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 Nascholing Het Lam Gods en de klassieke oudheid 

 

2020 is het Van Eyckjaar. Op woensdag 6 mei 2020 organiseert de VLOT 
dan ook een nascholing die Van Eyck en met name het Lam Gods bena-
dert vanuit de klassieke oudheid. Ze gaat onder meer in op de invloed van 
de Griekse filosofen Plato en Aristoteles op het Lam Gods en bespreekt 
onder andere ook de aanwezigheid van citaten uit Vergilius’ oeuvre en uit 
andere antieke Latijnse teksten in het Lam Gods. De sprekers zijn Danny 
Praet en Benjamin De Vos, onze gastheer is de Universiteit Antwerpen. 
Meer info 

 
 
 Nieuw in Tongeren: Archeoloog at work 

 

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren lanceert in maart 2020 een 
nieuw programma voor scholen: Archeoloog at work. Dat koppelt de the-
orie aan de praktijk. De leerlingen krijgen de opdracht vondsten uit een 
woning van Romeins Tongeren te onderzoeken. Daarbij vormen ze onder-
zoeksteams. Ze worden uitgedaagd met creatieve denk- en zoekopdrach-
ten en passen verschillende archeologische technieken toe: sorteren, me-
ten en schaalrekenen, determineren en registreren. Op die manier wor-
den ze aangezet om kritisch na te denken over wat we wel en niet weten 
over het verre verleden. Meer info 

 
 
 Romeins kamp Romalia is terug 

 

Van 12 tot 17 april 2020 (in de paasvakantie) vindt opnieuw het Romeinse 
vakantiekamp Romalia plaats, het enige cultuurkamp dat zich volledig in 
Romeins thema afspeelt. Leerlingen van de eerste en tweede graad se-
cundair onderwijs zijn welkom voor vijf dagen avontuur in Chevetogne. 
Voor 170 euro kunnen ze zich helemaal onderdompelen in de wereld van 
de Romeinen. Meer info 

 
 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
https://www.galloromeinsmuseum.be/schoolprogrammas/Archeoloog%20at%20work%20/66
https://www.facebook.com/events/1095863617472169/


 Maquette van Rome vernieuwd 

 

De oude maquette van het keizerlijke Rome in het Museum Kunst & Ge-
schiedenis in Brussel is volledig schoongemaakt en gerestaureerd. Ook de 
opstelling is vernieuwd. Via video, 3D-animaties, touchscreens en aug-
mented reality kom je alles te weten over de maquette, haar maker Paul 
Bigot, de belangrijkste gebouwen in Rome en over de inwoners van de 
stad en hun leven daar. Meer info 

 
 
 Studiedag en studiereis over epigrafie 

 

De Universiteit van Amsterdam en Labrys Reizen organiseren opnieuw 
een klassieke studiedag (zaterdag 5 september 2020) en bijbehorende 
studiereis (van 15 tot 21 oktober 2020). Het thema dit jaar is Tekst en 
monument. Epigrafie op locatie. De studiedag vindt plaats in Amsterdam, 
de studiereis gaat naar Athene en de omgeving van Delphi. Meer info 

 
 
 Hulp gevraagd bij promotiefilmpje voor Latijn 

 

De VLOT wil graag een promotiefilmpje laten maken voor Latijn, dat we 
ter beschikking willen stellen van alle scholen en dat gebruikt kan worden 
op infomomenten en opendeurdagen. De organisatie en de kosten van 
de productie worden gedragen door de VLOT, maar voor de inhoudelijke 
invulling kunnen we niet alleen instaan. Daarom roepen we al onze leden 
en sympathisanten op om ons te helpen: 

• Wie heeft foto’s of video’s van schoolse of buitenschoolse activiteiten 
tijdens of in het kader van de lessen Latijn? Dat kunnen lesmomenten 
zijn, maar ook projecten, uitstappen, reizen enz. (Let op met portret-
recht en privacywetgeving: leerlingen op de foto’s of video’s, of hun 
ouders, moeten toestemming geven voor het gebruik ervan.) 

• Wie kan ons in contact brengen met een bekende Vlaming die populair 
is bij de jeugd of met een ‘influencer’ van sociale media, die (gratis of 
tegen een kleine vergoeding) wil meewerken aan ons filmpje? Hij of zij 
kan getuigen over eigen ervaringen met Latijn, kan leerlingen intervie-
wen, kan commentaar bij het filmpje inspreken enz. 

Alle informatie en materiaal is welkom op info@vlot-vzw.be. 

Alvast onze hartelijke dank voor jullie gewaardeerde medewerking! 
 

http://www.maquetterome.be/
https://labrysreizen.nl/groepsreizen-op-maat/voor-docenten/117-docentencursus
mailto:info@vlot-vzw.be

