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Beste collega’s,

Nu u midden in de examens zit komen we nog even bij u terug om u een vlot schooljaareinde te
wensen, daarna een zonovergoten en weldoende vakantie om vervolgens met nieuwe energie en
bruisend enthousiasme aan 2012-2013 te beginnen. Ook in dat schooljaar wil Interculturalis vzw u
in uw onderwijsopdracht steunen via de 26ste editie van de Vlaamse Olympi@de van het Frans, via
het Congres “La didactique du FLE”, via de Weken van de Franstalige Film.
Daarom al onderstaande informatie om u toe te laten tijdig te programmeren:
Weken van de Franstalige Film
Ook in 2012-2013 zullen we samenwerken met de Kinepolis- en de Utopolisketen om u pedagogisch
verantwoorde Franstalige films aan te bieden vergezeld van een uitgewerkt dossier en dit aan een
voordelige prijs. Daarenboven heeft u de kans om vooraf de schitterende” Intouchables” gratis te
zien op een van de zes lerarenvoorstellingen.
Programmatie:
Aarschot (Utopolis): 12-16.11.2012
Antwerpen (Kinepolis): 28.01-01.02.2013
Brugge (Kinepolis): 22-26.10.2012
Brussel (Kinepolis): 04-08.03.2013
Gent (Kinepolis): 25.02-01.03.2013
Hasselt (Kinepolis): 21-25.01.2013

Kortrijk (Kinepolis): 15-19.10.2012
Leuven (Kinepolis): 19-23.11.2012
Lommel (Utopolis): 19-23.11.2012
Mechelen (Utopolis): 28.01-01.02.2013
Oostende (Kinepolis): 26-30.11.2012
Turnhout (Utopolis): 21-25.01.2013

Gratis lerarenvoorstellingen (de schitterende Intouchables”; inschrijven verplicht op
www.uhasselt.be/ic; er worden geen aanwezigheidsattesten uitgereikt!):
Antwerpen (Kinepolis): 11.10.2012
Brugge (Kinepolis): 4.10.2012

Leuven (Kinepolis): 2.10.2012
Mechelen (Utopolis): 28.09.2012

Hasselt (Kinepolis): 9.10.2012

Turnhout (Utopolis): 25.09.2012

Geprogrammeerde films:
Monsieur Lahzar: 1ste en 2de graad
La guerre est déclarée: 2de en 3de graad
Intouchables: alle graden
Omar m’a tuer: 3de graad
Les adoptés: 3de graad

OLYFRAN-XXVI
Maak er met ons een nieuw succes van! Zet samen met OLYFRAN het Frans op de kaart! Draag uw
enthousiasme voor uw vak over op uw leerlingen! Gezien het enthousiasme van de deelnemers uit
het technisch, kunst en beroepsonderwijs zeker ook voor deze leerlingen de moeite waard!
U kunt zich nu al registreren als plaatselijk coördinator voor volgend schooljaar!
Met het oog op de 26ste editie van Olyfran kunt u al:

-

o zich registreren als PC (plaatselijk coördinator) voor Olyfran-26. Zo komt u in
aanmerking voor een gratis filmticket als u nadien ook effectief deelnemers inschrijft.
o een filmpje voor You Tube produceren, publiceren en inzenden. Zelfde prijzen als dit
jaar (eerste prijs 30 filmtickets!)
o uw kandidatuur indienen voor de lerarenstage in Montréal in juli 2013
o permanent deelnemen aan de maandelijkse wedstrijd op www.olyfran.org > Jeu
Kalender van de 26ste Olyfran:
o 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
o 09.02.2013: einddatum van de inschrijving van de deelnemers
o 27.02.2013: lokale selectieproeven
o 08.03.2013: einddatum voor de kandidaturen voor de lerarenstages in Montréal
o 17.04.2013: mondelinge finale; einddatum voor de You Tube wedstrijd
o 07.05.2013: proclamatie en prijsuitreiking

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.
Opnieuw een twintigtal boeiende ateliers en alle Vlaamse educatieve uitgevers aanwezig met hun
recentste producten!
Een unieke kans om u te informeren over de laatste publicaties in uw vakgebied, kennis te maken
met werkvormen die elders hun deugdelijkheid bewezen en meer te vernemen over de nieuwste
didactische inzichten. Volg de recentste informatie op: www.uhasselt.be/ic.
Diepenbeek, 15 juni 2012

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

