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

OLYFRAN-XXVI: met uw hulp op naar een kwarteeuw vol
nieuwe uitdagingen en kansen
Met het oog op de 26
al:
•
•
•

ste

editie van Olyfran kan men vanaf 1 juni e.k.

een filmpje voor You Tube produceren, publiceren en inzenden
zijn kandidatuur indien voor de lerarenstage in Montréal in juli
2013
permanent deelnemen aan de maandelijkse wedstrijd op
www.olyfran.org > Jeu

Kalender van de 26
•

•
•

ste

Olyfran:

31.12.2012: limietdatum om zich als PC te registreren als
“vroege vogel” en zo een gratis filmticket te verdienen als men
later ook deelnemers registreert
09.02.2013: einddatum van de inschrijving van de deelnemers
27.02.2013: lokale selectieproeven

•
•
•

08.03.2013: einddatum voor de kandidaturen voor de
lerarenstages in Montréal
17.04.2013: mondelinge finale; einddatum voor de You Tube
wedstrijd
07.05.2013: proclamatie en prijsuitreiking

We laten u ook zo snel mogelijk weten vanaf wanneer u zich als PC
kunt registreren om in aanmerking te komen voor het gratis filmticket
als vroege PC.
Tournoi Mondial de Français par Internet
De negende editie is ondertussen ook ten einde. Voor klassering en
sfeerbeelden, zie www.olyfran.org > Tournois-Dernières Nouvelles.
Het lycée Atanas Burov (Silistra, Bulgarije) was algemeen toplaureaat
en toplaureaat voor niet-Franstalig Europa. Voor Afrika won een team
uit Rabat, voor Azië ging een Turkse ploeg met de hoofdprijs lopen.
Ook uw leerlingen kunnen aan dit Tournoi deelnemen! Volgend
voorjaar?

LinguaCluster
De olyfran-site krijgt er een jeugdige navolger bij voor Duits en
Nederlands: www.linguacluster.org. U vindt er allerlei mogelijkheden
om lessen Frans, Duits of Nederlands-Vreemde-Taal creatiever,
eigentijdser en dus attractiever te maken.

Congres “La didactique du FLE”: 18.10.2012
De jaarlijkse studiedag van de Didactische Werkgroep Frans (DiWeF),
die aan de oorsprong ligt van Olyfran, vindt plaats op 18 oktober 2012
in gebouw D van de Universiteit Hasselt te Diepenbeek. Volg de
recentste informatie op: www.uhasselt.be/ic.

Weken van de Franstalige Film
Kalender en programmatie zijn bijna rond. In de mate van het
mogelijke wordt de kalender van 2011-2012 aangehouden. Er zijn
enkele schitterende films in aantocht. Concrete gegevens volgen zo
snel mogelijk. Tegelijk zal alles gepubliceerd worden op de
www.uhasselt.be/ic.

Ook op weg naar het “Nieuwe Leren”
BZL, semi-autonoom leren, de verantwoordelijke leerder … De
informatica biedt veel meer dan vroeger mogelijkheden om elke
leerling aan zijn eigen tempo met een bijzondere aandacht voor zijn
specifieke problemen te laten leren, om de tijd van de leraar in te
zetten waar hij echt nodig en nuttig is m.n. bij creatieve oefeningen,
om authenticiteit in de klas te brengen, om leerlingen met bepaalde
leerstoornissen beter te helpen: het “nieuwe leren”.
Voor doeltaal Frans biedt onze olyfran-sponsor CommArt u unieke epakketten:
LinguaCom, voor echte beginners de niveaus A1-A2 van het ERK
(met text-to-speech)
Communication Quotidienne (dans les Affaires), voor de niveaus
A2-B2 de courante situaties met anderstaligen in een KMO
Plurilingua, voor de niveaus B2-C1 de zakelijke onderhandeling met
Franstaligen en alle contextuele situaties
Voor een tijdelijke kennismakingslicentie: info@commart.eu.

OLYFRAN-XXV: balans van een kwarteeuw olympiade van het
Frans
Graag toch nog even een korte terugblik op de vijfentwintigste editie
van de Vlaamse Olympiade van het Frans ligt achter ons. De
toplaureaten en de gelote scholen ontvingen allen hun prijzen en ze
waren enthousiast. De proclamatie was ook de gelegenheid voor een
terugblik op de kwarteeuw LTE – LTECF – OLYFRAN die nu achter ons
ligt.
Iedereen beaamde het: de balans is indrukwekkend. Oordeel zelf:
•
•

•
•

Bijna 125.000 deelnemers uit alle Vlaamse provincies,
onderwijsnetten en studierichtingen
Ongeveer 2,5 mio euro’s rechtstreeks geïnjecteerd in het
onderwijs Frans (hierin zijn de duizenden uren gepresteerd door
vrijwilligers niet meegerekend: testopstellers, toezichters,
begeleiders, plaatselijke coördinatoren en regionale
coördinatoren …)
Meer dan 1000 laureaten werden op de Eiffeltoren gehuldigd
tussen 1990 en 2005
47 leerlingen konden genieten van een Interrailticket, zelfs twee

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

een duoticket
44 leerlingen konden door hun school geselecteerd worden voor
een gratis Roeland-taalcursus in het buitenland
23 leerlingen konden een VIP-taalstage beleven van het
gereputeerde CERAN Lingua International
34 laureaten genoten van een drie weken durend verblijf in
Québec
Zestien leraars konden deelnemen aan de internationale
didactische stage van de Université de Montréal in Montréal
Allerlei personaliteiten kwamen de toplaureaten op de
prijsuitreikingen feliciteren: Europees Lingua-directeur Charles
Barrière, de Franse ministers Alain Decaux en Cathérine Tasca,
de Vlaamse ministers Brigitte Grouwels, Daniël Coens, Eddy
Baldewijns, de Waalse minister M.D. Simonet, de SecretarisGeneraal van de Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) Roger Dehaybe, ambassadeurs van Frankrijk, Monaco,
Zwitserland, van de OIF bij de EU, meerdere délégués généraux
à la langue Française in Parijs, van Québec in Brussel, de
zangeres Axelle Red, miss België Virginie Claes …
Er kwam een structurele samenwerking tot stand met de
Provincie Québec in het kader van de entente VlaanderenQuébec.
Minister Luc Van den Bossche noemde in zijn tijd LTECF al de
referentie voor het onderwijs Frans.
Een internetsite met alle toetsen uit het verleden kent jaarlijks
meer dan 100.000 bezoekers en gemiddeld worden 46,21 pages
bezocht per bezoek!!!
Een Interreg IV-A project LinguaCluster wil naar het model van
www.olyfran.org oefeningen voor Nederlands en Duits als
doeltalen uitwerken tegen eind 2012.
Een Franse v.z.w. “Olyfran, les olympiades de la Francophonie ”
werd opgericht die jaarlijks een “Tournoi Mondial de Français
par Internet” organiseert met deelnemers van over de hele
wereld. Deze kent volgend jaar al zijn tiende editie.
……

De vijfentwintigste en dus zilveren editie was speciaal, zoals dat in
Vlaanderen past.
Zo werd er 2867,2 euro’s geschonken aan “Music for Life”.
Tengevolge daarvan was er heel wat media belangstelling rond de
problematiek van het Frans in Vlaanderen en in het Vlaams onderwijs
in het bijzonder. Een wedstrijd op You Tube voor het populairste
filmpje kende 14 inzendingen die samen meer dan 30.000 kijkers
totaliseerden. Gelijktijdig liep de “Vraag van de Maand” en was er de
permanente wedstrijd met maandelijkse prijzen op www.olyfran.org >

Jeu.
Er werd een speciaal promotiefilmpje gerealiseerd door de kersverse
marketingwerkgroep, dat al wie het wilde gratis kon afhalen van de
olyfran-site. Ook kreeg Olyfranix op Facebook zijn profiel en
fanpagina. De volledige decentralisatie van de selectieproeven werd
grotendeels positief onthaald, wat 966 inschrijvingen meer opleverde
dan in 2011.
De NMBS schonk iedere finalist een interrailset. Premier Elio di Rupo
schonk de twee eerst geklasseerde finalisten van BSO elk een tablet.
Elke deelnemer ontving het jubileumlatje.
Ondertussen werden alle uitslagen gepubliceerd op de olyfransite,
waar elke PC ze met zijn userid en paswoord kan afhalen voor zijn
ingeschrevenen. Twee “prix du mérite” werden uitgereikt en drie
prijzen werden toegekend aan evenveel populaire You Tube filmpjes.
Tenslotte werden ook twee schitterende laureaten geselecteerd voor
de docentenstage in Montréal in juli.
Alle testen met hun oplossingen werden gepubliceerd op de
olyfransite. Men vindt er ook de fotoreportage van de prijsuitreiking en
de multimedia montages die voor Olyfran-25 gerealiseerd werden.
Alles kan gedownload worden.
Dank aan u allen die dit mee gerealiseerd hebben!

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

