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Uitslagen Olyfran-XXIV op de inschrijvingspagina van uw school
Deze morgen werden de uitslagen van de voorbije selectieproeven gepubliceerd op de olyfran-site.
U heeft er toegang toe op de olyfran-site, ‘inschrijvingen’ (linkermenu) met de gekende
identificatiesleutels.
Om de uitslagen correct te interpreteren, consulteer even het reglement en hou rekening met het
volgende:
-

Er bestaat geen cesuur die bepaalt of iemand geslaagd is. Vergelijk uw leerlingen met het
gemiddelde van de categorie waartoe zij behoren. Olyfran is trouwens geen examen, maar
een vorm van activiteit waarmee we animatie trachten te creëren rond en ten voordele van
het vak Frans.

-

Voor Franstaligen is er geen finale. De Franstalige toplaureaten-prijswinnaars ontvangen
rechtstreeks, d.i. via de PC van hun school, een uitnodiging voor de prijsuitreiking van 12
mei.

-

De aanduiding van de finalisten gebeurde volgens de gangbare procedure: zie reglement
art. 17-19.

-

Voor de vorm van de mondelinge klassementsproef/finale, zie olyfran-site
“Wedstrijdinhoud” (linkermenu).

-

Alle finalisten zijn tevens prijswinnaars. Zij worden nog uitgenodigd voor de prijsuitreiking
van 12 mei en mogen zich laten vergezellen door twee personen. Bevestiging van
aanwezigheid is vereist. Prijzen worden in geen geval per post opgestuurd.

-

Er deden zich dit jaar abnormaal veel correctieproblemen voor, die leidden tot
onverbeterbaar en dus als score nul kregen, zoals vragenreeks niet aangeduid, formulier
niet in donkerzwart ingevuld, allerlei “exotische” aanduidingen op het antwoordformulier
(tekens, tekeningen, strepen door het hele formulier of door de streepjescode…)

-

Op vele antwoordformulieren kwamen ook dubbele antwoordaanduidingen voor. Dit leidde
tot nul voor de betrokken vragen.

-

In totaal hebben twee vrijwilligers bijna een ganse dag antwoordformulieren moeten
bijwerken om ze verbeterbaar te maken! Bijzonder spijtig!

Toplaureaten finale
Wie het recht heeft om deel te nemen aan de mondelinge finale op 27 april wordt via zijn PC
persoonlijk verwittigd. Dit zal gebeuren op dinsdag 5 april.

Elke finalist zal verzocht worden zijn taalregime (zie reglement art. 6-8) te herbevestigen –
conditio sine qua non voor deelname aan de finale – en aan te geven of hij als toplaureaat wenst in
aanmerking te komen voor een van de reizen of verblijven. In dat geval zal hij tevens moeten
bevestigen dat hij een borg van 250€ zal overschrijven op rekening van Interculturalis vzw, borg
die teruggestort wordt na ontvangst van een ervaringsverslag van een tweetal bladzijden met
enkele foto’s.
Olyfran-latjes en filmtickets
Einde vorige week werden ook de Olyfran-latjes van JUNIOR die niet konden afgehaald worden, per
briefpost verzonden. Hetzelfde gebeurde voor de meeste filmtickets die verdiend werden op basis
van het aantal ingeschreven deelnemers, m.n. één per begonnen schijf van 20 mits een minimum
van tien. Enkele scholen zullen nog even moeten wachten vermits onze voorraad tickets voortijdig
uitgeput was.
Lerarenstage in Montréal
In onze vorige nieuwsbrief hebben we de beide leraressen, laureaten van een van beide stages,
kunnen feliciteren. Ondertussen zijn hun reisdocumenten in orde. Ze vertrekken op 3 juli en komen
terug op 24 juli. – Olyfran hoopt volgend jaar deze unieke en verrijkende ervaring opnieuw aan
twee leraars te kunnen aanbieden.
Olyfran op You Tube
De wedstrijd voor het populairste promotiefilmpje voor Olyfran of voor het vak Frans op You Tube
loopt nog verder tot de dag van de finale, m.n. 27 april. Publiceer nog snel uw filmpje en promoot
het. De winnende klas krijgt 20 gratis filmtickets!
Suggesties voor de 25ste editie
Heeft u ideeën om de volgende editie van Olyfran nog meer uitstraling of ruchtbaarheid te geven?
Heeft u suggesties om bij de 25ste editie het record aantal deelnemers te kloppen? We vernemen
het graag en reserveren vijf filmtickets voor waardevolle voorstellen. Stuur uw idee naar:
olyfranvl@olyfran.org
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

