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10 lustrum VCN op de Idus van maart 2019
Herziene visie op Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Oproep nieuwe leden voor VCN-bestuur
Oproep indienen lesmateriaal voor de Daedalus-award

Vanwege de verhuizing van de website naar een nieuwe host hebben we op dit moment geen
toegang tot het specifieke bestand van leden dat de VCN-nieuwsbrief wenst te ontvangen. Omdat we
enkele belangrijke mededelingen die op korte termijn bekend gemaakt moeten worden, hebben we
ervoor gekozen deze nieuwsbrief naar alle leden te sturen. Dit geeft ons gelijk de gelegenheid om alle
leden het beste te wensen voor de feestdagen en het nieuwe
jaar: Πολυνοῒην, οὐ πολυμαθίην ἀσκέειν χρή. (Democritus, B 65).
De volgende nieuwsbrief wordt weer verzonden naar de leden die aangegeven hebben deze te willen
ontvangen. In januari zal de verhuizing afgerond zijn en moet alles weer lopen.

Uitnodiging: VCN viert tiende lustrum
Op 15 maart volgend jaar is het zo ver: dan viert de VCN haar 50-jarig bestaan. Voor de viering van
dit heugelijke feit is gekozen voor een vrijdag, vallend op de Idus van maart: 15 maart 2019. U kunt
zich aanmelden via deze link: https://www.vcnonline.nl/index.php/vereniging/wat-doet-devcn/jaarconferentie
Het programma zal aanvangen om ongeveer 13:30 u. Als locatie hebben we gevonden de Jacobikerk
aan de St.-Jacobsstraat 171 te Utrecht, een sfeervolle historische plek. Het programma zal deze dag
bestaan uit verschillende onderdelen. In de middag zal Edith Hall, hoogleraar aan King’s College in
Londen, spreken. U kent haar wellicht van haar laatste boek Aristotle’s way, in het Nederlands
vertaald onder de titel Wat zou Aristoteles doen? – Hoe oude filosofie je leven kan veranderen. Meer
informatie over Edith Hall vindt u onder de link http://edithhall.co.uk. Een tweede lezing zal worden
verzorgd door die mensen die in Nederland op dit moment vakdidactisch onderzoek doen en ons weer
een stapje verder kunnen helpen in de ontwikkeling van het onderwijs in de klassieken. Aan het einde
van de middag is er natuurlijk een huishoudelijke jubileumvergadering.
Na een passende versnapering in de vorm van een feestelijke borrel, verzorgen we graag een diner.
Tijdens dat diner zullen ook verschillende mensen ons op prikkelende wijze onderhouden over onze
vakken en het onderwijs erin. Medewerking wordt dan o.a. verleend door prof. dr. Gerard Boter van de
VU en Jona Lendering. Een muzikale quiz zal niet ontbreken, dus ook de homo ludens is welkom.
Omdat we ditmaal op een vrijdag ons lustrum vieren, kunnen we geen gebruik maken van een
schoollocatie. De gekozen locatie is prachtig, maar kost natuurlijk geld. Ook een diner kunnen we niet
uit onze liggende gelden bekostigen. Daarom hebben we ervoor gekozen u een bijdrage te vragen
voor deze dag. Voor het bijwonen van het middagprogramma hebben we een tegemoetkoming in de
kosten van €10,- begroot, voor het diner een bijdrage van €20,-. Dat betekent dat deelname aan de
gehele dag €30,- kost. Let op: voor het middagprogramma is het mogelijk om bij binnenkomst nog te
betalen. Het diner wordt echter tevoren geregeld met de cateraar, vandaar dat aanmelding aan de
deur daarvoor niet mogelijk is.
Aanmelden kan via de website van de VCN, betaling voor een of beide delen van de dag kan via het
rekeningnummer NL62INGB0002108751, t.n.v. VCN Nederland VOWO. Vergeet niet de naam van de
deelnemer te vermelden, anders zoekt onze penningmeester zich ongelukkig.
Mocht u de afgelopen jaren de jaarconferenties niet hebben kunnen bijwonen, doordat die in een
weekend vielen, dan hopen wij van harte dat u dit jaar op de vrijdag wel aanwezig zult kunnen zijn.
Graag tot de Idus!

VCN-volgteam presenteert visie op het leergebied
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Oproep: reageer op de visie van het volgteam!
Het VCN-volgteam heeft de bijgewerkte visie klaar voor het leergebied Griekse en Latijnse taal
en cultuur. Het gaat daarbij op onze gedeelde visie op onderwerpen als de reikwijdte van ons
vak, de vraag hoe de vakken GLTC bijdragen aan de hoofddoelen van onderwijs en de
samenhang tussen GLTC en de brede vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum. De
visie van het VCN-volgteam maakt onderdeel uit van een breder proces, waarin het PO en VO
in opdracht van het ministerie van OCW werken aan herziening van het curriculum. Het VCNvolgteam wil dan ook dezelfde procedure volgen als de ontwikkelteams, om er zeker van te zijn
dat zij de goede vragen beantwoorden en de juiste stappen nemen. Deze bijgestelde visie is de
eerste stap in dit proces.

"Het VCN-volgteam heeft de afgelopen periode veel werk verzet. De visie die er nu ligt, is een
belangrijke stap”, zegt voorzitter Jet van Gelder. “Nu is het tijd om te kijken of we met zijn allen
vinden dat we op de goede weg zijn. Daarom deze oproep aan vakgenoten via Klassieken.nu.
Ik zou zeggen: reageer vooral! Onderweg naar het nieuwe curriculum is het nodig dat we als
beroepsgroep duidelijk voor ogen hebben waar we voor willen staan."

Vanaf nu kunt u via de website te reageren op de visie van het VCN-volgteam. U kunt hiervoor
deze link volgen naar het reactieformulier. U kunt tot 10 januari 2019 reageren.

Het VCN-volgteam is erg benieuwd naar uw mening!
KLIK HIER OM TE REAGEREN OP HET VCN-VOLGTEAM.

Oproep nieuwe leden VCN-bestuur
Het VCN-bestuur zoekt nieuwe bestuursleden. Drie bestuursleden, te weten Frank Zeven
(penningmeester), Teun Tieleman (WO) en Jet van Gelder (voorzitter) zijn aftredend en niet
herkiesbaar. Kandidaten kunnen voor informatie contact opnemen met de voorzitter
(voorzitter@vcnonline.nl) of een der andere bestuursleden.

Oproep lesmateriaal voor de Daedalus-award
Heeft u een mooi lesprogramma ontwikkeld, waar ook andere classici profijt van kunnen hebben?
Dien dat materiaal dan in om mee te dingen naar de Daedalus-award. Het lesmateriaal en de
bijbehorende docentenhandleiding kunnen worden gestuurd naar k.vanoeveren@ond.vu.nl

