
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 35 

30 juni 2020 
 
 
 
 Tijdreizen in Tongeren 

 

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is opnieuw open voor publiek en 
organiseert tijdens de zomervakantie een aantal boeiende activiteiten 
voor jong en oud: 

• luistertocht met Bob de Graver (juli en augustus); meer info 

• Romeins kamp Brood en spelen (1, 2 en 3 juli); meer info 

• tentoonstelling Dacia Felix (verlengd tot 2 augustus); meer info 

• atelier en mini-expo Gallo-Romeins Museum kleurt oker (25 en 26 au-
gustus); meer info 

 
 
 Latijn en Grieks met Addisco 

 

Vanwege corona heeft Addisco de geplande zomerscholen Latijn en 
Grieks moeten annuleren, maar ter vervanging zijn er een drietal opties 
voor nascholing deze zomer ontwikkeld. Je kunt een of meer modules 
volledig digitaal volgen. De spreekvaardigheidsmodules zijn gericht op 
het verwerven van een actieve beheersing van het Latijn en/of Grieks. 
Door direct in de taal te leren denken, zul je zien dat bij het lezen de tus-
senstappen van analyseren, decoderen, puzzelen en vertalen niet meer 
nodig zijn. De cursus didactiek is gericht op de verschillende ‘compre-
hensible input’-didactieken, uitstekend inzetbaar voor klassieke talen. 
Naast veel theorie ga je vooral zelf aan de slag en ontvang je feedback en 
coaching op je eigen voorbeeldlessen. Meer info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/voor-kinderen/Bob-De-Graver-vertelt
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/voor-kinderen/vakantiekampen
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-zien/Dacia-Felix-Het-roemrijke-verleden-van-Roemenie/Ontdek-de-tentoonstelling-Dacia-Felix
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/voor-kinderen/museumkleurtoker
https://www.addisco.nl/zomerprogramma-docenten/


 Leerboek Thalassa vernieuwd 

 

De auteurs van het Griekse leerboek Thalassa hebben hun reeks ver-
nieuwd. Het eerste deel van de vernieuwde versie, Nea Thalassa 1, be-
antwoordt volledig aan de nieuwe leerplannen. Het wordt – helemaal 
gratis – aangeboden om het vak Grieks te promoten en uit liefde voor het 
vak. Je kunt het eigenlijke leerboek, de grammaticale bijlage en de woor-
denlijsten downloaden (na aanmelding) via de website. De opvolger, Nea 
Thalassa 2, verschijnt in het voorjaar van 2021 op dezelfde website. Meer 
info 

 
 
 Nascholingen GO! 

 

De pedagogische begeleiding klassieke talen van het GO! organiseert in 
het schooljaar 2020-2021 de volgende nascholingen: 

• aanvangsbegeleiding voor leerkrachten klassieke talen (29 oktober 
2020 en 11 februari 2021): warm aanbevolen voor beginnende leerkrach-
ten Latijn en/of Grieks; 

• Grieks in de basisoptie klassieke talen: basiscursus Grieks en plan van 
aanpak (14 oktober 2020); 

• netwerk klassieke talen (28 oktober 2020, 13 januari 2021 en 17 maart 
2021): een ontmoetingsmoment voor leerkrachten klassieke talen om 
materialen te delen en samen uit te werken. 

Het aanbod rond de implementatie van de nieuwe leerplannen in de 
tweede graad zal afzonderlijk gepubliceerd worden. 

Meer info 
 
 
 Nascholingen CNO 

 
Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen orga-
niseert in het eerste semester van het schooljaar 2020-2021 de volgende 
nascholingen: 

• Perzen, Grieken en pseudohistorici (Jona Lendering) op 17 oktober 2020; 
meer info 

• Uitdagend Latijn - verrijk je les! (Leticia Vandemeersche) op 20 oktober 
2020); meer info 

• Games en apps in de geschiedenisles (Michaël De Borre, Iason Jongepier 
en Jeroen Puttevils) op 10 november 2020; meer info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nea-thalassa.classy.be/
http://nea-thalassa.classy.be/
https://pro.g-o.be/kalender
https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/perzen-grieken-en-pseudohistorici-75041?filter=15_48_175
https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/uitdagend-latijn-verrijk-je-les-75166?filter=15_41_141
https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/games-en-apps-in-de-geschiedenisles-75248?filter=15_48_175


 Nascholing Tenz 

 

In het nieuwe leerplan klassieke talen voor de eerste graad (KOV) staan 
leesvaardigheid en tekstbegrip centraal. Het hoofdstuk ‘Leesstrategieën 
en elementair tekstbegrip’ bevat negen doelen waarmee je aan de slag 
moet in de klas. Deze doelen worden onder de loep genomen en er wordt 
bekeken hoe ze via verschillende werkvormen gerealiseerd kunnen wor-
den. Hoe activeer je op een tekstgerichte manier voorkennis? Wat wordt 
er bedoeld met ‘leeseenheden’ en hoe kun je leerlingen trainen in het 
onderscheiden daarvan? En op welke manieren, andere dan vertalen, kan 
een leerling tonen dat hij of zij de tekst begrepen heeft? Spreker is Kris-
tien Hulstaert. Je kunt deze nascholing op twee plaatsen volgen: op 9 ok-
tober 2020 in Heverlee en op 3 maart 2021 in Gent). Meer info 

 
 
 Zomervakantie 

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen wenst alle leerkrachten La-
tijn en Grieks, en bij uitbreiding iedereen in het onderwijs, meer dan ooit 
een ontspannende en deugddoende zomervakantie. Na de bijzondere in-
spanningen van de afgelopen maanden is die dubbel en dik verdiend. Ge-
niet ervan en tot volgend schooljaar! 

 

https://www.tenz.be/vormingen/samen-lezen-volgens-het-nieuwe-leerplan-latijn2

