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• Al meer dan dertig PC’s registreerden zich. Zelfs zijn er al drie die hun 
leerlingen inschreven. Ter herinnering: wie zich als PC registreert voor het 
einde van het jaar en nadien het vereiste minimum aantal deelnemers 
inschrijft ontvangt een gratis filmticket. 

HERINNERING - BELANGRIJK: de afsluitingsdatum voor de 
inschrijvingen moest één week vervroegd worden. Einddatum 
voor de inschrijvingen is dus 1 februari 2015. We hadden 
inderdaad het krokusverlof over het hoofd gezien … 

• De tweede postmailing zal verzonden worden rond 15 december. Zo vindt u 
alle promomateriaal ten laatste na de kerstvakantie. Maar ondertussen kunt u 
al posters en flyers bestellen via de inschrijfsite. 
 

• De meeste reisverslagen van de toplaureaten zijn ondertussen binnen. U kunt 
ze lezen op de olyfransite. Klik hier. 

 
WEKEN VAN DE FRANSTALIGE FILM 

Dit initiatief kent opnieuw veel succes. Vooral “Les vacances du petit Nicolas” voor de 
1ste en 2de graad doet het goed, op de voet gevolgd door ”Deux jours, une nuit” 
(hoe kan het anders met alle bekroningen die deze film overal krijgt) en “La Marche” 
(rond het thema van de immigratie). 
Reservaties: in de Kinepolis-complexen zelf 
Didactische dossiers via de Kinepolis-complexen. 
Voor meer info, klik hier. 

 

 



OPROEP VOOR ZANGGROEPJE 
Zoals de voorgaande jaren nodigen we graag een groepje 
enthousiaste jongeren uit die een bandje willen vormen om een 
8-tal Franse liedjes te brengen op de prijsuitreiking op 
12.05.2015. Kandidaturen insturen naar 
olyfranvl@olyfran.org met een opname ter beoordeling.  
De volledige lijst van 8 liedjes mag later volgen. Een redelijke 
vergoeding is voorzien. 

 
CONGRES “LA DIDACTIQUE DU FLE” 

Zowel qua aantal deelnemers als qua aantal interventies en hun kwaliteit was dit 
congres een hoogvlieger. Wat ook bewezen wordt door de groeiende belangstelling 
van buiten Limburg. 
Volgend jaar: donderdag 15 oktober 2015 

 
GRATIS 

www.linguacluster.org  >  Talenplein: Honderden oefeningen werden bijkomend 
voorzien van hun mondelinge versie en van feedback. Leer uw leerlingen dit prachtig 
leerinstrument gebruiken. 

INTERcCOM – U kunt gratis een login bestellen van dit product over interculturele 
verschillen met o.m. allerlei oefeningen over interferentiefouten van onze leerlingen. 
Bestellen via www.commart.be 

Frans leren in de “cloud” – Dit kan! Ga eens kijken op www.commart.be en bestel 
een demo. Vanaf 1 januari ook op tablet! 
  

Met vriendelijke groeten, 

Het Olyfran-Vlaanderen Team 

 
 

 


