Plus d’informations/Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2010-2011/10 – 24.03.2011
Leraars-laureaten voor Québec-stage gekend
Een tienkoppige jury selecteerde op basis van het dossier dat ze indienden, volgende
leerkrachten voor een didactische stage in Montréal van 4 tot 22 juli 2011. De Vlaamse
Gemeenschap financiert de vlucht heen en terug, de Délégation Générale du Québec
betaalt de inschrijvings- en verblijfskosten, dit alles in het kader van de culturele
overeenkomst tussen beide regio’s.
De gelukkigen voor 2011:
Tina Hendricks van Mol, lerares aan WICO Campus Sint-Jozef, Lommel
Karolien Voets van Sint-Amandsberg, lerares Sint-Bernarduscollege, Oudenaarde
Olyfran wenst beide laureaten van harte proficiat, dankt hen voor hun inzet voor Olyfran en
het vak Frans, wenst hun een vruchtbare stage toe en natuurlijk ook een aangenaam
verblijf in de hoofdstad van de provincie Québec, “la belle province”. De getuigenissen van
hun voorgangers bewijzen dat het een onvergetelijke en verrijkende ervaring zal zijn.
Olyfran hoopt bij de 25 ste editie volgend jaar opnieuw twee leraars op stage te kunnen
sturen naar Montréal.
Vragen 24

ste

editie op de olyfran-site

De vragen die gebruikt werden mid maart voor de schriftelijke selectieproeven staan al op
onze site samen met de oplossingen.
Uitslagen Olyfran-XXIV
Na de s-proeven wordt op dit ogenblik alle materiaal verzameld, gecontroleerd en gereed
gemaakt voor de optische lezing. De verbetering is gepland voor de week van 28 maart.
Scholen met een toplaureaat-finalist worden verwittigd in de daarop volgende week, zodat
de leerlingen-finalisten kunnen geïnformeerd worden nog vóór het verlof. De finale vindt
dan plaats op woensdag 27 april in Diepenbeek.
Olyfran op YouTube
Zoals vroeger aangekondigd loopt er nog tot 27 april een wedstrijd voor het populairste
filmpje op You Tube. Publiceer nog snel uw filmpje en promoot het. De winnende klas krijgt
20 gratis filmtickets!

Olyfran op Klascement
Iedereen die dat wenst, kan gratis een eigen competitie Frans organiseren via de olyfransite. Een eenvoudig mailtje met enkele summiere gegevens volstaat. Dit bericht werd zeer
onlangs ook op Klascement gepubliceerd.
Succes van de Olyfran-site
De Olyfran-site kent een reuzegroot succes. Ter illustratie de bewegingen op de site in de
periode mid februari – mid maart 2011:
7800 unieke bezoekers, die gemiddeld bijna een kwartier op de site bleven en in totaal
meer dan 470.000 pagina’s bekeken.
Olyfran-latjes en filmtickets
Alle deelnemers aan de selectieproeven kregen het Olyfran-latje, hetzij op de proeven zelf
(MAX), hetzij via hun PC. Voor sommige scholen worden ze opgestuurd per post.
In de loop van volgende week worden ook de filmtickets opgestuurd voor wie minstens tien
deelnemers inschreef. Per schijf van 20 ingeschreven is een gratis ticket voorzien.
Volgende kerndata:
27 april (namiddag): mondelinge finale en klassementsproef (Diepenbeek)
12 mei om 14u30: proclamatie en prijsuitreiking (Brussel)
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

