Westmalle, 24 september 2018

Betreft: Latijnolympiade voor de leerlingen van 6 SO

Geachte ouders
Op woensdag 7 november 2018 kan uw zoon/dochter deelnemen aan de Vlaamse
selectieproef voor het Certamen Ciceronianum Arpinas. Dit is een internationale vertaalproef
waaraan de leerlingen van 6 SO uit de Latijnse afdelingen kunnen participeren.
Deze wedstrijd verloopt in twee verschillende fases.
De eerste ronde wordt voor alle deelnemende leerlingen simultaan gehouden op de eigen
school op woensdagnamiddag 7 november 2018 van 12.30 uur tot 15.30 uur. De proef
bestaat uit een individuele vertaling van een tekstfragment van Cicero met behulp van een
woordenboek Latijn-Nederlands. Drie leerkrachten Latijn van ons college zullen de vertalingen
evalueren en de beste (max. een derde) doorsturen naar het secretariaat van het
Certamencomité.
De tweede ronde van de Cicero-vertaalwedstrijd vindt plaats op een vaste locatie op
woensdag 9 januari 2019, stipt om 14.30 uur. Voor onze provincie is dat het Onze-LieveVrouwecollege te Antwerpen (Frankrijklei 91). Alle deelnemers die door hun school
geselecteerd werden, krijgen daar opnieuw een tekst van Cicero ter vertaling voorgelegd.
Na de tweede ronde bekroont een externe jury van leraren en hoogleraren uit deze
inzendingen ca. vijftien vertalingen. Uit deze laureaten selecteert het Certaminacomité de
deelnemers aan het internationale Certamen Ciceronianum te Arpino (de geboortestad van
Cicero) in mei 2019.
Meer info hierover kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Olympiades Latijn en
Grieks: www.certamina.be
Deelnemen aan deze wedstrijd kan door in te schrijven via de leerkrachten Latijn: dhr. P. Faes,
mevr. E. Swings en mevr. E. Van Neyghem ten laatste op vrijdag 19 oktober 2018. Het
inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 en wordt verrekend via de volgende schoolrekening.
Opgelet: de school moet deze kost voorschieten bij inschrijving. Dat betekent dat deze ook
niet terugbetaald kan worden mocht de leerling uiteindelijk toch niet deelnemen. Verdere
onkosten die aan de wedstrijd verbonden zijn worden door de school betaald.
Wij hopen dat dit initiatief voor onze leerlingen een mooie intellectuele uitdaging mag
betekenen.
Met vriendelijke groeten,
P. Faes, E. Swings en E. Van Neyghem
leerkrachten Latijn

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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