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1. De finalisten en hun klassering zijn gekend.
Ze werden op een bijzonder geslaagde prijsuitreiking op 6 mei ll. in de mooie Hadewychzaal van het Vlaams Departement Onderwijs geproclameerd, met de onvermijdelijke
emoties en de nodige foto’s. Iedere toplaureaat-finalist kreeg een olyfran-reistas of olyfranrugzak met de “Bescherelle, de kunst van het vervoegen” en/of “Grammaire 2000”, de
Olyfran-kogelpen met inscriptie, een exemplaar van “Suisse en Vue”, verder nog een
Interrailzakje vanwege de NMBS met daarin een regenponcho, een t-shirt en een USB-stick
van 2Gb. En als grote prijzen wedden verdeeld twee veertiendaagse verblijven in Frankrijk
(Parijs en Châteauroux; waarde elk 1100€) vanwege de Franse ambassade, twee duo (!)
Interrailticketten vanwege de NMBS, drie CERAN-taalstages (doeltaal naar keuze; waarde:
1325€), vijf luchtballondopen, vier vluchten in een sportvliegtuig, twee taalstages in SaintDizier vanwege de vzw Roeland uitGent (waarde: 740€) en nog tientallen boeken en CD’s.
De volledige uitslag staat op de olyfransite > Olyfran-Vlaanderen > Promo & download. U
vindt er ook enkele tientallen foto’s van zowel de proeven als van de prijsuitreiking.
Daarenboven treft u er de link aan naar de toespraak van mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse regering, waarin ze alle deelnemers en hun
leerkrachten looft om hun inspanningen en Olyfran situeert in het bredere kader van de
olympiades.
U mag de foto’s vrij gebruiken om verslag uit te brengen of om promotie te voeren voor
Olyfran.
OPROEP: als u in een schoolkrant of –tijdschrift of op een schoolsite iets publiceert over
Olyfran, laat het ons dan weten: olyfranvl@olyfran.org.
2. Uitzonderlijk!
Voor het eerst behaalden twee deelnemers binnen dezelfde editie de maximumscore op de
schriftelijke selectieproef. Ze zijn daarmee pas de 5 de en 6 de deelnemer uit de
geschiedenis van Olyfran die 100 op 100 behaalden.
Het betreft twee als Franstalig ingeschreven leerlingen, m.n.
- Moreau Sébastien, Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (categorie JUNIOR)
- Cédric de la Kethulle de Ryhove, Don Bosco Technisch Instituut, Halle (categorie MAX)

3. Gratis tijdschriftabonnementen

Jaarlijks worden 17 jaarabonnement op “Le Français dans le Monde” uitgedeeld en 20
jaarabo’s op “Cahiers F”. De scholen die door loting een van deze abo’s te beurt vallen,
worden per mail verwittigd. U vindt ze ook terug in de uitslagen die op de olyfransite
gepubliceerd werden.
4. Laureaten didactische stages voor leraars in Québec
Sinds enkele jaren kunnen twee leraars geselecteerd op dossier deelnemen aan een
didactische stage in Québec. Hun vluchten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap,
hun verblijf en cursuskosten door de Provincie Québec. Tot vorig jaar vond deze plaats in
Montréal, dit jaar wordt deze georganiseerd in Québec-stad, de meest romantische stad
van Noord-Amerika.
Volgende collega’s mogen van 8 tot 26 juli 2013 vertrekken:
Esther Lambrechts, Sint-Cordula-instituut, Schoten
Aurelie Sas, Sint-Jozefsinstituut, Ternat
5. You Tube
Sinds enkele jaren organiseert Olyfran een wedstrijd voor het meest populaire filmpje dat
promotie voert voor Olyfran of voor de lessen Frans en dat op You Tube gepubliceerd
wordt. Hiervoor worden vijftig filmtickets gereserveerd. Het is een unieke kans om
leerlingen, ook uit minder taalgerichte opleidingen, warm te maken.
De uitslag 2012-2013:
1 4T Handel-Talen (VTI Hasselt) - Et si... met 3622 kijkers
2 Internaat Kindsheid Jesu Hasselt - Harlem Shake met 2917 kijkers
3 IKSO Denderleeuw met Titanic, les survivants d'Olyfran met 1464 kijkers
6. Een schitterend geschenk voor de PC’s van de toplaureaten-finalisten
Olyfran kon voor de voorbije editie een schitterende overeenkomst sluiten met Le VifL’Express, Franstalige tegenhanger van Knack. We kregen voor de plaatselijke coördinator
van elke toplaureaat-finalist een gratis jaarabonnement (waarde 253€). Wie hiervoor in
aanmerking komt, wordt hierover nog per mail ingelicht. Olyfran zorgt dat de
abonnementendienst de gegevens nodig voor het instellen van het abonnement ontvangt.
7. Uitgebreid verslag
Een uitgebreid verslag van de voorbije editie van Olyfran kunt u lezen in het komende
nummer van “Cahiers F”, het tijdschrift van de Vlaamse leraars Frans. U vindt dit verslag
ook op de olyfransite, onder “Olyfran in de media”.
8. Audit
EWI, onze Vlaamse officiële financiering, liet een grondige doorlichting van de olympiades
doorvoeren. Ook Olyfran kwam hierbij aan de beurt. Van de resultaten van deze
doorlichting zal de voortzetting van de officiële financiering afhangen … We duimen
uiteraard op een positieve evaluatie!

In een volgende nieuwsbrief verneemt u meer over recente evoluties m.b.t. de Vlaamse
Olympi@de van het Frans: de volgende editie, het olyfran-talenplein.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

