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1.

Weken van de Franstalige Film

De lerarenvoorstellingen zijn ondertussen achter de rug met een overweldigende opkomst
voor de schitterende “Intouchables”, nu al de film met het hoogste bezoekersaantal uit de
Franse filmgeschiedenis. In Kinepolis-Hasselt werd een recordopkomst genoteerd: 222
ingeschreven collega’s.
Nog één gratis lerarenvoorstelling staat geprogrammeerd:
Turnhout, Utopolis, 6 november om 19u45.
Inschrijven zoals altijd via de site www.uhasselt.be/ic - rechtsonderaan 'Weken van de
Franstalige film'. U kunt dan uw gratis ticket onmiddellijk afdrukken.
Ondertussen staan ook de didactische dossiers van de geprogrammeerde films
op www.uhasselt.be/ic - klik hier. Ook de studenten van de lerarenopleiding Frans van de
Katholieke Hogeschool Limburg zorgden bijkomend voor vier dossiers. Proficiat en hartelijk
dank! Welke lerarenopleidingen willen nog meewerken? Het kan zeker een groepstaak zijn
die in hun opleiding past.
Mogen we nog eens aandringen zoveel mogelijk binnen de geprogrammeerde weken naar
de film te gaan. Dat levert immers een grotere sponsorbijdrage op voor de organisatie van
de Vlaamse Olympiade van het Frans.
Ter herinnering dus (in alfabetische volgorde van de steden):
Aarschot (Utopolis): 12-16.11.2012

Kortrijk (Kinepolis): 15-19.10.2012

Antwerpen (Kinepolis): 28.01-01.02.2013 Leuven (Kinepolis): 19-23.11.2012
Brugge (Kinepolis): 22-26.10.2012

Lommel (Utopolis): 19-23.11.2012

Brussel (Kinepolis): 04-08.03.2013

Mechelen (Utopolis): 28.01-01.02.2013

Gent (Kinepolis): 25.02-01.03.2013

Oostende (Kinepolis): 26-30.11.2012

Hasselt (Kinepolis): 21-25.01.2013

Turnhout (Utopolis): 21-25.01.2013

2. Congres “De didactiek van het vreemde-talenonderwijs – La didactique du
FLE”
Het congres ligt achter ons: twintig erg geapprecieerde ateliers, een schitterende opkomst
van leraars en toekomstige leraars. Ook alle Vlaamse educatieve uitgevers gaven present
met hun recentste producten.
Ondertussen werd de volgende datum vastgelegd: donderdag 17 oktober 2013. Noteren
dus!
3.

Vlaamse Olympi@de van het Frans – 26

ste

editie

Al vijfenzestig collega’s gingen u voor!!! Zij registreerden zich al als plaatselijk coördinator
voor Olyfran voor het lopend schooljaar. Volg hun voorbeeld: Er valt een gratis filmticket te
verdienen. (www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen …). Zelfs werden al negentig leerlingen
ingeschreven!
Olyfran, een van de bevoorrechte partners van de acties voor wetenschapspromotie zal
meedoen aan de Dag van de Wetenschap op zondag 25 november 2012 van 10 tot
17u. Die dag loopt er op www.olyfran.org een wedstrijd waarmee tientallen filmtickets te
verdienen zijn. Wellicht een tip voor uw leerlingen (en voor uzelf?).
Ter herinnering en nog met het oog op de 26

•

•

ste

editie van Olyfran kunt u:

nu al een filmpje voor YouTube produceren, publiceren en inzenden. Zelfde regels
als het voorbije schooljaar. Prijzen: zeker drie, nl. 30, 20 en 10 filmtickets.
In functie van het aantal en de kwaliteit van de inzendingen kan dit meer worden!
permanent deelnemen aan de maandelijkse wedstrijd op www.olyfran.org > Jeu

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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