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

 
OLYFRAN-XXVIII 

•  Mevrouw H. Crevits, minister van onderwijs, aanvaardde het voorzitterschap 
van het beschermcomité en van de proclamatie-prijsuitreiking 

•  Ondertussen werd de eerste postmailing met documentatie (folders + 
posters) verzonden. 

•  De eerste PC’s schreven zich al in. Ter herinnering: wie zich als PC 
registreert voor het einde van het jaar en nadien het vereiste minimum 
aantal deelnemers ontvangt een gratis filmticket. 
  

 BELANGRIJK: de afsluitingsdatum voor de inschrijvingen moest 
één week vervroegd worden. Het wordt dus 1 februari als 
einddatum voor de inschrijvingen. 
We hadden inderdaad het krokusverlof over het hoofd gezien … 

 
 
WEKEN VAN DE FRANSTALIGE FILM 

een initiatief van Interculturalis vzw i.s.m. Kinepolis 

De lerarenvoorstellingen in Hasselt, Leuven, Antwerpen en Brugge zijn achter de rug 
met een zeer goede opkomst. De vertoonde film “La Marche” is dan ook een 
uitstekend document om in de 2de en 3de graad te gebruiken. Ondertussen hebben 
de eerste scholen ook al gebruik gemaakt van het aanbod. Daarbij valt het succes 
van “Les vacances du petit Nicolas” op. 
 
Ter herinnering: wie met een klas een film uit het aanbod reserveert, krijgt gratis 
toegang tot het didactisch dossier. 

Even nog het aanbod: 

•  1ste graad: Les vacances du Petit Nicolas 
•  1ste en 2de graad: Ernest et Célestine 

  



•  2de en 3de graad: Elle s'en va (met C. Deneuve) en La marche 
•  3de graad: Le passé en Deux jours, une nuit (Belgische inzending voor de 

Oscars) 

  

CONGRES "LA DIDACTIQUE DU FLE" OP 16.10.2014 IN DIEPENBEEK                   

Nog slechts enkele plaatsen voor enkele ateliers en als afsluiter van het congres 
gratis voor de deelnemers P. Mathues, Franstalig pedagogisch begeleider, “Silence 
dans les rangs”, komische show rond het schoolleven. 
Klik hier voor meer informatie en de inschrijvingsformulieren. 
  

Met vriendelijke groeten, 

Het Olyfran-Vlaanderen Team 

 

 
 

 

 


