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OLYFRAN: zie www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen
PROFICIAT! De inschrijvingen van de plaatselijke coördinatoren lopen vlot binnen en de
inschrijvingen van de leerlingen zijn ook al volop bezig!
1 Na het vertrek van Stefanie Stappers wordt het Olyfran-secretariaat voortaan bemand door een duo,
m.n. Daisy Apiecionek en Dirk Clijsters. We wensen hen (en ons ☺) een vlotte organisatie van Olyfran24 toe!
2 De inschrijvingen lopen tot 18 februari, maar wacht aub niet tot het laatste ogenblik!
•
•

U schrijft eerst uzelf in als PC (plaatselijk correspondent-coördinator)
Met uw codes kunt u dan uw leerlingen inschrijven, inschrijvingen verbeteren,
annuleren, toevoegen … tot 18 februari

P.S. Verslag en uitslagen van Olyfran-23 leest u in “Cahiers F” (2010, trim. 4) en op de Olyfran-site!
3 De wetenschappelijke commissies die instaan voor de redactie van de wedstrijdvragen, hebben hun
werk grotendeels af. Dank zij een nieuw ingeefprogramma-met-mixmodule is het intikken van de
vragen ook heel wat vlotter gegaan.
4 Onze programmeurs werken aan een nieuwe Olyfran-site.
Eerst is de administratieve site aan de beurt. Hij zal een gans nieuwe “look” krijgen en – naar we
hopen – veel overzichtelijker worden.
Vervolgens zal ook www.olyfran.org onder handen genomen worden en flink uitgebreid, met
oefeningen voor Nederlands, Frans en Duits niveaus A1-A2 van ERK, met feedback bij alle oefeningen,
met een 400-tal oefeningen over communicatieve cultuur.
5 Het doet deugd vast te stellen dat de ministers uit de regering van lopende zaken zorgen voor mooie
ereprijzen nu er nog geen echte federale regering is.
6 Ook zijn de eerste kandidaturen voor de didactische lerarenstage in Montréal binnen. Deadline:
18.02. De beslissing zal daarna zo spoedig mogelijk genomen worden om de “afvallers” nog de kans
te geven goedkope vakanties te boeken.

Verdedig het onderwijs Frans met Olyfran!
DiWeF: zie www.uhasselt.be/ctl > dienstverlening > onderwijsinstellingen

Noteer alvast het jaarlijks congres: donderdag 20 oktober 2011 (in de universiteit Hasselt in
Diepenbeek)
Weken van de Franstalige Film: zie www.uhasselt.be/ctl
Nog vier filmweken:
januari 31 – februari 04

Oostende-Kinepolis

januari 31 – februari 04

Antwerpen-Metropolis

februari 14-18

Mechelen-Utopolis

maart 21-25

Turnhout-Utopolis

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

