
 

  

  

Plus d’informations / Meer nieuws: www.olyfran.org 

Nieuwsbrief 2015-2016/20 – 17.05.2016 

 

”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©" 

1. OLYFRAN-29: Proclamatie – Prijsuitreiking 

Op 11 mei vond de proclamatie-prijsuitreiking plaats in de mooie Hadewych-zaal van het 

Vlaams Departement Onderwijs in aanwezigheid van meerdere Vlaamse, Franse en nog andere 

buitenlandse personaliteiten. Deze waren allen ten zeerste onder de indruk. Maar dat gold 

natuurlijk des te meer voor de stralende toplaureaten en hun gelukkige begeleiders. 

De plechtigheid werd opgeluisterd door een erg gesmaakt optreden van het duo Céléna-

Sophia, die een zevental Franse chansons uitvoerden, deels eigen repertoire, deels klassieke 

Franse chansons (Renaud, Piaf, Brel). Zestig toplaureaten ontvingen een individuele prijs, tien 

scholen werden na lottrekking beloond met een didactisch pakket, twee scholen eveneens door 

lottrekking aangeduid kregen een tweedaagse citytrip voor twee naar Parijs, dit n.a.v. de 

150.000ste deelname, uit te reiken aan een leerling naar keuze. 

Voor de uitslagen, zie de olyfran-site. 

2. OLYFRAN-29 - You Tube – Uitslag 

 

Klassement van het populairste filmpje: 

   1 Heilige-Drievuldigheidscollege, Leuven: 20 filmtickets 

   2 Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt: 15 filmtickets 

   3 GO! Atheneum Hasselt: 10 filmtickets 

Klassement van het door de PC’s als beste filmpje geselecteerde product: 

   Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt: 20 filmtickets. 
 

3. OLYFRAN-30 – Logo 

 

Volgend schooljaar viert Olyfran zijn 30ste verjaardag. Hiervoor werd navolgend speciaal logo 

ontworpen, dat u vrij op de olyfransite kunt downloaden en gebruiken voor promotionele 

doeleinden. 

 

 

 
 

  



 

 

4. OLYFRAN-30 - You Tube 

 

Voor de feestelijke komende dertigste editie zijn er opnieuw 65 filmtickets te winnen door op 

You Tube een promofilmpje te publiceren voor Olyfran of voor het leren van het Frans. Maak nu 

al uw leerlingen attent op deze wedstrijd, want hoe vroeger hun product gepubliceerd hoe meer 

bezoekers. Dat bleek dit jaar eens te meer! 

Voor de te volgen richtlijnen, zie de olyfran-site. 
 

5. OLYFRAN-30 – Muziekgroepje 

 

De laatste jaren biedt Olyfran de kans aan een groepje jonge muzikanten om hun kunnen te 

tonen op de prijsuitreiking. Verwacht wordt een optreden in twee delen (bij het begin en 

halfweg de prijsuitreiking) met een achttal Franse chansons.  Kandidaten sturen vóór 10 

december 2016 een opname van een tweetal liedjes naar olyfranvl@olyfran.org. Op de 

Olyfransite staan de uitvoeringen van enkele voorbije edities. 

 

6. TMFI – Het dertiende Tournoi Mondial de Français par Internet werd afgesloten met de finale op 

20 april. Voor niet-Franstalig Europa klopte Italië Roemenië. Voor Afrika was Marokko sterker 

dan Madagascar. 

Het TMFI verloopt volledig via de site www.olyfran.org en in twee fasen, nl. schiftingen over 

twee volledige dagen, gevolgd door een finale over één dag. Men kan zo dikwijls als men wil 

deelnemen, en de beste score wordt in rekening genomen! 

Het TMFI is mogelijk dank zij het jarenlange werk gepresteerd in het kader van de Vlaamse 

Olympi@de van het Frans, waarvoor dank aan alle medewerkers! 

 

7. Congres “La didactique du FLE”: 20.10.2016 

 

Traditiegetrouw organiseert DiWeF op 20 oktober 2016 zijn jaarlijks congres. De grote 

educatieve uitgevers voor Frans zullen aanwezig zijn met hun recentste producties. Zoals altijd 

zult u een drietal ateliers kunnen kiezen uit een totaalaanbod van ongeveer twintig. De 

deelnameprijs is al jaren onveranderd en uiterst democratisch. Dus deze datum zeker al in uw 

agenda noteren en aan uw directie meedelen! 

Heeft u zelf een suggestie voor een atelier, dan graag een tip via ic@uhasselt.be of aan 

valeria.catalano@pxl.be (voorzitter werkgroep). 

En hierna de data van OLYFRAN-30. Zet ze nu al in de schoolplanning van 2016-2017.  

Niemand mag de feestelijke 30ste editie missen! 

 

05.02.2017 om 24u: einde inschrijvingen 

22.02.2017 tussen 9u en 15u30: schriftelijke selectieproeven in de eigen school 

19.04.2017 (namiddag): mondelinge finale voor jury 

10.05.2017: proclamatie en prijsuitreiking 

 

Heeft u een (origineel) idee om van deze editie een echt feest te maken? Graag uw suggestie naar 

olyfranvl@olyfran.org. Het beste (en financieel haalbare) voorstel wordt beloond met tien filmtickets! 

 

Opnieuw twee citytrips voor twee naar Parijs: 

 

n.a.v. de 30ste editie zullen opnieuw twee citytrips voor twee verloot worden onder alle deelnemende 

scholen, die ze dan mogen toewijzen aan een leerling naar keuze. Dus een unieke kans om een 

verdienstelijke leerling te belonen. 

Tot slot wenst Olyfran u en uw leerlingen veel moed voor de komende examens. 

Met vriendelijke olyfran-groeten, 

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team 



   
 

  

 


