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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren
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1. OLYFRAN: Verdedig het vak Frans samen met uw collega’s en
met ons
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2.

De correctie van de selectieproeven van Olyfran-26 is afgewerkt. Dus
een week vroeger dan verhoopt, vindt u de uitslagen van uw
deelnemers met uw inloggegevens via de inschrijfsite.
TER HERINNERING!
Franstalige toplaureaten worden aangeduid op basis van de
schriftelijke proeven alleen. Ze ontvangen zo spoedig mogelijk een
uitnodiging voor de proclamatie via hun school-PC.
De Nederlandstalige finalisten worden verwittigd via hun school-PC.
Finale op woensdag 17 april ’s namiddags, proclamatie op maandag 6
mei ’s namiddags. Hierop zijn de finalisten en hun PC automatisch
uitgenodigd. Van de Nederlandstalige finalisten wordt altijd nog eens
uitdrukkelijk gevraagd dat hun taalregime bevestigd wordt. Ook wordt
hun identiteit gecontroleerd bij aanmelding voor de finale. Ze
ontvangen nog enkele andere documenten die we zo snel mogelijk
zullen opsturen en die we zo snel mogelijk terug verwachten.
De leraars die geselecteerd werden voor een didactische stage in
Montréal werden verwittigd: klik hier.
Ondertussen staan een reeks nieuwe sfeerfoto’s van de
selectieproeven op de site. Zeker eens gaan kijken.
Voor de You Tube-filmpjes: klik hier.
De vragen van dit jaar met de antwoorden staan ook al op de olyfransite: klik hier.
De achterstallige filmtickets werden ondertussen verstuurd naar het
privé adres van de school-PC.
De achterstallige latjes worden vanaf deze week verzonden naar de
scholen “T.a.v. de PC”.
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Onder voorbehoud van de nodige financiering vindt u hier al de sleuteldata
van de volgende, d.i. 27 ste editie van de Vlaamse Olympi@de van het Frans.
Geef ze door aan uw directie en houd er rekening bij de planning van het
volgende schooljaar.

Dinsdag 31.12.13: einde periode vroeginschrijving PC’s met gratis filmticket*
Woensdag 12.02.14: einde inschrijfperiode
Woensdag 26.02.14: lokale selectieproeven
Vrijdag 28.02.14: einde periode kandidaatstelling voor didactische stage(s) in
Montréal*
Woensdag 23.04.14: finale + einde You Tube-wedstrijd*
Woensdag 14.05.14: proclamatie en prijsuitreiking
P.S. * = onder voorbehoud van financiering door de betrokken sponsors
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

