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 Lezing Retoriek en democratie in de oudheid 

 

Omdat fysieke nascholingen momenteel niet mogelijk zijn, maar we onze 
leden en sympathisanten toch niet helemaal in de steek willen laten, or-
ganiseert de VLOT op woensdag 3 maart 2021 een onlinelezing. Thierry 
Oppeneer (Universiteit Gent) zal spreken over retoriek en democratie in 
de oudheid. Deelname aan de lezing is gratis, maar je moet wel vooraf 
inschrijven. Meer info 

 
 
 Workshops en lesmateriaal Grieks voor scholen 

 

De afdeling Grieks van de Universiteit Gent heeft een heleboel workshops 
en lesmateriaal voor scholen ontwikkeld. De doelgroep zijn leerlingen van 
de derde graad lager onderwijs en alle graden secundair onderwijs. Ook 
online is er heel wat materiaal te vinden. En als kers op de taart: alles 
wordt gratis aangeboden. Meer info 

 
 
 Oog in oog met de Romeinen in Tongeren 

 

Van 6 februari tot 1 augustus 2021 loopt in het Gallo-Romeins Museum 
in Tongeren de tentoonstelling Oog in oog met de Romeinen. Hoe was het 
écht om te leven in de Romeinse tijd, in Rome en ver daarbuiten? In deze 
unieke tentoonstelling verneem je het van de Romeinen zelf. Jong en oud, 
arm en rijk. Hun oprechte verhalen voeren je 2000 jaar terug in de tijd. 
Ga op tocht door het Romeinse Rijk en bewonder 250 topstukken van het 
British Museum, in een sfeervol en strak decor. Meer info 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlot-vzw.be/lezing
https://www.grieks.ugent.be/info-voor/scholen/workshops-voor-scholen/
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-zien/Oog-in-oog-met-de-Romeinen_


 Patrick De Rynck blogt voor Gallo-Romeins Museum 

 

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren neemt classicus Patrick De 
Rynck onder de arm als gastblogger. Hij volgt voor het museum de actu-
aliteit en ontdekt verrassende verbanden met de wereld van de oude 
Grieken en Romeinen. Hic et nunc heet de tweewekelijkse blog, die je 
kunt lezen én beluisteren via de website van het museum. De Rynck haalt 
zijn inspiratie uit de actualiteit, die hij op de voet volgt. Getriggerd door 
wat hij leest, hoort en ziet, ontdekt hij verrassende verbanden met de 
wereld van de oude Grieken en Romeinen. Meer info 

 
 
 Nascholingscursus De Romereis 

 

Op woensdag 3 februari 2021 zal de 21e editie van de nascholingscursus 
De Romereis worden gehouden, georganiseerd door de Nederlandse uit-
geverij Eisma Edumedia. Deze nascholing zal zowel fysiek in het sfeervolle 
Rijksmuseum Boerhaave te Leiden als via een livestream plaatsvinden. 
Naast de vijf gevarieerde en boeiende lezingen zullen er video’s worden 
gepresenteerd die speciaal voor de leerlingen recentelijk in Rome zijn ge-
maakt. Meer info 

 
 
 Docentencursus Reizen door de oudheid 

 

Omdat de docentencursus Reizen door de oudheid dit jaar niet kon door-
gaan ten gevolge van de coronamaatregelen, zal die volgend jaar op-
nieuw worden aangeboden. Het thema is Tekst en monument. Epigrafie 
op locatie. De reis zal plaatsvinden van 21 tot 27 oktober 2021, de datum 
van de studiedag wordt later meegedeeld. Meer info 

 
 
 Latijn en Grieks op YouTube 

 An Steylemans, leerkracht Latijn en Grieks, is tijdens de coronamaanden 
vorig schooljaar begonnen met het maken van filmpjes over Latijnse en 
Griekse grammatica en cultuur. De doelgroep zijn vooral leerlingen van 
de eerste graad. Al die filmpjes deelt ze graag met collega’s op haar eigen 
YouTube-kanaal. Meer info 

 
 
 Nieuwe website Grondslagen 

 De Nederlandse classicus Jona Lendering heeft bijna 15 jaar de Livius 
Nieuwsbrief verstuurd, maar is daar onlangs mee gestopt. Als alternatief 
is hij nu gestart met Grondslagen, een groepsblog waarin diverse oud-
heidblogs samenkomen, met zijn eigen blog voorlopig als kern. Daarnaast 
komen er samenvattingen van klassiek nieuws. De website biedt informa-
tie over de oudheid, de tijd waarin de mensheid alles voor het eerst deed. 
Archeologen, classici, historici en andere oudheidkundigen brengen er 
hun blogs samen en adviseren journalisten. Meer info 

 

http://blog.galloromeinsmuseum.be/
https://edumedia.eisma.nl/romereis/
https://labrysreizen.nl/groepsreizen-op-maat/voor-docenten/extra-aanbod-docenten/117-docentencursus
https://www.youtube.com/c/MevrSteylemans/videos
https://www.grondslagen.net/


 Klassieke olympiaden 

 

Classici, niet-classici, studenten klassieke talen, mensen met interesse 
voor de klassieke talen ... Iedereen kan deelnemen aan de klassieke olym-
piaden Latijn en/of Grieks voor volwassenen. Op de website vind je twee 
vertaalopgaven: een voor Latijn en een voor Grieks. Dit jaar werd er ge-
kozen voor een elegie van Propertius en een fragment uit de verdediging 
van Andocides. Het gebruik van een woordenboek, literaire vertalingen 
en wetenschappelijke commentaren is toegestaan. Je vertaling inzenden 
kan tot 31 januari 2021. De beste vertalingen worden aan een beroeps-
vertaler voorgelegd die vervolgens winnaars aanwijst: een voor classici en 
een voor niet-classici. Meer info 

 

https://klassiekeolympiaden.nl/content/volwassenen

