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 29
28 juni 2019

Trello klassieke talen
De VLOT is gestart met een Trello klassieke talen. Op dit digitale platform
kan didactisch materiaal worden verzameld en uitgewisseld. Het kan worden geraadpleegd via een website of via een app voor smartphone of tablet. Omdat het niet de bedoeling is dat ook leerlingen toegang hebben
tot bijvoorbeeld toetsen of examens, kun je alleen toegang krijgen op
aanvraag. Zodra je bent toegevoegd, kun je al het materiaal gebruiken en
ook zelf materiaal toevoegen. Meer info

Griekse workshops voor scholen
Het voorbije schooljaar organiseerde de afdeling Grieks van de Universiteit Gent workshops voor scholen. Door het succes en de positieve feedback zullen die workshops ook volgend schooljaar worden aangeboden,
aangevuld met een nieuwe workshop papyrologie. Omdat er slechts een
beperkt aantal workshops per schooljaar kan worden gegeven, is het aangewezen om bij interesse zo snel mogelijk te reserveren. Meer info

Nazomerconferentie VCN
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019 organiseert de Vereniging
Classici Nederland (VCN) haar jaarlijkse nazomerconferentie in Nunspeet
(NL). De focus ligt op Plato en Vergilius, maar er is ook veel aandacht voor
vakdidactiek. Elke dag zijn er twee lezingen en twee rondes met werkcolleges en workshops. Daarnaast is er een informatiemarkt en een cultureel
programma. Meer info

Nieuwe tentoonstelling in Velzeke
In november 2019 start in het Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling Landschap doorgrond. Tien jaar archeologisch onderzoek in
Zuid-Oost-Vlaanderen, die focust op archeologische sporen van de eigen
streek. Ze zal laten zien wat het archeologisch onderzoek van het laatste
decennium ondertussen allemaal heeft opgeleverd: een intrigerende getuigenis van een uitdagende relatie tussen landschap en mens doorheen
de tijd. De bezoeker zal als het ware wandelen door het verleden en ontdekken hoe onze voorouders omgingen met het landschap. Recente opgravingen, levendige reconstructies van archeologische sites en opmerkelijke objecten uit de regio vertellen het verhaal van de eigen streek.
Vele stukken worden voor het eerst aan het publiek getoond. Er zal ook
een aanbod zijn voor groepen en voor kinderen.

Tentoonstelling Ovidius in metamorfose
De tentoonstelling Ovidius in metamorfose in de Universiteitsbibliotheek
Leuven (van 21 november 2019 tot 16 februari 2020) toont het leven en
werk van Ovidius. Zijn tijd in Rome wordt geëvoceerd aan de hand van
een indrukwekkende maquette van het Forum Romanum, omringd door
enkele handschriften van tijdgenoten, zoals Horatius en Vergilius. Zijn eigen werk wordt gepresenteerd in Latijnse originelen, vertalingen, gedrukte edities en geïllustreerde versies. De meeste aandacht op de tentoonstelling gaat naar de beroemde Metamorphoses. Mooi geïllustreerde
middeleeuwse handschriften, incunabelen en oude boeken verbeelden
de verhalen, maar ook munten, parfumflesjes, schilderijen en beelden tonen aan hoe de Metamorphoses doorheen de eeuwen een inspiratiebron
van vele kunstenaars waren. De reeks van 60 prenten van Hendrick Goltzius uit de 16e eeuw spant hierbij de kroon. Meer info

Zomervakantie
Het schooljaar 2019-2020 wordt spannend door de hervorming van het
secundair onderwijs, die ook voor de klassieke talen gevolgen zal hebben.
Maar voor het zover is, wensen we alle leerkrachten Latijn en Grieks een
ontspannende en deugddoende zomervakantie, waarin de batterijen helemaal kunnen worden opgeladen om met vernieuwd enthousiasme en
frisse moed aan het volgende schooljaar te beginnen.

