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OLYFRAN hoopt dat u een weldoende vakantie achter de rug heeft en dat de batterijen met 
een flinke dosis energie en enthousiasme opgeladen zijn voor het nieuwe schooljaar. 
OLYFRAN wil u daarbij alleszins zoveel mogelijk behulpzaam zijn. 
 
1. Op naar OLYFRAN-30  
 

Druppelsgewijs komen de enthousiaste verslagen binnen van de toplaureaten 
van de voorbije negenentwintigste editie. U vindt ze op de 
olyfransite:www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen. Ondertussen bereiden we een 
speciale jubileumeditie voor, want het is al de dertigste keer dat OLYFRAN 
georganiseerd wordt.  
 
De informatiesite is bijna bijgewerkt: U vindt er al het speciale logo van de 30ste 
editie, de nieuwe grote poster, het jubileumlatje dat iedere deelnemer zal krijgen, 

een sticker, alles vrij downloadbaar. Het promofilmpje is in voorbereiding. Het promotionele 
drukwerk bijna gereed voor verzending. De poster werd voor deze speciale feesteditie dubbel zo 
groot en met de sticker wordt gezorgd voor iets speciaals om de nieuwe categorie “CADET” aan 
te kondigen. 
 
Olyfran hoopt bij deze jubileumeditie nog veel meer deelnemers te mogen verwelkomen. En 
vergeet niet in dit Olympisch jaar: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Maar zijn tenslotte 
niet ALLE deelnemers winnaars? 
 
 
2. Een nieuwe Olyfran-categorie: CADET 
 
Tot hiertoe richtte Olyfran zich tot de leerlingen van de 2de en 3de graad van het Vlaams 
secundair onderwijs. Op expliciete vraag van vele collega’s wordt dit jaar de nieuwe categorie 
“CADET” voor de 1ste graad gelanceerd. In een afzonderlijke newsletter zullen we binnenkort dit 
initiatief toelichten. 
 
 



3. Een cloudmodule Arabisch-Nederlands 
  
De Olyfran-partner CommArt International lanceerde eind juni een 
cloudmodule “Nederlands voor Arabisch sprekende beginners – A1 van het 
ERK”. Deze module wordt GRATIS ter beschikking gesteld van individuele 

erkende vluchtelingen of individuele vluchtelingen in procedure. Ze kunnen ze bestellen 
op www.commart.eu > Taal waarin u beter wil leren communiceren: Nederlands > Alledaags 
taalgebruik> Vanuit het Arabisch naar het Nederlands … > “Refugees, click here”. Verspreid deze 
belangrijke informatie bij iedereen die bij de opvang van vluchtelingen betrokken is. 
 
 
4. CinéPerles 

  
 
Voor de 18de keer werd o.l.v. collega Ann Knaepen een selectie 
gemaakt van zes recente kwalitatief hoogstaande Franstalige films en 
voorzien van een pedagogisch dossier. De films worden vertoond in de 
complexen van de Kinepolis-groep. Bij reservatie kunt u GRATIS een 

beroep doen op deze dossiers voor de voorbereiding en nawerking van een van deze films. 
 
Ook worden voor leraars (en hun partner) opnieuw vier GRATIS introvoorstellingen 
georganiseerd van “Les Héritiers”. Tijdig hiervoor inschrijven is verplicht en kan vanaf vandaag 
via het formulier op onze website.  
 
Hier plaats en datum van deze voorstellingen: 
  
 Hasselt  Dinsdag 27 september 2016 
 Leuven  Donderdag 29 september 2016 

 Antwerpen  Donderdag 29 september 2016 
 Brugge  Donderdag 6 oktober 2016 
 
 
5. Congres “La didactique du FLE – Didactiek van de vreemde talen” van DiWeF 
 
Sinds 1985 organiseert de Didactische Werkgroep Frans navormingsactiviteiten voor leraars 
(Frans). De laatste jaren gebeurt dit onder de vleugels van de vzw Interculturalis in de vorm van 
een ééndaags congres. 
 
Dit schooljaar vindt dit congres plaats op donderdag 20 oktober op de universitaire campus te 
Diepenbeek van de universiteit Hasselt. Opnieuw staan een twintigtal sessies geprogrammeerd 
van telkens 1,5 u. en zullen de belangrijkste Vlaamse pedagogische uitgevers en enkele 
buitenlandse gespecialiseerde uitgeverijen met een stand met hun recentste producten aanwezig 
zijn. 
 
De prijs is voor het zoveelste opeenvolgende jaar dezelfde gebleven met kortingen voor recent 
afgestudeerde collega’s en studenten van de lerarenopleiding. Dit congres is dus een unieke 
gelegenheid om dicht bij huis zijn kennis van het terrein te “refreshen” of om oud-studiegenoten 
terug te zien. 
 
Surf naar onze website voor meer informatie en het inschrijvingsformulier. Zorg dat u er tijdig 
bij bent. Sommige sessies zijn traditiegetrouw snel volzet … 
 
6. Postmailing 
 
De eerste Olyfran-postmailing is voorzien voor ongeveer 20 september. Ze wordt, zoals in het 
verleden, verzonden naar het adres van uw school “T.a.v. de vakverantwoordelijke Frans”. Een 



andere postmailing gaat naar de collega van de 1ste graad. Hou die datum in de gaten, verwittig 
uw collega van de 1ste graad en vraag naar de mailing als u eind september van uw 
schoolsecretariaat nog niets zou ontvangen hebben. 
 
 
 
Met vriendelijke olyfran-groeten, 
 
Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team 
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