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

Vooreerst nog eens een dikke proficiat aan alle PC’s. De 25ste editie van OLYFRAN mag zich
verheugen op een record aantal van 7168, van wie 3948 MAX-deelnemers en 3220 JUNIORleerlingen.
Voor een vlot verloop graag uw aandacht voor het volgende:
1. De vragensets en bijhorende antwoordformulieren voor de deelnemers werden deze week
verzonden of afgeleverd op uw school “T.a.v. (naam van de PC)”. Als u op 5 maart ’s morgens
nog niets zou ontvangen hebben, gelieve dan na te vragen op uw schoolsecretariaat en
ONMIDDELLIJK contact op te nemen met het Olyfran-secretariaat: 011/26 86 55.
2. Op de inschrijfsite vindt u een ppt om uitleg te geven bij de 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 7 maart tussen 12u30 en 15u.

-

JUNIOR: ken 1,5 u effectieve werktijd toe voor het oplossen van de toets.

-

MAX: ken 2 u effectieve werktijd toe voor het oplossen van de toets.

-

Organiseer correct toezicht. De kleuren van de vragensets kunnen u daarbij helpen.

4. Invullen best met een blauwe of zwarte stylo. Vraag aan de deelnemers hun antwoorden voor
te bereiden op het kladantwoordformulier en pas over te schrijven als ze 100% zeker zijn. Zo
moeten ze niet meer verbeteren op het roze geïndividualiseerde formulier en kan dit zonder
problemen ingelezen worden door de inleesmachine.
5. 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. Olyfran

maakt achteraf, zoals beloofd, een afzonderlijk klassement voor BSO en TSO-KSO.
6. Stuur na afloop ONMIDDELLIJK uw antwoordformulieren en het PV (correct en volledig
ingevuld) terug (zie document in de zending die u ontving per post of per estafette).
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 in de week voor de Paasvakantie. Dus controleer dan regelmatig uw mail, want de
finalisten moeten dan ook verwittigd worden voor de finale van 18 april.
3. Voor Franstalige deelnemers is er GEEN mondelinge finale. Zij worden immers onmiddellijk
geklasseerd op basis van de resultaten van de schriftelijke selectieproeven.
4. Controleer nog eens uitdrukkelijk het taalregime van uw finalisten en verwittig het secretariaat
onmiddellijk als u fouten vaststelt.
Voor kandidaturen voor de didactische stage in Montréal: deadline 14 maart 2012.

P.S. We trachten alles te verbeteren, selecties voor de finale te maken, enz. en het nodige mee te
delen aan de PC’s nog vóór de Paasvakantie.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

