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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

1. Inschrijvingsbalans: PROFICIAT!
OLYFRAN-XXV maakt geschiedenis: 7168 deelnemers en in 25 jaar in totaal bijna 125.000.
Proficiat aan u allen die tot dit succes bijdragen of bijgedragen hebben. Het is een bewijs van de
vitaliteit van het vak Frans en zijn docenten en van het feit dat onze jongeren het belang van het
Frans voor hun latere (beroeps)leven ten volle inzien. Een speciaal woord van dank ook aan de
creativiteit en het dynamisme van de “special force marketing”, die voor een reeks erg verjongde
promotie-acties zorgde.
Hierna enkele details van de inschrijvingen:
In 2011
JUNIOR
MAX
ASO
HAN
BSO
TKB
TOTAAL

6220
3220
3948
2776
371
138
663
7168

Volgens onze afspraak heeft OLYFRAN ondertussen 2867,2 euro overgemaakt op de rekening van
“Music for Life”.
Er is dus een globale toename van het aantal inschrijvingen met 948 eenheden of 15,24%
tegenover 2011. Vooral verheugend is de toename van het aantal deelnemers uit BSO, TKSO en
ASO. De overige categorieën bleven ongeveer gelijk. Spijtig genoeg zullen enkele collega’s tot de
volgende editie moeten wachten om met hun leerlingen deel te nemen, want hun inschrijvingen

kwamen toe na afsluiting …
2. Verzending van alle materiaal voor de selectieproeven van 7 maart
Momenteel wordt koortsachtig gewerkt om de pakketten met alle materiaal voor de
selectieproeven gereed te maken. Een olyfran-estafette zal alles afleveren in de scholen in de week
van 27.02. Gezien het succes van de inschrijvingen en om kosten te sparen zullen toch enkele
scholen hun materiaal per post ontvangen. Deze scholen worden afzonderlijk per mail verwittigd.
Op de olyfransite onder “Inschrijven” vindt u al de ppt die u kunt gebruiken om het invullen van de
gekende antwoordformulieren aan uw deelnemers uit te leggen.
3. Topprijzen
•

•

De Franse culturele dienst deelde ons de data en plaatsen mee van de twee verblijven in
Frankrijk voor toplaureaten:
o Avignon gedurende het wereldbefaamde festival: 18-28.07.2012
o Aurillac gedurende het fameuze festival de théâtre de rue: 18-26.08.2012…
De Délégation Générale du Québec deelde de periode van de twee didactische stages voor
leraren in Montréal mee: van 2 tot 20 juli. Dat betekent dat de deelnemers verwacht
worden in Montréal op 1 juli en kunnen vertrekken op 21 juli. De getuigenissen van de
laureaten van de vorige jaren bewijzen dat het een unieke en erg verrijkende ervaring
is(zie op www.olyfran.org). Geïnteresseerde collega’s kunnen kandideren tot 14 maart e.k.
Een jury beoordeelt de kandidaturen op dossier.

4. You Tube
Opnieuw werden enkele nieuwe filmpjes gepubliceerd op You Tube. Maak er uw leerlingen attent
op! Gezien het grote succes zullen we nog een derde prijs voorzien, m.n. vijf filmtickets.

5. Vraag van de maand
Momenteel loopt voor de laatste keer de “Vraag van de Maand”, waarmee nog eens vijf gratis
filmtickets te winnen zijn. Profiteer er zelf van en signaleer het aan uw leerlingen!
6. Vacatures
Het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit Hasselt voert momenteel in het kader
van het Interreg-IV-A-programma het project LINGUACLUSTER uit. Dit project creëert een nieuwe
website met alle materiaal uit alle voorbije edities van Olyfran en voegt er nog een 1000-tal
oefeningen op niveau A1-A2 van het ERK aan toe. Dit laatste gebeurt ook voor Nederlands en Duits
als doeltalen. Verder worden nog een 100-tal multimediale oefeningen of communicatieve
culturele verschillen gemaakt. Bij dit alles wordt feedback geschreven en tevens wordt een
aangepast online woordenboek samengesteld. Ook wordt alles schriftelijk en mondeling
toegankelijk gemaakt. Zie www.linguacluster.org.
Voor de verdere uitvoering van dit project zoekt genoemd Centrum een .NET-programmeur en een
germanist Engels-Duits met didactische ervaring. Voor meer info: www.uhasselt.be > Actueel >
Vacatures en dan ATP voor de programmeur, BAP voor de germanist.

MMet vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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