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1.

OLYFRAN: Verdedig het vak Frans samen met uw collega’s

•

•

2.

Argumenten om uw leerlingen te motiveren Frans te leren? Lees op de olyfran-site
onder “Olyfran in de media + divers” de bijdrage “Vreemde talen in KMO’s: leven
of sterven” nu aangevuld met gegevens over de publieke sector! Het belang
van het Frans voor het latere beroepsleven kan moeilijk overtuigender aangetoond
worden!
Eindejaar noteerde Olyfran 101 PC’s. Ondertussen registreerden zich al 128 PC’s
ingeschreven, een flinke voorsprong t.o.v; vorige editie!
De sleuteldata van Olyfran-26: WIJZIGING!!!

PRIJSUITREIKING-PROCLAMATIE: maandag 6 mei (de Hadewychzaal is niet beschikbaar op
7 mei…)
3.

DRINGENDE OPROEP TOT AANVULLING VAN UW INSCHRIJVING ALS PC

Als u dit nog niet deed!
Zoals vorig jaar zullen de vragensets door de olyfran-estafette uitgereden worden. Dit
gebeurt normaal op het adres van uw school zoals u dat bij uw registratie als PC ingaf.
Gelieve ook – dit om dure verplaatsingen en tijd uit te sparen – op het nu toegevoegde
scherm een adres te vermelden waar uw vragensets BUITEN de schooluren kunnen
afgegeven worden.
4.

MUZIEKGROEPJE

Olyfran zoekt een schoolmuziekgroepje om de proclamatie op te luisteren met een 10-tal
Franse nummers. Een vergoeding wordt afgesproken. Geïnteresseerd? Snel een mailtje aan
olyfranvl@olyfran.org.
5.

LINGUACLUSTER: Tandem-leren

In onze volgende nieuwsbrieven zullen we kort een en ander vertellen over het
Linguaclusterproject, een Interregproject van de euregio Maas-Rijn. Hierin zitten heel wat
onderdelen die alle leraars vreemde talen kunnen interesseren. Alle realisaties worden
gratis ter beschikking gesteld op www.linguacluster.org

Zo vindt u er een “Leerlingenplatform”. Hier kunnen duo’s (enkelingen of ploegjes) met
elkaar corresponderen. Doel: een Nederlandstalige schrijft in het Frans aan een Franstalige
die antwoordt in het Nederlands. Beiden verbeteren elkaars taalproducties. Aan beide
wordt een toezichthoudende leraar gekoppeld, die kan tussenkomen, feedback geven, enz.
Zeker nuttig om klasjumelages voor te bereiden of een vervolg te geven!
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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