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1. OLYFRAN: Verdedig het vak Frans samen met uw collega’s en met ons

•

•

•
•

Ook volgende zomervakantie zullen twee collega’s kunnen genieten van een
didactische stage in Montréal gesponsord door de regionale regeringen van
Vlaanderen en Québec. Ondertussen is de periode gekend, namelijk van 8 tot 26
juli. Vertrek dus op 6 of 7 juli en terug in België op 27 of 28 juli.
Er staan al twee promotiefilmpjes voor Olyfran / het vak Frans op You Tube. Zeker
gaan kijken en zo snel mogelijk uw eigen filmpje toevoegen:
Filmpje 1: klik hier.
Filmpje 2: klik hier.
Website: klik hier. (Hier staan de filmpjes alsook een link naar het reglement en
naar de voorlopige tussenstand van de filmpjes).
Ondertussen registreerden zich al 154 PC’s ingeschreven, d.i. bijna 1/5 de meer
dan bij de 25 ste editie op het vergelijkbare ogenblik.
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!

2. LEUK
Ook Amsterdam draagt overal herinneringen en verwijzingen naar de Franse cultuur en
Franse invloeden. Een bijzonder leuk filmpje hierover voor wie eens een ander bezoek aan
Amsterdam wil brengen: klik hier.
ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN TER HERINNERING:
1.

De sleuteldata van Olyfran-26: WIJZIGING!!!
PRIJSUITREIKING-PROCLAMATIE: maandag 6 mei (de Hadewychzaal is niet
beschikbaar op 7 mei…)

2.

Laatste dringende oproep tot aanvulling van uw (vroegere) inschrijving als
PC tenminste als u het 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.

3.

Muziekgroepje

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

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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