Plus d’informations/Meer nieuws: www.olyfran.org
Vooreerst een proficiat aan alle PC’s. De 24ste editie van OLYFRAN mag zich verheugen op een totaal van
6202 deelnemers, van wie 2859 MAX-deelnemers en 3343 JUNIOR-leerlingen.

Voor de JUNIOR-PC’s:
1. De vragensets en bijhorende antwoordformulieren voor de JUNIOR-deelnemers werden vorige
woensdag verstuurd naar de scholen “T.a.v. (naam van de PC)”. Als u op 14 maart ’s morgens nog
niets zou ontvangen hebben, gelieve dan ONMIDDELLIJK contact op te nemen met het Olyfransecretariaat: 011/26 86 55.
2. Op de inschrijfsite vindt u een ppt om uitleg te geven voor aanvang van de selectieproeven.
3. Olyfran rekent erop dat u strikt volgende richtlijnen respecteert. Hiermee staat of valt immers de
geloofwaardigheid van de wedstrijd!
- Ogenblik voor de selectieproeven: woensdag 16 maart tussen 12u30 en 15u.
- Ken 1,5u effectieve werktijd toe voor het oplossen van de vragen.
- Organiseer correct toezicht. De kleuren van de vragensets kunnen u daarbij helpen.
Voor de deelnemers uit MAX-TSO (behalve handelsrichtingen), MAX-KSO en MAX-BSO: zoals in het
verleden duiden zij allen op het antwoordformulier als categorie MAX-TKB aan. Pas achteraf wordt een
afzonderlijk klassement opgemaakt voor BSO en TSO-KSO.
Voor ALLE MAX-deelnemers: OPGELET! In de individuele omslag met de vragen zit vanaf dit jaar geen
potlood meer (besparingen wegens wegvallen van een belangrijke sponsor!) Gelieve dus een donker
schrijvend potlood of kogelpen mee te brengen. Bereid je antwoorden goed voor op het kladformulier
en schrijf pas over als je 100% zeker bent van je antwoord, zodat je niet moet verbeteren op het roze
antwoordformulier!
Voor de deelnemers van alle categorieën:
1. Zeg uw leerlingen dat ze niet naar het Olyfran-secretariaat moeten bellen voor hun resultaat. Alle
informatie hierover verloopt via de PC van de school!
2. De uitnodigingen voor de mondelinge finale worden eveneens per mail verstuurd via de school-PC.
3. Voor Franstalige deelnemers is er GEEN mondelinge finale. Zij worden immers onmiddellijk
geklasseerd op basis van de resultaten van de schriftelijke selectieproeven.

OPGELET! Aan de MAX-deelnemers in Gent.
De selectieproeven vinden dit jaar plaats in de UFO-aula's (Sint-Pietersnieuwstraat 35). De algemene
leiding is er in handen van dhr. Philippe Saelens.
Voor de Limburgse leraars Frans (en andere geïnteresseerden):
“Op woensdag 6 april komt de Belgische schrijver Nicolas Ancion naar de Provinciale Hogeschool Limburg (Hasselt).
Hij zal een atelier animeren rond het werken met Franstalige Belgische schrijvers in de les Frans. Het atelier richt
de
zich tot alle leraars Frans die met literaire teksten werken (dus vanaf de 2 graad) en geïnteresseerd zijn in
hedendaagse Franstalige schrijvers. Voor meer info: www.phl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=1035

Met vriendelijke groeten
Het Olyfran Vlaanderen team

