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 Oproep poëzieweek 

 

Van 27 januari tot 2 februari 2022 wordt voor de tiende keer de poëzie-
week georganiseerd. De VLOT is op zoek naar interessante lesideeën voor 
in het tijdschrift Prora. Werkte jij al een leuke les uit rond poëzie en klas-
sieke talen of heb je toffe ideeën? Laat het ons weten via een bericht naar 
franciska.wildenboer@vlot-vzw.be. Bij voldoende reactie publiceren we 
de ideeën in ons tijdschrift Prora. Vermeld zeker je naam en school. 

 
 
 Trello klassieke talen: meer dan 300 leden 

 

Samenwerken, inspiratie delen en (les)ideeën opdoen: het succes van de 
Trello klassieke talen geeft het belang hiervan weer. Vandaag de dag zijn 
meer dan 300 mensen lid van de Trello. Hierbij een warme oproep om 
massaal (les)materiaal en ideeën te (blijven) delen! Meer info 

 
 
 Programma Griekenlandcentrum 

 

Het nieuwe academiejaar is gestart en dus komt het Griekenlandcentrum 
naar buiten met een nieuw jaarprogramma. Dit jaar is het thema ‘thea-
ter’, gaande van oud-Grieks theater tot 20e-eeuwse Griekse cinema. Het 
belooft een boeiende lezingenreeks te worden, met samenwerkingen 
met Film Fest Gent, NKV Oost-Vlaanderen en NTGent. Meer info 

 
 
 Patrick De Rynck stelt nieuwe website voor 

 

Patrick De Rynck, een van Vlaanderens bekendste classici, heeft een 
nieuwe website online: Hic et Nunc. De oudheid in jouw leven. Zoals de 
naam al doet vermoeden, gaat die over de aanwezigheid van de oudheid 
in onze tijd. Het grootste deel van de website is tijdelijk vrij te raadplegen, 
daarna moet je een abonnement nemen. Meer info 

 

mailto:franciska.wildenboer@vlot-vzw.be
http://www.vlot-vzw.be/trello
https://www.grieks.ugent.be/griekenlandcentrum/
http://www.hic-nunc.be/


 Ontmoeting met Mary Beard 

 
Mary Beard is een van de grootste namen in de wereld van de klassieke 
oudheid. Ze is professor aan de University of Cambridge, televisieper-
soonlijkheid en auteur van talloze populariserende maar erudiete boeken 
over de oudheid. Beard toont als geen ander hoe de oudheid ook vandaag 
relevant blijft, als een cultuur die de hedendaagse samenleving niet al-
leen gevormd heeft, maar haar ook een spiegel voorhoudt. Tijdens een 
unieke avond op 13 december 2021 in de grote zaal van Bozar praat ze 
met Annelies Beck over haar rijkgevuld leven, over de oudheid en van-
daag, over macht en feminisme. Meer info 

 
 
 Imagokalender 2022 

 

Griekse mythen op Romeinse muren is het thema van de Imagokalender 
2022. In deze kalender komt de Romeinse schilderkunst centraal te staan. 
Specifiek richt hij zich op de mythen die op muurschilderingen zijn afge-
beeld, van Europa via Pasiphaë en Iphigenia tot Polyphemus. De Imago-
kalender is een uitgave van Uitgeverij De Doelenpers onder auspiciën van 
het Nederlands Klassiek Verbond (NKV). Tekst en beeld zijn verzorgd door 
Charles Hupperts, Elly Jans en Riemer van der Veen. Als je nu bestelt, ont-
vang je de Imagokalender 2022 voor de feestdagen. Meer info 

 
 
 Erfgoeddag-week voor leerkrachten 

 

De volledige cultureel-erfgoedsector nodigt je graag uit voor de Erfgoed-
dag-week voor scholen, van 25 tot 29 april 2022. De sector trekt die week 
de kaart van het onderwijs. Er worden heel wat gratis formules aangebo-
den, onder andere eentje waarbij een erfgoedkenner het voor een uurtje 
overneemt in de klas. Museale medewerkers, erfgoedcelexperten, archi-
varissen ... kunnen in hun collectie boeiende verhalen vertellen die de 
klassieke cultuur belichten. Meer info 

 
 
 Activiteiten en trainingen van Addisco 

 
Speciaal voor docenten en studenten GLTC organiseert Addisco Onder-
wijscentrum een aantal activiteiten en trainingen over didactiek: 
- gratis informatiebijeenkomst over hoe we recent taalverwervingsonder-
zoek praktisch kunnen inzetten tijdens onze lessen Grieks en Latijn; 
- training didactiek en werkvormen: in te zetten naast elk lesboek Grieks 
en Latijn; 
- training om Latijn te leren spreken en te leren werken met Familia Ro-
mana van de serie Lingua Latina per se illustrata. 
Alle bijeenkomsten zijn zowel fysiek als online te volgen. Lessen zijn later 
ook terug te kijken. 
Meer info 

 
 

https://www.bozar.be/nl/kalender/meet-writer-mary-beard
http://www.imagokalender.nl/
http://www.faro.be/erfgoeddag-week-voor-leerkrachten
https://www.addisco.nl/bijscholing-docenten


 Gallo-Romeins Museum in Tongeren 

 

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren staat te popelen om je opnieuw 
te verwelkomen. Het museum ontvangt jaarlijks meer dan 25 000 school-
kinderen. Vooral voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs is er 
een gevarieerd aanbod. De programma’s sluiten aan bij de leerplannen 
en eindtermen. Je kiest voor een rondleiding of creatieve workshop onder 
begeleiding van een professionele gids, of je gaat zelf op ontdekking met 
je leerlingen. Meer info 

 
 
 Espace Gallo-Romain in Ath 

 

Tot 11 september 2022 loopt in de Espace Gallo-Romain in Ath de ten-
toonstelling L’âge de la bière. Ook voor bezoeken aan de vaste collectie 
of voor allerhande workshops verwelkomt het museum je graag. Meer 
info 

 

http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/scholen/programma-s/secundair
http://www.espace-gallo-romain.be/visites-scolaires
http://www.espace-gallo-romain.be/visites-scolaires

