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

1. OLYFRAN in de media (klik hier)
Naar aanleiding van het grote succes van de zilveren 25ste editie werd door de media nogal wat
aandacht besteed aan de huidige situatie van het Frans in het Vlaams onderwijs. Dat die niet zo
rooskleurig is, zal niemand tegenspreken. Dat dit niet te wijten is aan de leraars, werd ten volle
benadrukt. Men kan immers slechts roeien met de riemen die men krijgt.
In sommige bijdragen kan echter de verkeerde indruk gewekt zijn dat Olyfran vooral grammatica
toetst. Wie de inhoud van de toetsen kent, weet dat dit geenszins het geval is en dat onze
Olympiade zich vooral richt op de dagdagelijkse communicatie. Het onderdeel grammatica wordt
dus uiterst beperkt gehouden. Wie het bewijs wil, kan de vragenreeksen van 2011 consulteren op
de olyfran-site.
2. Premier E. Di Rupo treedt toe tot het beschermcomité
Citaten uit zijn brief dd 13.02.2012:
“U weet dat ik persoonlijk gehecht ben aan dit soort acties die het talenonderwijs, in het bijzonder
bij onze jeugd, aanmoedigen. Het aanleren van andere talen helpt elkaar beter te begrijpen en
brengt onze medeburgers dichter bij elkaar. Ik zal dan ook met genoegen uw editie 2012 steunen.
Voor de gelegenheid stellen de diensten van de Kanselarij voor aan de winnaar en de winnares van
de categorie beroepsonderwijs een tablet te overhandigen.”
3. You Tube
Opnieuw werden enkele nieuwe filmpjes gepubliceerd op You Tube. Maak er uw leerlingen attent
op! Momenteel zijn er al meer dan 18.000 kijkers voor 11 filmpjes en wordt een verbeten strijd
uitgestreden door de koplopers! Gezien het grote succes zullen we nog een derde prijs voorzien,

m.n. vijf filmtickets.
4. Ter herinnering
Vanaf dinsdag 28.02 worden vragensets, antwoordformulieren, filmtickets, enz. afgeleverd door de
olyfran-estafette of per post verzonden. Gelieve bij ontvangst alles zorgvuldig te controleren. U
vindt er ook een proces-verbaal bij, in te vullen en terug te sturen met de antwoordformulieren,
evenals een blad met een samenvatting van de richtlijnen voor de organisatie van de
selectieproeven.
5. Vacatures: germanist Engels-Duits en programmeur
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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