https://www.youtube.com/watch?v=-5uzeE2I3U8
http://www.knack.be/nieuws/belgie/latijn-is-het-vak-bij-uitstek-dat-leerlingen-uitnodigt-voor-een-tijdreis-door-vele-eeuwen-beschaving/article-opinion-939429.html
http://www.tenz.be/basissessie-de-positionele-leesmethode/
http://www.tenz.be/plussessie-de-positionele-leesmethode/
http://www.tenz.be/levend-latijn-en-oudgrieks-in-het-vlaamse-onderwijs/


 Studiedag klassieke wereld 

 

Op maandag 29 januari 2018 organiseert Labrys Reizen i.s.m. het Rijks-
museum van Oudheden in Leiden (NL) een nascholingsdag ter ondersteu-
ning van de vakken Grieks, Latijn en geschiedenis. Op deze dag komen 
diverse onderwerpen uit de antieke wereld aan de orde. Ook is er aan-
dacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die we al 
reizend door de wereld van de Grieken en de Romeinen tegenkomen. 
Meer info 

 
 
 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. De organisatie 
is in handen van uitgeverij Eisma Edumedia. Meer info 

 
 
 Romalia 2018 

 

Romalia is een initiatief van studenten en oud-studenten om leerlingen 
van het eerste tot het vierde middelbaar op een speelse manier de oud-
heid te laten ontdekken. Men richt zich op verschillende aspecten van de 
cultuur: het dagelijks leven, zingen in het Latijn, eens echt mogen ‘vech-
ten’ in een bosspel en nog zoveel meer. Gedurende vijf dagen staan spel 
en creativiteit centraal en dat alles binnen een Romeins thema. Romalia 
vindt dit schooljaar plaats van 9 tot 13 april 2018 in Nieuwpoort. Meer 
info 

 
 
 Petitie voor behoud van Nuntii Latini 

 
Nuntii Latini, de Latijnse nieuwsberichten op de Finse zender Yle Radio 1, 
dreigen na 28 jaar uit de ether te verdwijnen. Red het programma en te-
ken de petitie. Meer info 

 
 
 2018 

 

De raad van bestuur van de VLOT wenst alle leerkrachten 
Latijn en Grieks sfeervolle eindejaarsdagen en een spran-
kelend 2018. 

 

http://www.labrysreizen.nl/opmaat/studiedagklassiekewereld
https://edumedia.eisma.nl/romereis/
http://www.romalia.be/
http://www.romalia.be/
https://la.petitions24.com/appellite_ut_nuntii_latini_continuentur

