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

Deadlines
• Woensdag 18 april vinden de finales van de diverse categorieën plaats op de campus
Diepenbeek van de Universiteit Hasselt.
• Om middernacht sluit eveneens de You Tube-wedstrijd af, waarvoor momenteel 14
filmpjes gepost werden die samen al bijna 30.000 kijkers registreerden. De drie meest
populaire filmpjes vallen in de prijzen.
• Op hetzelfde ogenblik sluit ook de periode af voor het indienen van voorstellen voor een
vernieuwde poster voor Olyfran.

Selectieproeven: uitslag
Alle uitslagen staan ter beschikking van de school-PC op de inschrijfpagina’s van de
Olyfran-site. Toegang enkel met uw eigen gebruikersnaam en paswoord voor de
categorieën waarvoor u PC bent.

Proclamatie en prijsuitreiking
Deze vinden plaats op donderdag 10 mei om 14u30 in de Hadewych-zaal van het
Departement Onderwijs. In enkele multimediamontages zal ook een blik geworpen worden
op 25 jaar “La Tour Eiffel – La Tour Eiffel-Concours de Français – Vlaamse Olympi@de van
het Frans”. De uitnodigingen voor deze ceremonie worden deze week verstuurd aan de
personaliteiten, aan de individuele toplaureaten, aan de scholen die een didactisch pakket
wonnen, aan de winnaars van de zijcompetities zoals de You Tube-wedstrijd. Wie geen

uitnodiging ontvangt en toch graag zou willen aanwezig zijn, kan dit melden. Er zijn
(slechts) een 10-tal “wildcards” beschikbaar. Wie eerst komt, eerst maalt!
Organisatie
Wie wil weten hoe de organisatie van Olyfran eruit ziet, kan de olyfran-site consulteren. Er
staat voortaan een organogram onder "Organisatie".
Data Olyfran-XXVI
Ondertussen werden ook de data voor de volgende editie van Olyfran vastgelegd. Zo kunt
u die reeds inplannen in de schoolkalender 2012-2013.
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 - Einddatum voor de You Tube-wedstrijd
07.05.2013 (onder voorbehoud): proclamatie en prijsuitreiking
P.S. De toplaureaten-finalisten dienen hun identiteitskaart voor te leggen als ze zich voor
hun finale aanmelden aan de ontvangstbalie! Dus niet vergeten!

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

