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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 informatie 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. Inschrijven kan nog tot 11 september 2019. Meer info

Gloednieuwe folder Latijn: iets voor jou?
Voor het achtste schooljaar op rij stelt de VLOT een promotiefolder voor
Latijn ter beschikking van alle scholen. We presenteren evenwel een volledig herwerkte versie, waarbij we rekening hebben gehouden met opmerkingen die we ontvingen. De tekst werd ingekort en vereenvoudigd,
er werden foto’s en cartoons toegevoegd en de lay-out werd helemaal op
maat gemaakt van 12-jarigen. Het resultaat is een moderne, aantrekkelijke en verstaanbare folder. Hij telt nu 6 pagina’s (A5-formaat) en wordt
nog steeds volledig in kleur gedrukt. Je kunt de folder inkijken en bestellen op onze website. Meer info

5 vrouwen in Tinnenpot
Theater Tinnenpot in Gent brengt het stuk 5 vrouwen, gebaseerd op Homerus. Vijf vrouwen uit de Ilias en de Odyssee worden belicht: Helena,
Nausicaä, Andromache, Penelope en Circe. De vertaling, bewerking en
begeleiding zijn in handen van Patrick Lateur, de acteurs zijn Jo Decaluwe
en Els Deceukeleir. De speeldata zijn 19, 21 en 26 september, 4 en 5 oktober 2019. Meer info

Nascholingen door de PBD van het GO!
Komend schooljaar zet de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!
verder in op de modernisering van de eerste graad. Specifiek voor de leerkrachten klassieke talen zitten volgende nascholingen in het aanbod:
• leerlingenbegeleiding en evaluatie in de klassieke talen (Brussel, 23.09
en 03.10);
• ontwikkelgroep van materiaal voor de basisoptie klassieke studiën
(Brussel, 30.09, 08.10, 08.11, 15.01, 21.02, 02.04 en 25.05);
• Grieks voor iedereen (Antwerpen, 04.11, 18.11 en 12.12);
• Latijn lezen in de eerste graad (Brussel, 05.03 en 26.05);
• aanvangsbegeleiding voor nieuwe leerkrachten Latijn en Grieks (Brussel, 11.10 en 06.02).
Info en inschrijvingen: pro.g-o.be/kalender.
Contact: Gwen Steenkiste (gwen.steenkiste@g-o.be).

Gallo-Romeins Weekend in Wervik
Op 5 en 6 oktober 2019 vindt in Wervik het tweejaarlijkse Gallo-Romeins
Weekend plaats, waarbij de ijzertijd en de Romeinse tijd weer tot leven
komen door gebruik te maken van re-enacting en living history. Het thema van de 14e editie is Tempus fugit. Bezoekers kunnen kennismaken
met de evolutie van een Romeins legionair tussen ca. 1000 v.C., toen de
Latijnen zich vestigden in de streek rond Rome, en 476 n.C., het einde van
het West-Romeinse Rijk. Daarnaast probeert men Keltische groepen te
brengen vanaf de bronstijd tot de ijzertijd. Ten slotte zullen ook Frankische groepen aanwezig zijn, die de Romeinse macht in onze streken overnamen. Meer info

Dag van de klassieke talen in Kortrijk
Regio Oost- en West-Vlaanderen van de pedagogische begeleiding van
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseren i.s.m. Eekhout Academy
op zaterdag 12 oktober 2019 de dag van de klassieke talen aan Campus
Kulak in Kortrijk. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: hoogbegaafdheid in de klas, breed evalueren, goede onderzoeksvragen,
(Neo)latijnse kusgedichten, de Ars amatoria ... Meer info

Dag van de Taal op EDUC Days in Brussel
Van 21 tot 23 november 2019 vinden in Brussels Expo de EDUC Days
plaats, het grootste nationale onderwijsplatform van België. In het kader
van de Dag van de Taal op vrijdag 22 november 2019 organiseren enkele
lerarenverenigingen allerlei activiteiten. Ook de VLOT zal zorgen voor
twee bijdragen. Leden van onze vereniging kunnen gratis toegang krijgen
tot de beurs en de lezingen. Meer info

Certaminacomité zoekt juryleden
Het Certaminacomité, dat de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks organiseert, zoekt juryleden voor de vier individuele en klassikale vertaalwedstrijden voor leerlingen. De jurering vindt plaats in Brussel tussen januari
en maart 2020. Kandidaten kunnen zich ten laatste op 1 december 2019
melden bij Dietske Lehembre. Meer info

Nieuwe game Romeinen Quest in Rijksmuseum van Oudheden
Ga mee op een avontuurlijke reis in Nederland, 2000 jaar geleden, in de
tijd van de Romeinen. Met de interactieve game Romeinen Quest op je
telefoon volg je een van de vier karakters Marcus, Caius, Flavia of Valeria
in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL). Door puzzels te kraken
en te speuren naar aanwijzingen in de zalen Nederland in de Romeinse
tijd bepaal jij hun reis en hun lot. Soms lopen de karakters elkaar zelfs
virtueel tegen het lijf. Onderweg verzamel je de meest bijzondere Romeinse voorwerpen. Zo leer je al gamend de mooiste verhalen over de
museumcollectie kennen. Het spelen van een reis duurt 20-40 minuten
per karakter. Romeinen Quest is geschikt voor alle liefhebbers van de Romeinen en archeologie (vanaf 10 jaar) en is gratis te downloaden in de
App Store en Google Play. Meer info

Tentoonstelling Cyprus in Rijksmuseum van Oudheden
Op 11 oktober 2019 opent het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL)
Cyprus. Eiland in beweging, een unieke tentoonstelling over een van de
belangrijkste kruispunten van oude culturen in de Middellandse Zee. Een
selectie van 400 archeologische topstukken, waarvan ruim 300 afkomstig
uit Cyprus’ nationale collecties, vertegenwoordigen ruim 9000 jaar geschiedenis van het eiland in een indrukwekkend decor van enorme,
kunstzinnige landschapsfoto’s. Manshoge beeldhouwwerken en portretten van marmer en terracotta, fantasierijk aardewerk met gezichtjes en
dierfiguren, luxe importgoederen uit het Nabije Oosten en Egypte, grote
bronzen ketels en wapens, kleurige mozaïeken, gouden sieraden en een
met zilver ingelegde koningszetel tonen de diversiteit én eigenheid van
de unieke cultuur van Cyprus. De expo loopt tot 15 maart 2020. Meer info

Docentenmiddag Woordenboek Latijn
Op woensdag 30 oktober 2019 organiseert Amsterdam University Press
de docentenmiddag Woordenboek Latijn in Amsterdam (NL). Op het programma: introductie door woordenboekredacteur Harm Pinkster, Woordenboekgebruik en de cognitieve belasting bij vertalen (Daniël Bartelds),
Ervaringen met het online woordenboek Latijn in de klas (Michael Buijkx),
Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn: het woordenboek in
grammatica-uitleg (Suzanne Adema), ervaringen van de deelnemers met
het gebruik van woordenboeken. De namiddag wordt afgesloten met een
borrel. Info en inschrijvingen bij Inge van der Bijl (i.vd.bijl@aup.nl).

Studiedag Klassieke wereld
Op maandag 27 januari 2020 vindt in het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden (NL) de studiedag Klassieke wereld plaats, georganiseerd door Labrys Reizen. Deze editie heeft de focus op Griekenland. Er wordt een link
gelegd tussen de oudheid en het land nu; de klassieke reis wordt bekeken
vanuit nieuwe invalshoeken. Het volledige programma wordt later op de
website gepubliceerd. Meer info

Nascholingscursus De Romereis
Op woensdag 5 februari 2020 vindt de 20e editie van de nascholingscursus De Romereis plaats, georganiseerd door Eisma Edumedia. Deze cursus
is bedoeld voor leerkrachten klassieke talen, maar is ook interessant voor
leerkrachten die meegaan op de Romereis van een school, zoals leerkrachten geschiedenis en aardrijkskunde. Het programma is op dit moment nog niet bekend, maar wordt binnenkort meegedeeld. Meer info

Einde van Nuntii Latini
Na 30 jaar is er een einde gekomen aan de Nuntii Latini op de Finse radiozender YLE. Of zoals de makers het nieuws zelf aankondigden: Nuntii Latini Radiophoniae Finnicae Generalis, qui inde ab anno millesimo nongentesimo undenonagesimo (1989) iam triginta annos septimanatim emittuntur, post hanc emissionem finiuntur et decreto moderatorum radiophonicorum post ferias aestivas non continuabuntur. Auscultatoribus,
quorum grex ad omnes orbis continentes amplificatus est, propter fidelitatem gratias quam maximas agimus et valedicimus.

Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 wordt spannend door de start van de
hervorming van het secundair onderwijs, die ook voor de klassieke talen
gevolgen heeft. We wensen alle leerkrachten Latijn en Grieks dan ook
veel enthousiasme, inspiratie en goede moed om hun leerlingen op sleeptouw te nemen langs de prachtige taal en de cultuur van de oude Grieken
en Romeinen.

