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Start van de tweede kwarteeuw OLYFRAN 

De zilveren editie van Olyfran was met 7168 deelnemers een bijzonder succesvolle. 

Daarom werd de tweede kwarteeuw met een vernieuwd enthousiasme ingezet. 

Enkele oud-gedienden legden de wapens neer en een vijftal nieuwe en jonge 

collega’s kwamen de wetenschappelijke commissies die jaarlijks instaan voor 375 

nieuwe testopgaven, versterken. De toekomst blijft zo verzekerd! 

Traditioneel belandde de eerste elektronische en de eerste postmailing al in 

september in de scholen met de aankondiging van de cruciale data en van de 

ondersteunende activiteiten. 

Zo werd opnieuw een You Tube-wedstrijd opgezet. Wie een filmpje realiseerde om 

Olyfran of het leren van het Frans te promoten en dit publiceerde op You Tube, 

kwam in aanmerking voor 20, 10 of 5 gratis filmticketten. De filmpjes met de 

meeste bezoekers op de avond van de mondelinge finale, werden de prijswinnaars. 

Ook dit jaar waren er meerdere leuke inzendingen geïnspireerd door succesrijke tv-

hits van het ogenblik: Et si …, de Harlem shake. De getuigenissen van de 

deelnemende scholen bewijzen dat het zeker een idee is om rond het Frans eens op 

een andere en creatieve manier animatie te creëren. 

De snelle leraars-plaatselijke coördinatoren, d.i. wie zich vóór Nieuwjaar als 

plaatselijk coördinator registreerde en nadien deelnemers inschreef, konden een 

filmticket krijgen. Deze geste wordt duidelijk geapprecieerd, want het aantal “early 

birds” nam aanzienlijk toe. 

De eigenlijke promotieperiode startte dan zoals altijd in de tweede helft van 

december met de toezending van folders, affiches en concrete informatie. De grote 

posters zijn sinds vorig jaar van ‘look’ veranderd. Om de drukkosten te reduceren, 

noodzakelijk door het wegvallen van belangrijke privé sponsoring, werd ook het 

ontwerp ‘tijdloos’ gemaakt, zodat een voorraad kon gedrukt worden. De data van 

de komende editie kan men dan met een zelfklever op de poster aankondigen. Ook 

van flyer werd de ‘look’ gemoderniseerd. 

Zoals al sinds 2000 het geval is, konden leraars zich kandidaat stellen voor een 

didactische en culturele stage gesponsord voor de vluchten door de Vlaamse 

regering en voor verblijf en cursus door de provincie Québec. Aan deze stage 

nemen collega’s uit diverse continenten deel, een unieke kans dus om relaties over 

heel de wereld aan te knopen en een en ander te vernemen over het onderwijs van 

het Frans buiten Europa. In het verleden vond deze stage altijd plaats in Montréal, 

maar dit jaar is Québec-stad uitgekozen, een schitterende localiteit waarvan le 



vieux Québec op de UNESCO-werelderfgoedlijst prijkt, met het château Frontenac, 

hotel uit 1893, de plaines d’Abraham, waar de Engelsen in 1759 de Fransen 

versloegen, met de gigantische Saint-Laurent en daarin het île d’Orléans met oude 

koloniale gebouwen, met de cathédrale Notre-Dame de Québec, en vooral de 

université Laval, waar de cursussen plaatsvinden, de oudste universiteit van het 

Noord-Amerikaanse continent na Harvard University. 

Een eenvoudige gemotiveerde aanvraag (voor meer info, zie www.olyfran.org > 

Olyfran-Vlaanderen) volstaat om te kandideren. De selectie gebeurt louter en alleen 

op dossier. Volgende twee collega’s zullen dit jaar deze unieke ervaring beleven. Ze 

zullen in Québec verblijven van 8 tot 26 juli: 

Esther Lambrechts, Sint-Cordula-instituut, Schoten 

Aurelie Sas, Sint-Jozefsinstituut, Ternat 

Hoe Olyfran-27 zeker niet missen? 

De promotie draaide dan ten volle in januari en de inschrijvingen klokten af op 

6621, een terugval tegenover de bijzonder succesvolle zilveren editie. Bleek uit 

reacties dat de schoolprogrammatie nogal eens roet in het eten strooit. Daarom 

deelt Olyfran onmiddellijk na elke finale de data van de volgende editie mee (zie 

aan het einde van deze bijdrage)! Ook haakt een school soms af door het plots ziek 

vallen van de plaatselijke coördinator. Oproep dus om deze taak in overleg met een 

collega op te nemen en zeker ook een eventuele interimaris in te lichten. Trouwens 

men kan een PC hebben voor MAX (3de graad) en een andere voor JUNIOR (2de 

graad). 

“Onze leerlingen hebben geen interesse.” – Dit wordt soms gezegd. Maar willen zij 

zich dan niet op een objectieve manier meten met leeftijdgenoten elders, zoals dat 

voor wiskunde succesvol gebeurt? Willen ze de unieke Olyfran-ervaring, een echt 

“vergelijkend examen” met meerkeuzetesten niet meepikken met het oog op 

solliciteren later? Sommige scholen zetten originele acties op om hun leerlingen tot 

deelname aan te zetten door promotiecampagnes, door de selectieproef te 

omkleden tot een “Franse dag”, door de lokale besten, zelfs al zijn ze geen 

toplaureaat op Vlaams niveau, te belonen. Trouwens Olyfran schenkt elke school 

die minimum tien deelnemers inschrijft een filmticket en daarbovenop nog een 

ticket per begonnen schijf van twintig ingeschrevenen. Ook krijgt elke deelnemer 

het leuke Olyfran-latje met de zeven Olyfranixen! En waarom zou voor Frans niet 

kunnen wat voor wiskunde wel lukt? 

“Enkel Franstaligen kunnen winnen.” - Dit is een andere opmerking die soms nog – 

zeer onterecht - voorkomt. Dat dit pertinent onwaar is, weet iedereen die het 

olyfran-reglement raadpleegt. Olyfran maakt als sinds jaar en dag een afzonderlijk 

klassement (met gelijkwaardige prijzen) voor Nederlands- en voor Franstalige 

deelnemers. De plaatselijke coördinatoren noteren bij inschrijving het taalregime 

van elk van hun deelnemers. Jaarlijks worden zo ongeveer 5% van de 

ingeschrevenen als Franstaligen geregistreerd. De Nederlandstaligen nemen deel 



aan de finale, voor de tweeden geldt de uitslag van de selectieproef als basis voor 

de uiteindelijke klassering. Aan alle, dus Nederlandstalige, finalisten wordt 

daarenboven gevraagd op erewoord te verklaren dat het voor hen opgegeven 

taalregime correct is. Op de finale worden ze trouwens ook onderworpen aan een 

interview voor een Nederlandstalige jury. 

“Ik geef les in beroeps. Olyfran is te moeilijk voor mijn leerlingen.” - Toen “La Tour 

Eiffel” in 1988 gelanceerd werd, was dit vooral ook om het Frans in de zgn. 

zwakkere studierichtingen een steuntje in de rug te geven. Vandaar de 

afzonderlijke wedstrijdcategorieën Technisch-Kunst-Beroeps en Handel. Deze 

inspanning van de organisatoren werd altijd ten zeerste geapprecieerd. Toch 

stonden de leerlingen uit BSO nog voor een ongelijke strijd, want ze moesten zich 

meten met de TSO-deelnemers. Gezocht werd daarom naar een formule, die 

zonder de organisatie bovenmatig te belasten, toch eerlijke winstkansen zou bieden 

aan de BSO-leerlingen. In 2011-2012 werd daarom beslist een afzonderlijk 

klassement op te maken voor deze jongeren met een afzonderlijke gelijkwaardige 

prijzenpot (dit jaar won de BSO-toplaureaat een taalstage!) en in hun selectieproef 

een 30-tal testvragen op te nemen die ze zeker zouden aankunnen. Dit initiatief zal 

in de nabije toekomst zeker nog beter aanslaan door de belangrijker plaats van het 

Frans in de leerplannen van deze leerlingen. 

“En prijzen? Pfff!” - De zesentwintigste editie was, ondanks het uitvallen van enkele 

kleinere sponsors, voor de deelnemers zeker niet de armste. Zo kreeg iedere 

ingeschrevenen het gegeerde Olyfran-latje en kregen de scholen filmtickets in 

verhouding tot het aantal deelnemers. Maar traditioneel zijn er ook grote prijzen. 

Zo waren er dit jaar twee veertiendaagse verblijven in Frankrijk te winnen (Parijs 

en Châteauroux; waarde elk 1100€) vanwege de Franse ambassade, twee duo (!) 

Interrailticketten vanwege de NMBS, drie CERAN-taalstages (doeltaal naar keuze; 

waarde: 1325€), vijf luchtballondopen, vier vluchten in een sportvliegtuig, twee 

taalstages in Saint-Dizier vanwege de vzw Roeland (Gent; waarde: 740€), verder 

naast de bekende Olyfranreiszak of –rugzak nog tientallen boeken (waaronder 

meerdere exemplaren van de Petit Larousse en van de Robert) en CD’s, en voor 

elke toplaureaat een exemplaar van de “Bescherelle, de kunst van het vervoegen” 

en/of van de Grammaire 2000, een exemplaar van “Suisse en vue”, de Olyfran-

kogelpen met inscriptie … De NMBS had er tenslotte nog aan gehouden elke 

laureaat een Interrailzakje te schenken met daarin een regenponcho, een t-shirt en 

een USB-stick van 2Gb! Trouwens is deelnemen niet belangrijker dan winnen? 

En de scholen… 

Sinds een tiental jaar verdeelt Olyfran jaarlijks ook een veertigtal schoolprijzen. De 

scholen-laureaten worden door loting onder de deelnemende scholen aangewezen. 

Twintig ontvangen een gratis jaarabonnement op “Cahiers F”, waarvan de helft 

gesponsord door “Cahiers F” en de andere helft door Interculturalis vzw, 

organisator van de “Vlaamse Olympi@de van het Frans”. Tien scholen krijgen een 

jaarabonnement op “Le Français dans le Monde”, het tijdschrift van de Fédération 

Internationale des Professeurs de Français, gesponsord door “Le Français dans Le 



Monde”. De laureaten worden hierover per e-mail ingelicht. Ze hoeven zelf niets te 

doen, Olyfran zorgt dat de nodige gegevens voor het installeren van het 

abonnement aan de respectieve redacties doorgegeven worden. 

Daarnaast gaat een taalstage in Saint-Dizier vanwege de vzw Roeland naar tien 

gelote scholen. Ze mogen deze toewijzen aan een leerling(e) die ze zelf, op basis 

van eigen criteria, selecteren. Daarenboven krijgen ze nog een kleiner pakket 

didactisch materiaal. Nog zeven andere scholen ontvangen een groot pakket met 

o.m. een jaarabonnement op “Le Français dans le Monde”, gesponsord door 

Interculturalis vzw, de taalsoftware LinguaCom NL-Fr, geschonken door CommArt 

International, de Grammaire 2000, “Suisse en Vue” en nog allerlei andere 

handboeken. 

Hierna de lijst van de scholen: 

Winnen een Roelandtaalstage en een kleiner pakket didactisch materiaal: 

 

Koninklijk Atheneum, Veurne 

Provinciale Secundaire School, Diepenbeek 

 

Winnen een groot pakket didactisch materiaal: 

 

Humaniora Nieuwen Bosch, Gent 

Lyceum Martha Somers, Laken  

Onze-Lieve-Vrouwecollege, Oostende 

K.T.A. Alicebourg, Lanaken 

Sint-Gabriëlscollege, Boechout 

Sint-Jozefinstituut, Genk 

Sint-Maarten Bovenschool, Beveren-Waas 

 

Het klassement van de top van de 6621 deelnemers … 

De 26ste editie beleefde ook een unicum. In de 25 vorige edities waren er welgeteld 

drie deelnemers die het maximum behaalden op de selectieproeven. Dit jaar 

mochten zelfs twee leerlingen om die reden felicitaties ontvangen! Uitzonderlijk! 

Hierboven kon u al lezen hoe Olyfran zijn toplaureaten verwent. Hierna de 

klassementen van de diverse categorieën. 

JUNIOR (2de graad) 

JUNIOR – NEDERLANDSTALIGEN 

 



1 Roelens Liesbeth, Sint-Jozef - Klein-Seminarie, Sint-Niklaas 

2 Decommer Kristen, Sint-Jozef - Klein-Seminarie, Sint-Niklaas 

3 Vandenhove d'Ertsenrijck Charlotte, Sint-Jozef - Klein-Seminarie, Sint-Niklaas 

4 Wynants Jonas, Sint-Lambertus 5, Westerlo 

5 van der Beek Emmanuel, Heilige Drievuldigheidscollege, Leuven 

6 Manderveld Giel, Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt 

7 Wildiers Alice, Sint-Gummaruscollege, Lier 

8 Van Huffel Kirsten, Onze-Lieve-Vrouwcollege I, Zottegem 

9 Van den Eynde Jef, Sint-Gummaruscollege, Lier 

10 Brabants Robin, Sint-Jan Berchmanscollege, Westmalle 

11 Verhaeghe Emma, Onze-Lieve_Vrouwcollege III, Zottegem 

12 Wouters Quinten, Heilige Drievuldigheidscollege, Leuven 

13 Bourgois Sarah, Paridaensinstituut SO, Leuven 

14 Bianchi Arianna, Onze-Lieve-Vrouwlyceum, Genk 

15 Rabaut Victor , De Bron, Tielt 

16 De Ryck Tim, Sint-Lambertus 5, Westerlo 

17 Claus Pieter-Jan, Sint-Jozefscollege, Aalst 

18 Vandenhole Kimberley, Sint-Jan Berchmanscollege, Avelgem 

19 Gobert Maximiliaan, Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel 

 

FRANSTALIGEN 

1 Moreau Sébastien, Sint-Jozef - Klein-Seminarie, Sint-Niklaas 

    Sébastien behaalde de maximum score op de selectieproef! Proficiat! 

 2 Lamproye Sébastien, Sint-Andreasinstituut, Brugge 

    Noël Eglantine, K.A., Avelgem 

4 Bellemont Florence, Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel 

    Desmeth Quentin, Mater Dei-Instituut, Sint-Pieters-Woluwe 

    Havebeke Charles, Sint-Jan Berchmanscollege,  Brussel 

    Wellens Quentin, Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel 

 

 

MAX (3de graad) - NEDERLANDSTALIGEN 

MAX (3de graad) - ASO 



1 Garrido Emma, Paridaensinstituut SO, Leuven 

2 De Clercq Hadewijch, Onze-Lieve-Vrouwcollege I,  Zottegem 

3 Van Buylaere Erwin, Sint-Catharinacollege, Geraardsbergen 

4 Avau Michiel, Heilig-Hart&College 2, Halle 

5 De Meulder Amaury, College van het Eucharistisch Hart, Essen 

6 Wille Sander, Emmausinstituut@2, Aalter 

7 Ceulemans Joris, College van het Eucharistisch Hart, Essen 

8 Van Emelen Lisa, Sint-Jozef - Klein-Seminarie, Sint-Niklaas 

9 Hermans An-Marie, Sint-Jozefcollege, Turnhout 

10 Servotte Thomas, Sint-Jozef - Klein-Seminarie, Sint-Niklaas 

11 Ahmad Sherin, Sint-Vincentiusinstituut, Dendermonde 

12 Bamps Eva, KCST 2, Sint-Truiden 

13 Kwanten Sophie, WICO – 126235, Neerpelt 

14 Patel Shati, Sint-Martinusscholen, Herk-de-Stad 

15 Saesen Robbe, Harlindis-Relindis Coll.H.Kr.St-Ursula A, Maaseik 

16 Brysbaert Jorina, Sint-Janscollege 2, Poperinge 

17 Schraepen Marie, Instituut Heilig Hart Maria, Berlaar 

18 Van Mol Heleen, Sint-Lodewijkscollege, Lokeren 

19 Cornelus Hannah, Sint-Jan Berchmanscollege, Avelgem 

20 De Smet Charris, Sint-Gummaruscollege , Lier 

21 Vandersteen Kenneth, Sint-Theresiacollege, Kapelle-op-den-Bos 

22 Dewulf Brecht, Sint-Janscollege 2, Poperinge 

23 Mir Sattari Mona , Sint-Martinuscollege, 3090 Overijse 

 

MAX (3de graad) – HAN (Richtingen met handelsfrans) 

1 Claramunt Sergi, Sint-Lambertus 5, Westerlo 

2 Langers Melissa, Immaculata Instituut, Oostmalle 

3 Cani Valentina, Provinciale Handelsschool Hasselt, Hasselt 

4 D'hont Skyla, Sint-Martinusscholen – TSO, Asse 

5 Callewaert Jolien, Sint-Jorisschool, Menen 

6 Couck Brent, Heilige Harten Secundair, Ninove 

7 Descamps Kimberly, De Handelsschool, Aalst 

8 Domingo Candice, Heilige Harten Secundair, Ninove 

9 Moens Dietrie, V.T.I., Hasselt 

10 Wembankoy Tereza, Heilige Harten Secundair, Ninove 

 

 

MAX (3de graad) – BSO (Beroepssecundair onderwijs) 

1 Deforche Stephen, Instituut de Pelichy Ave Maria, Izegem 

2 Vandewalle Chloé, Instituut de Pelichy Ave Maria, Izegem 

3 Van Schil Thierry, Don Bosco Technisch Instituut, Halle 

 

MAX (3de graad) – TKSO (Technisch en Kunstsecundair onderwijs) 



1 de Paep Jonathan, Technisch Instituut Sint-Carolus, Sint-Niklaas 

2 Valcke Maarten, K.A., Sint-Niklaas 

3 Van den Eynde Amber, WICO – 126219, Lommel 

4 Chiappino Melanie, Instituut Heilig Hart Maria, Berlaar 

4 Legrand Jovani, BenedictusPoort campus Ledeberg, Ledeberg 

6 Mathijs Julie, Vrij Landelijk Instituut, Oudenaarde 

7 Pilet Maurane, Provinciaal Instituut Sint-Godelieve, Antwerpen 

8 De Ligne Steve, Don Bosco Technisch Instituut, Halle 

9 Safraoui Dina, De Handelsschool, Aalst 

10 Dierckx Carolia, Mater Dei Instituut, Brasschaat 

11 Panis Aurianna, Don Bosco Technisch Instituut, Halle 

12 Ferho Rojine, Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk, Opwijk 

 

MAX (3de graad) - FRANSTALIGEN 

1 de la Kethulle de Ryhove Cédric, Don Bosco Technisch Instituut, Halle 

   Cédric scoorde 100/100 op de selectieproef! Proficiat! 

2 Van Slooten Aurélie, Heilig-Hart&College 2, Halle 

   Mertens de Wilmars Damien, Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel 

3 Kelema Sabina, De Handelsschool, Aalst 

   Bianchi Jennifer, Sint-Martinusscholen – TSO, Asse 

 

Verrassing voor de plaatselijke coördinatoren … 

En tenslotte had de prijsuitreiking nog een speciale verrassing in petto voor alle 

PC’s met deelnemers. Inderdaad, hun enthousiasme dragen ze over op hun 

leerlingen en zij staan in voor promotie en inschrijving. Daarenboven organiseren 

ze de lokale selectieproef en vergezellen eventueel hun toplaureaat naar de finale 

en de proclamatie, dit alles onbaatzuchtig, enkel voor “het goed van hun 

leerlingen”. Olyfran was bijzonder blij hun dit jaar, dank zij een nieuwe 

overeenkomst met Le Vif-L’Express, een gratis jaarabonnement ter waarde van 

253€ te kunnen aanbieden1.  

En LinguaCluster? 

In het verslag van Olyfran-25 konden we aankondigen dat er een nieuwe site in 

voorbereiding was die, voortbouwend op de filosofie van de Olyfran-toetsen, allerlei 

nieuwe mogelijkheden opende niet alleen om Frans maar ook om Duits en 

Nederlands te leren. 

Het Interreg IV-A-project LinguaCluster werkt inderdaad een “Talenplein” uit op 

www.linguacluster.org. Deze site is toegankelijk in vier talen, m.n. Nederlands, 

Frans, Duits en Engels. Voor de eerste drie talen wordt het volgende gerealiseerd: 

- Een sitotheek met interessante sites en zo mogelijk een korte inhoudelijke 

beschrijving 

                                                           
1
 De nodige gegevens worden door Olyfran aan de abonnementendienst van Le Vif-L’Express meegedeeld. 



- Een rubriek “Talenkriebels” waar leuke talige misverstanden of kromme 

vertalingen verzameld worden 

- Een leerlingenplatform, soort van schriftelijke chatruimte met mogelijkheid 

tot toezicht door de leraar 

- Beroepsgeoriënteerde leermodules voor vijf knelpuntberoepen waarin 

talenkennis belangrijk is, m.n. secretaresse, onthaalbediende, informaticus, 

logistiek bediende, commercieel vertegenwoordiger 

- Een methode voor vroegtijdige taalsensibilisering 

- Een module van 3 ECTS voor buurtalenleren, enz. 

In vergelijking met www.olyfran.org zal het “Talenplein” echter veel meer bieden. 

Zo worden er oefeningen aangeboden voor de ERK-niveaus A1-A2 voor Nederlands 

en Duits, voor Frans daarenboven voor B1-B2-C1. Alle oefeningen zijn schriftelijk 

en/of mondeling mogelijk. Er hierbij gaat een speciale aandacht naar de zgn. 

interferentiefouten, d.i. fouten die ontstaan omwille van de voorafgaande kennis 

van een andere taal, bijv. “combination” i.p.v. “combinaison” onder invloed van het 

Engelse “combination”, of “j’ai cassé mon bras” i.p.v. “je me suis cassé le bras” 

onder invloed van het Nederlands “ik heb mijn arm gebroken”. In de oefenmodus is 

bij alle oefeningen feedback beschikbaar evenals een specifiek woordenboek. 

Bovendien kan men de juiste oplossing consulteren. In de testmodus zijn deze 

hulpmiddelen niet toegankelijk: men werkt een reeks oefeningen af en krijgt aan 

het einde een score. Zowel in de test- als in de oefenmodus kan men na afwerking 

van de gekozen serie de fout opgeloste oefeningen opnieuw maken, een nieuwe 

reeks laten samenstellen op basis van dezelfde criteria of een volledig nieuwe 

selectie doorvoeren. Diverse criteria laten toe gericht te selecteren binnen het 

beschikbare materiaal: brontaal (met het oog op de interferentiefouten), ERK-

niveau, werkmodus, taalaspect (woordvorming, woordbetekenis, morfologie…), 

mondeling-schriftelijk, aantal oefeningen in één beurt. Daarnaast heeft men ook de 

mogelijkheid om volgens een voorgesteld leerpad het beschikbare materiaal te 

doorlopen. 

Naast de taaloefeningen worden er eveneens cultuurcommunicatieve oefeningen 

aangeboden. Deze zijn multimediaal met tekst, klank en beeld. Er wordt gebruik 

gemaakt van de uiterst gebruiksvriendelijke auteurssoftware EMCG2, waarmee 

iedereen makkelijk allerlei multimediale oefeningen kan creëren. Deze oefeningen 

zijn inhoudelijk van drieërlei aard. Ze behandelen aspecten van de traditionele 

“grote” cultuur (bouwkunst, schilderkunst …), van land en volk, verder van de 

“kleine” cultuur (gebruiken en gewoonten), van communicatieve verschillen typisch 

voor de taal (beleefdheidsvormen, taalregistergebonden verschillen …) 

Momenteel zijn volgende aantallen oefeningen beschikbaar: 

Taaloefeningen    
 Doeltaal: DE Doeltaal FR Doeltaal: NL 

                                                           
2
 Deze nieuwe auteurssoftware is compatibel met de meest courante LMS (Blackboard, Smartschool …) en zowel 

met PC als Apple. Ze biedt standaard een twintigtal multimediale oefenvormen. Zie www.commart.eu. 



Brontaal: NL 776 3648 992 
Brontaal: DE 714 2948 1129 
Brontaal: FR 741 2948 1058 
Cultuurcommunicatieve oefeningen  
Doeltaal: DE 105  
Doeltaal: FR 100 
Doeltaal: NL 79 

 

Dit aantal gaat voor Frans nog sterk toenemen, want alle oefeningen die ooit voor 

de Olyfrancompetitie – en dat zijn er ongeveer 10.000! - gecreëerd werden zullen 

toegevoegd worden. Zo zal voor Frans de grootste oefeningenbank van de wereld 

ontstaan! Eveneens wordt nog een reeks oefeningen (in vier talen, m.n. 

Nederlands, Frans, Duits en Engels) uitgewerkt over de Europese eenmaking en 

over de structuur van de euregio Maas-Rijn. 

En nu met uw steun op naar OLYFRAN-27 

Dank zij OLYFRAN komt het onderwijs Frans op vele plaatsen en niveaus bijzonder 

positief onder de aandacht. De evaluatie die door EWI, onze ministeriële sponsor 

uitgevoerd werd, was eveneens uitermate gunstig. Mev. I. Lieten verklaarde dan 

ook in een bijzonder geapprecieerde videoboodschap op de prijsuitreiking dat ze de 

olympiades verder zou steunen3. Belangrijk daarbij is echter dat Olyfran nog meer 

leerlingen kan mobiliseren om mee te doen. Daartoe is uw promotie bij de collega’s 

nodig. Zoals deze bijdrage aantoonde, loont deelnemen zeker de moeite en dit om 

vele redenen. Olyfran rekent dan ook op u! 

Voor meer info over de voorbije edities en over de komende: www.olyfran.org 

Of abonneer u op de olyfrannieuwsbrief door uw mailadres te sturen naar 

olyfranvl@olyfran.org met als boodschap “Graag uw nieuwsbrief.” 

 

Zorg ervoor dat bij de samenstelling van de schoolkalender 2013-2014 ruimte 

voorzien wordt voor Olyfran-27. Geef nu al de cruciale data door: 

 

12.02.2014:  einde inschrijfperiode 

26.02.2014:  schriftelijke selectieproeven in de eigen school 

28.02.2014:  einde van de periode van kandidaatstelling voor de didactische 

stages in Québec 

23.04.2014:  mondelinge finale en einde van de periode voor de You Tube-

wedstrijd 

14.05.2014   (onder voorbehoud): proclamatie met prijsuitreiking 
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