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1 OLYFRAN-XXIV
Onze 24 ste editie zit er bijna op. Ze werd vorige donderdag afgesloten
met een bijzonder geslaagde prijsuitreiking. Getuige deze reactie van
L. Moeremans van het departement van Mev. I. Lieten: “Ik vond het
eens te meer een stijlvolle, maar tegelijkertijd ook vlotte en gezellige
proclamatie.”
Twee schoolbandjes gaven het beste van zichzelf (SintFranciscuscollege, Heusden-Zolder en H.-Hartcollege, Maasmechelen)
met een selecte keuze van Franse liedjes.
Twee scholen kregen een taalstage die ze vrij mogen toekennen aan
een verdienstelijke leerling. Acht andere ontvingen een pakket
didactisch materiaal ter waarde van ong. 500 euro’s.
62 individuele winnaars werden gelauwerd en verdeelden o.m. onder
elkaar: twee veertiendaagse verblijven in Frankrijk, drie taalstages,
drie Interrailtickets. Er werden meer dan 1000 (sic) filmtickets
uitgedeeld bij deze Olyfran-24. Zo kregen o.m. twee scholen een
reeks tickets voor hun You Tube filmpje: zeker eens gaan kijken.
Vanaf 30 juni vindt u alle uitslagen, foto’s, genoemd filmpje, de
vragen van de voorbije editie, de data van de volgende op het
gekende internetadres, dit in een totaal vernieuwde aankleding. Dus
zeker eens gaan kijken en het adres aan uw leerlingen doorspelen!
2 OLYFRAN-XXV
Grote verandering

De MAX-deelnemers legden tot hiertoe de selectieproeven af in een
van de zes participerende uniefs. Dit werd alsmaar moeilijker: WEwerk, sport- en andere uitgaansactiviteiten, duurdere bussen, steeds
drukker verkeer, enz.
Vandaar dat besloten werd, gezien ook de positieve ervaringen met
JUNIOR, voortaan ook de selectieproeven van MAX in de eigen school
te laten plaatsvinden op dezelfde woensdagnamiddag als de JUNIORselectieproeven.
Dus kalender voor 2012:
11.02.2012: Einde inschrijvingen
14.03.2012: selectieproeven (tussen 12u30 en 15u in de eigen
school);
laatste dag voor de kandidaturen voor de lerarenstage in Québec
18.04.2012: mondelinge finale
10.05.2012: prijsuitreiking
Zilveren editie
We willen de volgende editie een extra feestelijk tintje geven. Heeft u
een voorstel, suggereer het ons: olyfranvl@olyfran.org

Français dans le Monde
Dank zij onze samenwerking met de redactie van “Le français dans le
monde”, het lijfblad van de Fédération Internationale des Professeurs
de Français (FIPF), kunt u zich aan bijzonder gunstige voorwaarden
abonneren. Zie de Olyfran-site.

LinguaCom
U zoekt een vol-elektronische, interactieve, multimediale, flexibele
methode Frans voor Nederlandstaligen. Daarenboven nog speciale
hulp voor dyslectici en leerlingen met visuele beperkingen! CommArt,
spin-off van UHasselt en sponsor van Olyfran, kan u deze primeur
bieden aan bijzonder gunstige “academische” voorwaarden. Neem een
kijkje op www.commart.be!

3 Noteer!

Volgend congres van DiWeF met als thema “La didactique du FLE”:
donderdag 20 oktober 2011. Gegarandeerde deelname van Franse en
Québecse experts. Meer info: einde augustus.
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