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De laatste nieuwsbrief van OLYFRAN
Vlaamse Olympi@de van het Frans – XXVII (2013-2014)
1. Een schitterende nieuwe sponsoring.
Olyfran heeft altijd getracht leraars en scholen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun
inspanningen om het onderwijs van het Frans zo creatief, dynamisch en eigentijds mogelijk
te maken.
Vandaar onze permanente zoektocht om de prijzenpot van elke editie zo aantrekkelijk
mogelijk te maken en te houden. Dit is vooral in deze economisch moeilijke tijden niet
makkelijk.
Daarom zijn we bijzonder blij een nieuwe sponsoring te kunnen aankondigen: Centerparcs,
de keten van vakantieparken, met eigentijdse verblijfs- en ontspanningsmogelijkheden
(zoals een tropisch zwembad), is voortaan partner van Olyfran.
Bij de 27

ste

editie zullen we namens Centerparcs volgende prijzen kunnen uitdelen:

Een gratis toegangsticket tot een subtropisch zwemparadijs voor de tiende
ingeschrevene
Een bijkomend toegangsticket per schijf van twintig ingeschrevenen
Vier verblijven in een Centerparcs-vakantiedorp
Een gratis hotelarrangement voor twee personen in Vossemeren-Lommel voor de
PC van de winnaar van een van de Olyfran-categorieën (de categorie wordt geloot
na de selectieproeven
2. Nadrukkelijk verzoek voor de volgende editie
Elke finalist-toplaureaat wordt verzocht een formulier in te vullen waarop hij verklaart en
ondertekent dat hij, als hij een reis of verblijf, wint, de prijs al dan niet aanvaardt en als
garantie 250€ zal overschrijven op rekening van Olyfran, borg die hem onmiddellijk
terugbetaald wordt na inzending van een kort reisverslag. Bij de prijsverdeling kan dan met
deze individuele wens rekening gehouden worden. Zo trachten we te vermijden dat deze
(dure) prijzen niet opgenomen gaan, waardoor ze eventueel zelfs zouden kunnen verloren
gaan voor de toekomst.
Ondanks dit alles haakten enkele toplaureaten-winnaars van een reis of verblijf dit jaar in
laatste instantie af. Dit leidt tot heel wat tijdverlies om een waardige vervangende
kandidaat te zoeken.
Daarom een dringende oproep aan alle PC’s om de finalisten op hun verantwoordelijkheid

te wijzen bij het invullen van het betreffende formulier.
3. Taalregime: AANDACHT a.u.b.
Snel na zijn lancering en op uitdrukkelijk verzoek van de scholen maakte OLYFRAN een
onderscheid tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, onderscheid gebaseerd op een
definitie die in de loop van de jaren telkens verfijnd werd. Bij inschrijving wordt voor elke
ingeschrevene het taalregime aangegeven.
Franstaligen nemen enkel deel aan de schriftelijke selectieproef. Nederlandstalige finalisten
ontvangen het verzoek de correctheid van het voor hen opgegeven taalregime te
bevestigen. Naast hun Franstalige mondelinge proef worden ze ook onderworpen aan een
Nederlandstalig interview.
Zowel Nederlands- als Franstaligen worden meegerekend in het schoolgemiddelde. Voor de
Franstaligen geldt een afzonderlijke klassering met een afzonderlijke evenwaardige
prijzenpot, waarbij voor de winnaar van MAX telkens een reis of verblijf.
OLYFRAN verzoekt alle scholen, maar vooral de scholen uit taalgemengde
gebieden de nodige aandacht te besteden aan het correct inschrijven van hun
deelnemers.
4. Sleuteldata OLYFRAN-XXVII
31.12.2013: einde van de periode voor de PC’s om als “vroege inschrijver” een filmticket te
verdienen
12.02.2014: einde inschrijvingsperiode
26.02.2014: schriftelijke selectieproeven in de eigen school (tussen 12u30 en 15u)
28.02.2014: einde periode kandidaatstelling voor de didactische beurzen in Québec voor
leraars
23.04.2014: mondelinge finale (UHasselt) + einddatum voor de You Tube-wedstrijd
14.05.2014: proclamatie en prijsuitreiking in Hadewych-zaal van Vlaams Departement
Onderwijs in Brussel (onder voorbehoud van bevestiging)
5. Voorstellen?
Heeft u een voorstel om OLYFRAN op een nog meer efficiënte manier te promoten, om nog
meer scholen tot deelname te bewegen, laat het ons weten: olyfranvl@olyfran.org.
Elk goed idee wordt beloond met vijf filmtickets!
6. Het Olyfran-talenplein
In het kader van het Interregproject “Linguacluster” wordt momenteel gerealiseerd wat bij
gebrek aan financiering niet kon op de olyfransite.
Zo vindt u momenteel al op www.linguacluster.org:
3648 taaloefeningen voor Frans, 1195 voor Nederlands en 803 voor Duits. Voor Frans zal
de grootste oefeningenbank van de planeet ontstaan met meer dan 10.000 oefeningen.
Al deze oefeningen kunnen schriftelijk en/of mondeling gemaakt worden en zijn voorzien
van aangepaste feedback. Ook heeft de gebruiker permanent een e-woordenboek ter
beschikking met de uitspraak en met vertaling in drie talen. Bij de oefeningen worden ook
foto’s getoond m.b.t. het betrokken taalgebied.
Een doorgedreven codering laat toe al dit materiaal op vele manieren te gebruiken: als
oefening, als test of volgens een leerlijn, enz.
Daarnaast staan er cultuurcommunicatieve oefeningen voor genoemde drie talen ter
beschikking, m.n. 110 voor Nederlands, 101 voor Frans en 104 voor Duits. Ook zijn er nog

een 30-tal oefeningen over de EU.
Daarnaast biedt de site nog een sitotheek met leuke en nuttige sites, een rubriek
“taalkriebels” waar kromme vertalingen en andere de lezer opvrolijken. En dat alles
GRATIS!
Dus zeker eens gaan zien!
7. U zoekt ict-ondersteuning van uw lessen?
Ga eens kijken op www.commart.eu:
De reeks Linguacom voor A1-A2 van het ERK (met text-to-speech)
“Dernière Touche” voor de laatste hardnekkige fouten van Vlamingen
“GramVoc” voor het lexicon en de grammatica van zakelijk Frans
“Votre Candidat” voor wie beter wil kunnen solliciteren in het Frans
“Communication Quotidienne” (A2-B1) met de meest courante communicatieve
situaties
De reeks Plurilingua voor (toekomstige) bedrijfskaders
Of ontdek het “Talenplein” van www.linguacluster.org met duizenden oefeningen voor
Frans en nog vele andere hulpmiddelen om uw lessen dynamischer en aantrekkelijker te
maken!
De laatste postmailing van OLYFRAN-26 werd verzonden eind mei op uw schooladres
“T.a.v. de coördinator Frans”. De eerste postmailing van OLYFRAN-27 volgt in de tweede
helft van september.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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