Vereniging van Leerkrachten Oude Talen
VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren
tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be | www.vlot-vzw.be

NIEUWSBRIEF
NUMMER 44
1 juli 2022

Prikkelende geurtocht in Gallo-Romeins Museum
De hele zomervakantie kunnen families met kinderen een ‘geurtocht’ maken door de permanente tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum
in Tongeren. Onderweg zijn er speelse opdrachten. Om ze tot een goed
einde te brengen moeten de deelnemers hun neus gebruiken. Het is een
verrassende manier om de wereld van het verre verleden te leren kennen. Bovendien nodigt het programma de kinderen uit tot het leggen van
boeiende linken met onze maatschappij vandaag. Meer info

Zomerscholen Grieks en Latijn van Addisco
De voorbije jaren zijn de zomerscholen van het Nederlandse onderwijscentrum Addisco een begrip geworden. Ook in de zomer van 2022 worden ze georganiseerd:
- Zomerschool Grieks van 1 tot 5 augustus 2022. Meer info
- Zomerschool Latijn van 8 tot 12 augustus 2022. Meer info

Zomerschool Klassieken in Amsterdam
Van 15 tot 19 augustus 2022 vindt de jaarlijkse Zomerschool Klassieken
plaats, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam en de Vrije
Universiteit Amsterdam (NL). Er is keuze uit een ruim aanbod aan cursussen, voor elk wat wils en verzorgd door experten: van Homerus tot Neolatijns drama, een beginnerscursus Hettitisch of ‘Film en epos’. De cursussen i.v.m. Latijnse en Griekse auteurs worden aangeboden op verschillende niveaus, voor geavanceerde lezers van Latijn en Grieks (studenten
en leerkrachten) of voor scholieren (vanaf 4e jaar). Scholieren kunnen
daarnaast ook een bijspijkercursus grammatica volgen. Inschrijven is nog
mogelijk tot 15 juli. Meer info

Zomercursus Oudgrieks in Gent
De vakgroep Grieks aan de Universiteit Gent organiseert in de week van
29 augustus tot 2 september 2022 een zomercursus Oudgrieks. Die richt
zich zowel tot leerlingen uit het zesde middelbaar met voorkennis die hun
Griekse grammatica willen opfrissen als tot leerlingen zonder voorkennis
die met het Grieks willen kennismaken. Het volgen van de zomercursus
vormt uiteraard geen voorwaarde om aan de bacheloropleiding Grieks te
starten, maar het is wel een toegankelijke manier om jonge mensen te
helpen uitzoeken of Grieks een studierichting is die bij hen past. In de namiddag worden er ook vrijblijvend activiteiten voorzien door de studentenvereniging Grieks. Meer info

Nascholingen PBD GO!
In het schooljaar 2022-2023 organiseert de pedagogische begeleidingsdienst klassieke talen van het GO! heel wat nascholingen:
- Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leraren klassieke talen.
Meer info
- De uitspraak van het Latijn. Hoe ga je in de klas aan de slag met dit
nieuwe leerplandoel? Meer info
- Hoe breng je differentiatie, taalontwikkelend lesgeven en zelfregulerend leren binnen in jouw toetsen en examens? Meer info
- Professionele leergemeenschap klassieke talen: concreet aan de slag en
leren van elkaar. Meer info
- Professionele leergemeenschap: methodescholen - scholen met een innovatieve onderwijsorganisatie. Meer info
- Helpdesk: heb je een vraag over Latijn en/of Grieks in de klas? Meer info

Workshops Grieks voor leerlingen
Ook in het schooljaar 2022-2023 zal de afdeling Grieks van de Universiteit
Gent workshops organiseren voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs en voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. Meer
info

Domus Classica zoekt leerkracht
Domus Classica is op zoek naar iemand die volgend schooljaar Latijn zou
willen geven aan beginners:
- je geeft een cursus op een (voor)avond in de week (dag en uur naar
keuze);
- je kunt het bestaande lesmateriaal gebruiken;
- 2 semesters van telkens 12 avonden;
- telkens twee uur les en een kwartier pauze;
- locatie: Blandijnberg, Gent;
- volledige vergoeding voor gemaakte kosten en vervoerskosten;
- interessante vrijwilligersvergoeding (50 euro/les).
Interesse? Mail naar geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Zomervakantie
Het was alweer een druk en vermoeiend schooljaar. De Vereniging van
Leerkrachten Oude Talen wenst alle leerkrachten Latijn en Grieks dan ook
een ontspannende en deugddoende zomervakantie.

