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 VLOT-lezing Milia multa basiorum 

 

Op woensdag 9 november 2022 geeft Tom Ingelbrecht voor de VLOT de 
online lezing Milia multa basiorum. 2000 jaar Latijnse zoengedichten. 
Deze lezing schetst de belangrijkste lijnen en hoogtepunten uit de ge-
schiedenis van het Griekse, maar vooral Romeinse en Neolatijnse zoen-
gedicht: we overschouwen de diverse tendensen, types en topoi van het 
genre, situeren de voornaamste vertegenwoordigers en kleuren dit bonte 
palet in met een bloemlezing van verzen in Nederlandse vertaling. In dit 
veelzijdige overzicht is een bijzondere plaats weggelegd voor enkele lang 
vergeten dichters uit de Lage Landen. www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
 
 Folder Latijn: iets voor jou? opnieuw beschikbaar 

 

Met vele tienduizenden verkochte exemplaren is onze promotiefolder La-
tijn: iets voor jou? intussen een ‘klassieker’ geworden in het Vlaamse on-
derwijslandschap. Ook dit schooljaar kan hij besteld worden door alle 
scholen die dat wensen. De uiterste besteldatum is 31 oktober 2022. 
www.vlot-vzw.be/folderlatijn 

 
 
 Nieuwe folder Grieks: iets voor jou? beschikbaar 

 

Tien jaar na de promotiefolder voor Latijn stelt de VLOT vanaf het school-
jaar 2022-2023 ook een promotiefolder voor Grieks ter beschikking van 
alle scholen, waarin wordt uitgelegd wat er van het vak Grieks precies 
mag worden verwacht. De inhoud en de vorm van de folder voor Grieks 
sluiten aan bij de folder voor Latijn. De tekst en de lay-out werden hele-
maal op maat gemaakt van onze doelgroep: kinderen van het eerste leer-
jaar secundair onderwijs die al een jaar Latijn achter de rug hebben. Het 
resultaat is een moderne, aantrekkelijke en verstaanbare folder. Hij telt 6 
pagina’s (A5-formaat) en wordt volledig in kleur gedrukt. De uiterste be-
steldatum is 31 oktober 2022. www.vlot-vzw.be/foldergrieks 

 
 



 Cicero in Tinnenpot 

 

Naar bijna jaarlijkse gewoonte kruipt Guido Vanderauwera in de huid van 
de Romeinse schrijver en advocaat Marcus Tullius Cicero. Daniel Gybels 
bewerkte diens catilinarische redevoeringen tot een theatermonoloog, 
die op 20, 24 en 27 oktober 2022 wordt gespeeld in theater Tinnenpot in 
Gent. Meer info 

 
 
 Certaminacomité zoekt juryleden 

 

Het Certaminacomité, dat elk schooljaar de vier vertaalwedstrijden van 
de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks organiseert, is op zoek naar leer-
krachten die deel willen uitmaken van de jury. Kandidaten kunnen zich 
aanmelden tot 1 november 2022. Meer info 

 
 
 Activiteiten van Addisco 

 
Op zaterdag 29 oktober 2022 is er een gratis informatiebijeenkomst (zo-
wel fysiek als online te volgen) over de inzet van actief Latijn en Grieks 
voor docenten en studenten. Meer info 

Vanaf zaterdag 19 november 2022 organiseert Addisco een bijscholing 
(zowel fysiek als online te volgen) voor docenten over didactiek en werk-
vormen die naast elke willekeurige methode te gebruiken zijn. Meer info 

Voor studenten klassieke talen organiseert Addisco twee gratis studen-
tendagen Latijn en Grieks, waarbij je een dag in het Latijn en/of Grieks 
wordt ondergedompeld en de voordelen van actief Latijn en Grieks er-
vaart. Deze dagen zijn alleen fysiek te volgen in het nieuwe onderwijscen-
trum in Hilversum. Meer info 

Verder biedt Addisco een aantal leesgroepen aan (o.a. Ovidius, Seneca, 
middeleeuws en rennaissance-Latijn, geschiedschrijvers en mythologie) 
die ook online te volgen zijn middels een livestream (en opnames zijn ook 
later terug te kijken). Deze leesgroepen worden door zowel belangstel-
lenden als docenten en studenten gevolgd. Voor studenten voor wie de 
financiën een belemmering vormen om deel te nemen, zijn er beurzen 
beschikbaar. Meer info 

 
 
 Vacaturebank voor klassieke talen 

 

Classica Vlaanderen, de overkoepelende vereniging voor klassieke talen 
in Vlaanderen (waarvan ook de VLOT lid is), is gestart met een vacature-
bank op zijn website. Scholen die een leerkracht klassieke talen zoeken, 
maar ook leerkrachten Latijn en Grieks die op zoek zijn naar werk, kunnen 
zich aanmelden. Meer info 

 

https://www.tinnenpot.be/events/cicero-5/
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/certamina.pdf
https://www.addisco.nl/grieks-latijn-doceren-zo-lukt-het-wel
https://www.addisco.nl/cursus-actief-latijn-voor-docenten-en-studenten
https://www.addisco.nl/cursus-actief-latijn-voor-docenten-en-studenten
https://www.addisco.nl/cursus-latijn-leren-lezen/#leesgroep-latijn
http://www.classicavlaanderen.be/vacatures

