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Na de traditionele eindejaarsspurt wenst OLYFRAN u een weldoende vakantie toe en hoopt
u over enkele weken terug te vinden om samen met ons enthousiast het schooljaar van de
25 ste OLYFRAN in te zetten
Op naar OLYFRAN-XXV
AANPASSING KALENDER
Omwille van examens hebben we de data van de volgende editie moeten wijzigen. Hier is
dus de nieuwe kalender:
11.02.2012: einde inschrijvingen
07.03.2012 (een week vervroegd): schriftelijke selectieproeven voor alle categorieën in
de eigen school (tussen 12u30 en 15u) – einddatum voor het indienen van kandidaturen
voor de didactische stages in Montréal
18.04.2012: mondelinge finale
10.05.2012: proclamatie en prijsuitreiking (onder voorbehoud)

GRAFISCH TALENT GEZOCHT, DRINGEND
We zoeken een leraar of iemand met grafisch talent om de poster en de folder van Olyfran
in een nieuwe frisse lay-out te steken. Heeft u zo’n collega of heeft u grafisch talent, laat
het ons dan ZO SPOEDIG MOGELIJK weten: olyfranvl@olyfran.org

IDEEËN VOOR PROMOTIE GEZOCHT
We willen de promotie voor de 25 ste OLYFRAN een extra dynamiek geven. Heeft u een
idee? Deel het ons zo spoedig mogelijk mee. De marketingwerkgroep zal u zeer dankbaar
zijn!
We sturen u nog een extra e-nieuwsbrief met de speciale promotie-acties van de 25 ste
Olyfran. Zorg dus dat uw idee erbij is!

En nieuwe ideeën voor een nieuw schooljaar…
Congres van de leraars Frans – Journée du professeur de FLE
Op 20 oktober organiseert DiWeF zijn zoveelste studiedag. Graag een voorsmaakje van wat
het programma biedt? www.uhasselt.be/ic
Een elektronische cursus Frans
Voor het eerst een volledige elektronische cursus Frans (niveaus A1-A2 van het ERK),
ideaal voor GOK-uren, voor remediëring of om meer oefeningen te bieden dan u vindt in
uw handboek. Vraag een tijdelijke inzagelicentie: info@commart.be
Een abo op hét tijdschrift van de leraar Frans
En dit aan een gunstprijs, zie www.uhasselt.be/ic > Français dans le monde

Nieuwe collega’s?
Als u een collega kent die deze e- nieuwsbrieven niet ontvangt, deel ons dan zijn/haar
mailadres mee. Of nog beter: stuur ons een lijst van al uw collega’s Frans met hun
mailadres: olyfranvl@olyfran.org

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

