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Latijnse klassieke olympiade, onze leerlingen strijden mee 

Op dinsdag 9 maart jl. heeft de tweede ronde van de Latijnse klassieke olympiade plaatsgevonden. Nadat bij 
de eerste voorronde het kaf van het koren was gescheiden, waren nu alleen de vijftig beste scholieren van 
Nederland nog over. Vier leerlingen van Het Vlier waren geselecteerd voor deze tweede ronde: Jian Bickes, 
Inèz Hemme, Raoul Meijer en Lyke Zijlstra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vonden het bijzonder leuk en interessant om mee te kunnen doen. Dit jaar was het onderwerp de Ars 
Amatoria, een bekend werk, dat versiertips voor mannen en vrouwen van de Romeinse schrijver Ovidius 
bevat. Het bestuderen van dit werk gaf een intrigerend beeld van de manier waarop Romeinen naar het 
liefdesleven en de rol van vrouwen in het bijzonder keken. 
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Wat deze olympiade bijzonder maakt ten opzichte van de reguliere 6vwo stof, is het feit dat naast vragen 
over de tekst zelf, ook nadruk wordt gelegd op algemene kennis van de Romeinse wereld en culturele 
ontwikkeling. Op deze manier komt de opgedane kennis van zes jaar Latijn samen en kan die worden 
toegepast. Daarnaast is er nog een element dat een andere draai geeft aan de klassieke olympiade, namelijk 
de creatieve opdracht, waarover de meningen sterk verdeeld zijn :)  

Bij dit onderdeel konden we kiezen uit twee opdrachten; ofwel een verhaal schrijven over een situatie waarin 
een jongeman de tips van Ovidius toepast, ofwel een discussie schrijven over de vraag of het werk nog wel 
op scholen moet worden onderwezen, vanwege de vrouwonvriendelijke toon van dit werk.  

Deze opdracht heeft ons een unieke kans geboden 
om actief bezig te zijn met een duizenden jaren oude 
tekst en die toe te passen in en te relateren aan onze 
moderne maatschappij. 

Wij zijn blij dat ons deze kans geboden is, bedankt!  

Raoul Meijer 

Het vervolg 

De beste drie van de overgebleven vijftig gaan door naar de finale waarin zij in het Rijksmuseum van 
oudheden in Leiden door universitaire docenten Latijnse taal en letterkunde worden bevraagd over een 
tweede, kleiner pensum. Hier strijden zij om de eerste, tweede en derde plaats. De organiserende 
verenigingen stellen naast de eeuwige roem, die de winnaars van de Klassieke Olympiaden ten deel valt, 
prachtige geldprijzen beschikbaar: 250 euro voor de eerste, 150 euro voor de tweede en 100 euro voor de 
derde plaats. Wij wachten in spanning af op welke plaats Jian, Inèz, Raoul en Lyke zijn geëindigd. 

Corona 

Afgelopen week is bij 1 leerling corona geconstateerd. Van harte beterschap gewenst. 

K-uren 

Tot toetsweek 3 blijven de k-uren facultatief. Wel is en blijft het natuurlijk mogelijk een afspraak te maken 
met een docent. Zeker op de dagen dat je op school bent is het zeer nuttig bij een vakdocent langs te gaan.  

Woensdag 17 maart verkiezingen 

Zoals vorige week al werd vermeld in de nieuwsbrief kan er 17 maart ook op Het Vlier gestemd worden (in 
de B-kantine). Op die dag loop je vanuit de fietsenstalling de school binnen via de ingang bij de decanen. De 
B-kantine is die dag voor leerlingen niet te gebruiken. Tijdens de pauzes houden we lokalen waar geen lessen 
zijn open, zodat er voldoende ruimte is om te zitten. Ben je 18 en ga je stemmen? Dan zou dat dus ook op 
school kunnen. 
Na afloop gaan 4 leerlingen en meneer Deering helpen bij het tellen van de stemmen. Mooi dat jullie dat 
doen! 


