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 Heri, hodie et cras. Lustrumdag ter gelegenheid van 25 jaar VLOT 

 

Op zaterdag 13 november 2021 organiseren we een lustrumdag ter gele-
genheid van 25 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen. We hebben 
gezorgd voor een boeiend en gevarieerd programma. Het onthaal wordt 
opgeluisterd door de klassiek geïnspireerde muziek van Elise Marmad. In 
de voormiddag laten we twee sprekers aan het woord: Mark Janse 
(UGent) over vrouwelijk taalgebruik in de vrouwenkomedies van Aris-
tophanes en Luc Vernaillen (PBD GO!) over de representatie van het oude 
Rome in de opera. In de namiddag maken we onder leiding van een stads-
gids een wandeling door het centrum van Gent met het thema Olympi-
sche goden en homerische helden. Inschrijven kan tot 15 oktober 2021. 
Meer info 

 
 
 Folder Latijn: iets voor jou? 

 

Voor het tiende schooljaar op rij stelt de VLOT een promotiefolder voor 
Latijn ter beschikking van alle scholen, waarin wordt uitgelegd wat er van 
het vak Latijn precies mag worden verwacht. De – vorig schooljaar volle-
dig vernieuwde – folder kan worden gebruikt tijdens kennismakingsles-
sen, opendeurdagen en infoavonden. De folder kost nog steeds € 0,25 en 
kan – met een minimum van 25 exemplaren – besteld worden tot 31 ok-
tober 2021. De bestelde folders worden half december 2021 geleverd. 
Meer info 

 
 
 Cursus Helden op reis 

 

Op 20 september 2021 start Amarant met de tiendelige reeks Helden op 
reis. Grasduinen in de Griekse mythologie, een combinatie van online les-
sen en bezoek aan tentoonstellingen. Jan Verheyen, gewezen leerkracht 
klassieke talen en directeur, zal deze cursus verzorgen. Meer info 

 
 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
http://www.vlot-vzw.be/folder
https://www.amarant.be/activiteit/helden-op-reis-grasduinen-in-de-griekse-mythologie/


 Nascholingen GO! 

 

De pedagogische begeleiding klassieke talen van het GO! organiseert in 
het schooljaar 2021-2022 de volgende nascholingen: 

• verdieping en evaluatie van de doelen klassieke talen in de tweede 
graad (18, 19 en 22 oktober 2021, webinar, 9.00 tot 16.00 uur); meer info 

• passende begeleiding in de lessen klassieke talen in de tweede graad (8, 
10 en 11 februari 2022, webinar, 9.00 tot 16.00 uur); meer info 

• boostsessie basisoptie klassieke talen in de eerste graad (10 en 11 maart 
2022, Brussel, 9.00 tot 16.00 uur); meer info 

• uitspraak van het Latijn, door prof. Christian Laes (14 januari 2022, Brus-
sel, 9.30 tot 12.30 uur); meer info 

• professionele leergemeenschap Latijn (15 maart, 28 april en 16 mei 2022); 

• professionele leergemeenschap Grieks (17 maart, 29 april en 17 mei 2022); 

• helpdesk klassieke talen: digitale momenten waarop leerkrachten om 
het even welke vraag kunnen stellen aan hun pedagogisch begeleider en 
over die vragen in interactie kunnen gaan (12 oktober 2021, 31 januari 
2022 en 30 mei 2022, telkens van 17.00 tot 18.30 uur). 

 
 
 Certaminacomité zoekt juryleden 

 

Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens 
het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de erva-
ring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn 
& Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met 
de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflec-
teer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt. 

Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te 
maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de 
Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden 
vind je op de website www.certamina.be. Juryleden krijgen een nascho-
lingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boeken-
bon. Maak je graag deel uit van de jury? Stuur dan een mailtje naar 
gwen.steenkiste@g-o.be. 

 
 
 Inspirerende leerkrachten gezocht 

 

De stuurgroep Oost- en West-Vlaanderen van Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren is op zoek naar classici/classicae die iets origineels, inspirerends, 
creatiefs uitwerken tijdens hun lessen. Onder het motto ‘Zet jouw klas-
sieker in de kijker’ wil men die initiatieven ‘nomineren’ en de verschil-
lende inspirerende ideeën voorstellen op de Dag van de Klassieke Talen 
(16 oktober 2021 in Kortrijk). Het is een heel ruim initiatief, dat zeker niet 
beperkt moet blijven tot Oost- en West-Vlaanderen of dat alleen voor het 
katholiek onderwijs is. Alle ideeën zijn van harte welkom bij de pedago-
gisch begeleiders: mieke.lietaert@katholiekonderwijs.vlaanderen en 
geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

https://pro.g-o.be/kalender/detail/5666/10882
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5759/11020
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5775/11048
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5794/11091
http://www.certamina.be/
mailto:gwen.steenkiste@g-o.be
mailto:mieke.lietaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen


 Patrick De Rynck heeft een Groot Plan 

 

Patrick De Rynck, een van Vlaanderens bekendste classici, heeft naar ei-
gen zeggen een Groot Plan. Daarvoor richt hij zich tot iedereen die iets 
met (het onderwijs in) klassieke talen en culturen te maken heeft. Meer 
info 

 
 
 1 september 

 

Na twee schooljaren met veel hindernissen, die veel inspanningen van de 
leerkrachten hebben gevraagd, wensen we iedereen in het onderwijs een 
zo ‘normaal’ mogelijk schooljaar met toffe klassen en geïnteresseerde 
leerlingen, in het bijzonder natuurlijk voor Latijn en Grieks. Veel succes! 

 

http://www.vlot-vzw.be/nieuws/patrickderynck.html
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/patrickderynck.html

