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 Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen 

 

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de VLOT een netwerkdag voor 
leerkrachten klassieke talen. Het wordt geen traditionele nascholing met 
sprekers en lezingen, maar een dag waarop de leerkrachten zelf infor-
matie uitwisselen en van elkaar leren. Er zal worden gewerkt rond vijf 
thema’s: begeleid zelfstandig lezen, Content and Language Integrated 
Learning (CLIL), onderzoekscompetentie, promotie van Latijn en Grieks, 
werkvormen en digitalisering. De deelnemers kiezen twee onderwerpen 
om actief rond te werken, maar iedereen krijgt de resultaten van alle 
workshops. Meer info 

 
 
 Compagnie Courage speelt War on women 

 

Compagnie Courage heeft met War on women een nieuwe interdiscipli-
naire voorstelling met tekst, zang en dans, onder andere gebaseerd op 
Troades van Seneca. Er zijn voorstellingen in Gent (29-30 mei 2019), Lo-
keren (31 mei 2019), Den Haag (NL, 6-7 juni 2019) en Antwerpen (8 juni 
2019). Meer info 

 
 
 Addisco Zomerschool Latijn 

 

De Addisco Zomerschool Latijn biedt een vernieuwend perspectief op de 
taal en het onderwijs. Een week lang vergroten docenten Roberto Car-
fagni en Casper Porton met enthousiasme en geduld de vakkennis van de 
deelnemers via verschillende werkvormen. Dit is de ideale zomerschool 
voor wie zijn bekwaamheid in het Latijn wil verdiepen en verbreden: een 
unieke nascholing in klein groepsverband in een rustige en groene omge-
ving. Voor deelnemers zijn er drie weken met verschillende niveaus. In 
alle weken wordt er ook aandacht besteed aan Vergilius en aan didac-
tiek. Meer info 

 
 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
https://www.compagniecourage.eu/nl/voorstelling-en-tickets-war-on-women-compagnie-courage
http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm


 Euroclassicaconferentie in Antwerpen 

 

Euroclassica is de overkoepelende organisatie van alle nationale vereni-
gingen voor klassieke talen in Europa. Elk jaar organiseert ze in een ander 
Europees land een grote conferentie, waarop niet alleen de vertegen-
woordigers van de nationale verenigingen worden uitgenodigd, maar ook 
alle geïnteresseerden, in het bijzonder leerkrachten Latijn en Grieks van 
het organiserende land. In 2019 is het de beurt aan Vlaanderen om deze 
conferentie te organiseren. Die zal plaatsvinden in Antwerpen (de UA is 
gastheer) op 30 augustus 2019. De hele dag worden er interessante lezin-
gen en workshops georganiseerd over (de plaats van) klassieke talen in 
Europa, maar daarnaast is het ook een uitgelezen kans om informatie en 
ervaringen uit te wisselen met collega’s Latijn en Grieks uit ca. 20 Euro-
pese landen. Het programma en het inschrijvingsformulier vind je op de 
website van Classica Vlaanderen. 

 
 
 Studiereis Ionië en de grenzen van Griekenland 

 

Ook in 2019 organiseren de Universiteit van Amsterdam en Labrys Reizen 
een intensieve nascholingscursus voor leerkrachten klassieke talen. Die 
bestaat uit een studiedag (7 september 2019) in Amsterdam en een stu-
diereis (17-23 oktober 2019) door Ionië (West-Turkije). Meer info 

 
 
 Nascholing Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn 

 

Tenz organiseert op 16 oktober 2019 (Sint-Niklaas) en 12 februari 2020 
(Turnhout) de nascholing Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn, 
waarin leesvaardigheid en tekstbegrip centraal staan. Er wordt bekeken 
hoe leesstrategieën en elementair tekstbegrip via verschillende werkvor-
men gerealiseerd kunnen worden. Meer info 

 

http://www.classicavlaanderen.be/euroclassica/2019/nl
https://opmaat.labrysreizen.nl/informatie-voor-docenten/185-reizendoordeoudheid
https://www.tenz.be/vormingen/samen-lezen-volgens-het-nieuwe-leerplan-latijn

