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Nascholing over de waarde van de klassieke talen
Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert de VLOT haar jaarlijkse nascholing. Het thema deze keer is de taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen, die wordt behandeld door prof.
Christian Laes en dr. Evelien Bracke. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september 2018. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vind
je op onze website: www.vlot-vzw.be/nascholing.

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. Hij telt 8 pagina’s (A5-formaat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Hij wordt te koop
aangeboden aan alle scholen. Bestellen kan tot uiterlijk 31 oktober 2018.
Een inkijkexemplaar van de folder en het bestelformulier vind je op onze
website: www.vlot-vzw.be/folder.

Certaminacomité zoekt juryleden
Het Certaminacomité doet opnieuw een beroep op de bereidheid van
leerkrachten Latijn en Grieks om deel uit te maken van een of meer jury’s
van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks.
Geïnteresseerden melden zich ten laatste op 1 december 2018 bij coördinator Dietske Lehembre. Meer info

Studiedag Klassieke Wereld
Op maandag 28 januari 2019 organiseert Labrys Reizen i.s.m. het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL) een Studiedag Klassieke Wereld,
een nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken Grieks, Latijn en geschiedenis. Op deze dag komen diverse onderwerpen uit de antieke wereld aan bod. Ook is er aandacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die je al reizend door de wereld van de Grieken en de
Romeinen tegenkomt. Meer info

Terug naar school
De VLOT wenst alle leerkrachten Latijn en Grieks een vlotte start van het
nieuwe schooljaar en veel succes om hun leerlingen enthousiast te maken
voor de klassieke talen.

