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 De VLOT vraagt jouw mening 

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen wil graag jouw mening ken-
nen. Wat doen we goed, wat kan beter? Wat verwacht je van een lera-
renvereniging klassieke talen? Waarom ben je lid of niet? Laat het ons 
weten via een enquête. Het invullen ervan duurt slechts enkele minuten. 
De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Je bezorgt er ons 
waardevolle informatie mee om onze werking te optimaliseren. We ont-
vangen je antwoorden graag tegen 7 mei. Ik doe mee! 

 
 
 Gallo-Romeins Museum maakt filmpjes 

 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Oog in oog met de Romeinen 
heeft het Gallo-Romeins Museum in Tongeren vijf filmpjes gemaakt. 
Daarin vertelt Jelle De Beule op een amusante maar toch informatieve 
manier onder meer over het prille begin van Rome, de goden en godin-
nen, hippe keizers en trendy volgers, en vrij verkeer van goederen. Er zijn 
ook versies met een interactieve quiz. Meer info 

 
 
 Lezing Amazones, godinnen en de vrouwen van Troje 

 

Op zondag 25 april 2021 hervertelt classica, schrijfster en comédienne 
Natalie Haynes – zelf noemt ze zich graag ‘stand-upclassica’ – de Griekse 
mythen van Medea, Circe en Penelope vanuit een vrouwelijk perspectief. 
Zij weet als geen ander de wereld van de klassieke oudheid tot leven te 
wekken. Haar bestsellers vertellen de Griekse mythen vanuit deze per-
spectiefwissel. De lezing vindt plaats via Zoom en is in het Engels. Je hoeft 
je alleen aan te melden via mechelen@festival.be. Enkele dagen op voor-
hand ontvang je een link in je mailbox om de voorstelling digitaal bij te 
wonen. Meer info 

 
 
 
 

https://forms.gle/LSvhTunGLk7qjLecA
https://www.lessonup.com/nl/channel/galloromeinsmuseum/series/3aae9b60607eb55527de42c7
mailto:mechelen@festival.be
http://www.lunalia.be/programma/amazones-godinnen-en-de-vrouwen-van-troje


 Nascholing Latijn anders? Ander Latijn! 

 

De nieuwe eindtermen voor het vak Latijn brengen heel wat veranderin-
gen met zich mee. Vanaf september 2021 zullen leerlingen in de tweede 
en later ook in de derde graad ook uit andere periodes dan de klassieke 
oudheid Latijnse teksten lezen. Dit vraagt om nieuw lees- en lesmateriaal. 
Met een nascholingsdag op vrijdag 21 mei 2021 rond het thema ‘diachro-
nie’ willen de afdelingen Latijn en vakdidactiek klassieke talen van de Uni-
versiteit Gent leerkrachten op weg zetten. Leerkrachten uit het Katholiek 
Onderwijs en het GO! zijn samen met academici op zoek gegaan naar 
bruikbare teksten, nieuwe inzichten en handige methodieken en hebben 
ze in de praktijk uitgetest. Op de studiedag willen beide partijen hun be-
vindingen delen met collega’s uit de tweede en derde graad Latijn. Deel-
nemers kunnen drie workshops kiezen uit een rijke waaier aan invalshoe-
ken waarin telkens een Latijnse tekst wordt gekoppeld aan een welbe-
paalde didactische insteek, gaande van leesplezier tot actualisering en co-
teaching. Meer info 

 
 
 Herschikking Trello klassieke talen 

 

Omwille van aangepaste gebruiksvoorwaarden en de kosten die dat met 
zich mee zou brengen, werd de inhoud van de Trello klassieke talen her-
schikt. Al het materiaal is nog terug te vinden, maar op een beperkt aantal 
borden (max. 10). Meer info 

 

http://www.dcg.ugent.be/professionalisering/latijn-anders-ander-latijn/
http://www.vlot-vzw.be/trello

