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25 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen
Op 1 februari 1996, vandaag exact 25 jaar geleden, verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de oprichtingsakte en de statuten van de
vzw Vereniging van Leerkrachten Oude Talen. Vandaag mag onze vereniging dan ook 25 kaarsjes uitblazen. We hadden ons zilveren jubileum rond
deze tijd graag gevierd met een lustrumdag, maar corona heeft er anders
over beslist. Als alles goed gaat, maken we dat ruimschoots goed op zaterdag 13 november 2021. Houd de datum alvast vrij!

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, organiseert 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. Er zijn nog plaatsen vrij. Meer info

Folders Latijn: iets voor jou? nog steeds verkrijgbaar
Door een promotie bij de drukker hebben we meer folders Latijn: iets
voor jou? dan we nodig hadden op basis van de bestellingen. Daardoor
hebben we nog een voorraad en kun je dus nog steeds folders bestellen
om dit schooljaar te gebruiken. Ze worden verzonden zodra we de betaling hebben ontvangen. Scholen die nu folders bestellen, krijgen als extra
geste een exclusieve, kant-en-klare PowerPoint-presentatie met de belangrijkste informatie uit de folder en volledig in dezelfde stijl opgebouwd. Meer info

Onderzoeksfestival Doorprik de mythe!
In maart 2020 had het onderzoeksfestival voor scholen van de afdeling
Grieks (Universiteit Gent) moeten doorgaan, maar daar heeft covid toen
een stokje voor gestoken. Dit schooljaar stelt de afdeling daarom met veel
enthousiasme haar online onderzoeksfestival Doorprik de mythe! voor,
dat zal plaatsvinden op vrijdag 19 maart 2021. Er is gekozen voor een format van interactieve workshops met quizzen en breakout rooms voor
leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar. Het aantal deelnemers is gelimiteerd. Meer info

Nascholingscursus De Romereis
De 21e editie van de nascholingscursus De Romereis, die we in onze vorige nieuwsbrief aankondigden, wordt omwille van de coronamaatregelen verplaatst naar woensdag 9 juni 2021. Deze dag wordt georganiseerd
door de Nederlandse uitgeverij Eisma Edumedia en zal zowel fysiek in het
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 gemaakt. Meer info

