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

Selectieproeven: uitslag
De verbetering van de selectieproeven is afgewerkt. Onze correctoren hebben nog (te) talrijke
formulieren bijgewerkt opdat ze verbeterbaar zouden zijn. Vanaf vandaag 23 maart staan de
uitslagen op de inschrijfpagina’s van de olyfran-site. U logt in met uw login en wachtwoord zoals
voor de inschrijvingen.
Finalisten ontvangen begin volgende week een uitnodiging voor de mondelinge finale per mail via
hun school-PC. Ter herinnering: de mondelinge finale vindt plaats op woensdagnamiddag 18 april
in het hoofdgebouw van de Universiteit Hasselt te Diepenbeek.
You Tube-wedstrijd
Er zijn nog twee filmpjes bijgekomen, wat het totaal op 13 brengt. Ondertussen zijn deze in totaal
al bijna 30.000 keer bekeken. Op 18 april valt het verdict. Ter herinnering: de drie filmpjes die op
dat ogenblik het vaakst bekeken werden, krijgen 20, 10 en 5 filmtickets.
Lerarenstages in Montréal
De olyfran-jury ad hoc selecteerde volgende twee collega’s voor de lerarenstages in Montréal,
toegekend in het kader van de Entente Québec-Vlaanderen:
Benedikte Van Eylen, lerares aan het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen en
Wensy Moeyersons, lerares aan het Sint-Jozefscollege te Aalst.
Zij zullen van 1 tot 21 juli deelnemen aan een internationale didactische stage in de schitterende
stad Montréal. Deze unieke bijscholing wordt aangevuld met talrijke boeiende culturele
nevenactiviteiten.
25 Jaar Vlaamse Olympiade van het Frans

N.a.v. deze verjaardag bereiden we momenteel een reportage voor over de voorbije edities.
Hiervoor zoeken we foto’s van de laatste selectieproeven, die plaatsvonden in de scholen. Wie
foto’s heeft en die wil ter beschikking stellen, kan ze mailen naar olyfranvl@olyfran.org.
Data van de zesentwintigste editie van OLYFRAN-Vlaanderen
09.02.2013: Einde inschrijvingsperiode
27.02.2013: Schriftelijke selectieproeven in de scholen – Dit is vroeger dan in het verleden om
conflicten met de wiskunde-olympiade te vermijden.
08.03.2013: Einddatum voor de kandidaatstellingen voor de lerarenstages in Montréal
17.04.2013: Mondelinge finale en einddatum voor de You Tube-wedstrijd
07.05.2013 (onder voorbehoud): proclamatie en prijsuitreiking
Posterontwerpwedstrijd
Olyfran wil zijn poster moderniseren. Iedereen mag een ontwerp insturen. Het geselecteerde
ontwerp krijgt 10 filmtickets en de naam van de ontwerper komt op elke poster. Dus een unieke
promotie, want jaarlijks worden 5000 posters verspreid. Voor meer info: www.olyfran.org >
Olyfran-Vlaanderen > Promo en download > Wedstrijden

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

