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 Nascholing over vocabularium 

 

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte (vakdidactiek Latijn) van de Univer-
siteit Gent organiseert op woensdag 23 januari 2019 de nascholing Res, 
non verba. Actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat. Deze 
nascholing gaat over het recente onderzoek naar woordenschatverwer-
ving en geeft voorbeelden van een alternatieve omgang met vocabula-
rium. De verschillende fases binnen het curriculum klassieke talen komen 
aan bod. Na een kort plenumreferaat worden vier workshops aangebo-
den, waarvan de deelnemers er twee bijwonen. Meer info 

 
 
 Oudgrieks in lager onderwijs 

 

De afdeling Grieks van de Universiteit Gent is op zoek naar een lagere 
school in het Gentse om een pilootproject te starten, waarbij (gratis) les-
sen Oudgrieks worden gegeven aan leerlingen van het vijfde en/of zesde 
leerjaar. Meer info 

 
 
 Nascholing over Delphi 

 

De Universiteit van Amsterdam (NL) organiseert op vrijdag 8 februari 
2019 een nascholing voor classici: Delphi binnenstebuiten gekeerd. In 
deze cursus wordt Delphi in een nieuw perspectief geplaatst met behulp 
van het meest recente wetenschappelijke onderzoek. Meer info 

 
 
 Week van de Klassieken 2019 

 

Migratie is het thema van de twaalfde Week van de Klassieken, die zal 
plaatsvinden van 4 tot 14 april 2019. Tijdens die week worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd, zoals de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz, lezin-
gen, kinderactiviteiten en een Pubquiz. Het programma wordt later be-
kendgemaakt. Meer info 

 

http://www.vakdidactieklatijn.ugent.be/
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/oudegrieken.pdf
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/uva.pdf
http://www.weekvandeklassieken.nl/


 Euroclassica-congres 2019 in Antwerpen 

 

Op vrijdag 30 augustus 2019 verenigen classici uit de lage landen zich voor 
een unieke dag op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Die 
dagen wordt immers het jaarlijkse Euroclassica-congres in Antwerpen ge-
houden. Voor leerkrachten betekent die dag een nascholing met een aan-
tal plenaire lezingen, seminars in de namiddag, een lunch, een receptie 
en vooral veel contacten met collega’s uit zowat twintig verschillende Eu-
ropese landen. Meer info 

 
 
 Eindejaarswensen 

 

De raad van bestuur van de VLOT wenst alle leerkrachten Latijn en Grieks 
nog veel succes met de laatste examen- en klassenraadloodjes van het 
semester en daarna een mooie en deugddoende kerstvakantie met veel 
warmte en gezelligheid. 

 

http://www.vlot-vzw.be/nieuws/euroclassica.pdf

