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 Nascholing Digitale didactiek voor klassieke talen 

 

De voorbije twee jaar hebben leerkrachten zichzelf en hun vak geregeld 
moeten heruitvinden. Door de coronacrisis konden (en kunnen) lessen 
dikwijls niet fysiek doorgaan, dus moest (en moet) er gezocht worden 
naar digitale alternatieven. Daar komt nog bij dat de zogenaamde Di-
gisprong in het Vlaamse onderwijs de inzet van ICT en digitaal lesmateri-
aal nog vanzelfsprekender wil maken. Hoog tijd dus om de mogelijkheden 
voor klassieke talen onder de loep te nemen. Tijdens een nascholing op 
woensdag 23 februari 2022 willen we ingaan op twee vragen: hoe kunnen 
leerkrachten ervoor zorgen dat digitaal lesgeven efficiënt is en op welke 
concrete manieren kunnen zij dat aanpakken? De eerste spreker zal digi-
tale didactiek theoretisch benaderen, de tweede spreker zal zijn eigen di-
gitale lespraktijk met concrete voorbeelden illustreren. Inschrijven voor 
deze nascholing kan tot 26 januari 2022. Meer info 

 
 
 Congres over klassieke talen in de basisschool 

 

Op woensdag 26 januari 2022 organiseert Evelien Bracke (Universiteit 
Gent) samen met twee internationale collega’s een onlinecongres over 
klassieke talen in de basisschool: Monsters in the classroom - Latin and 
Greek at primary school. Meer info 

 
 
 Nascholingscursus De Romereis 

 

Op woensdag 9 februari 2022 organiseert Eisma Edumedia de 22e na-
scholingscursus De Romereis. Deze nascholing zal zowel fysiek in het Rijks-
museum Boerhaave in Leiden als via een livestream plaatsvinden. De ge-
varieerde en boeiende lezingen inspireren en informeren over de be-
zienswaardigheden en historie van het oude Rome. De inschrijvingen op 
locatie zijn volzet, maar volgen via de livestream is nog steeds mogelijk. 
Meer info 

 
 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
https://www.oudegriekenjongehelden.ugent.be/conference
https://edumedia.eisma.nl/romereis


 Bevraging Vlaams Talenplatform 

 

Ben je taalleerkracht? Geef dan je mening in de bevraging van het Vlaams 
Talenplatform over het talenonderwijs van vandaag en dat van de toe-
komst. Zo help je mee het talenonderwijs te versterken! Invullen kan tot 
15 februari 2022. Meer info 

 
 
 Cursus Helden op reis 

 

De cursus Helden op reis. Grasduinen in de Griekse mythologie startte in 
september online en kende een groot succes. Daarom herneemt Amarant 
deze cursusreeks in 2022 op locatie, gespreid over zes dagsessies. In deze 
reeks wordt elk thema verdiept en is er ruimte om zelf aan het werk te 
gaan met tekst- en beeldmateriaal. Er worden verhalen verteld uit de 
Griekse mythologie. De oudste Griekse beschaving is de leidraad. Er wor-
den geregeld zijwegen ingeslagen naar schrijvers, kunstenaars, musici en 
filosofen uit de oudheid en uit de moderne wereld. Meer info 

 
 
 Centrum voor Historische Talen zoekt lesgevers 

 

Het Centrum voor Historische Talen geeft de kans aan geïnteresseerden 
om Latijn en Oudgrieks te leren: er is Latijn en Oudgrieks voor beginners 
en er zijn Latijnse en Oudgriekse leeskringen. Daarnaast is er ook een le-
zingenreeks over historische talen en wordt er vanaf 2022 gestart met 
cursussen dialectologie en naamkunde. De belangstelling voor klassieke 
talen is groter dan verwacht. Het centrum zoekt dus nog classici als les-
gevers. Interesse? Mail dan naar jacques.vankeymeulen@ugent.be. Meer 
info 

 
 
 Gelukkig nieuwjaar! 

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen wenst iedereen in het onder-
wijs een jaar vol inspiratie voor boeiende lessen, enthousiasme voor de 
klassieke talen, verbondenheid met de leerlingen en succes met de ver-
wezenlijking van deze wensen. Gelukkig nieuwjaar! 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/53NVRR8
https://www.amarant.be/activiteit/helden-op-reis-grasduinen-in-de-griekse-mythologie-2/
mailto:jacques.vankeymeulen@ugent.be
http://www.historischetalen.be/
http://www.historischetalen.be/

