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Ter herinnering: de uitslagen van Olyfran-27 zijn toegankelijk via de
inschrijfpagina op de olyfransite met hetzelfde userid en paswoord.
De filmticketten en toegangsticketten tot een zwemparadijs van Center Parcs werden
verzonden aan alle PC’s die meer dan tien deelnemers inschreven.
Diploma’s en certificaten werden eveneens verzonden.
De laatste voorbereidselen voor de prijsuitreiking-proclamatie van volgende
woensdag zijn volop bezig.

•

Op de prijsuitreiking-proclamatie zullen onder de aanwezigen vijf exemplaren verloot
worden van “Het grote Franse taalspel” van uitgeverij Plantyn.

•

Eveneens zal een VIP-verblijf voor twee in het Center Parcs Vossemeren verloot
worden onder de PC’s van de winnaars van elke categorie (zowel Nederlands- als
Franstaligen).

•

Dringende OPROEP om talrijk deel te nemen aan de Olyfran-enquête die ons
gevraagd wordt door onze hoofdsponsor, het departement van EconomieWetenschap-Innovatie. Invullen kost u slechts enkele minuten! Klik hier.

•

Dankzij “Le Vif – L’Express” kan Olyfran nog een extraatje uitdelen. De eerste
honderd reacties die we ontvangen vóór eind mei krijgen een gratis maandabo op de
elektronische editie. Reageren op olyfranvl@olyfran.org met vermelding “Le VifL’Express”.

•

De resultaten van de You Tubewedstrijd zijn gekend. Er zijn ons zeven filmpjes
aangemeld. Ze totaliseerden 7110 kijkers. De drie meest populaire filmpjes alleen al
werden 4624 keer bekeken. De drie winnaars krijgen op de prijsuitreiking resp. 20, 15
en 10 filmticketten. Het zijn:
1.
2.
3.

Internaat Kindsheid Jesu Hasselt
OLVH Sint-Andries
Sint-Jozefscollege, Wervik

FRANSTALIGE FILMWEKEN - FRANSTALIGE FILMS
De data van de “Weken van de Franstalige Film” georganiseerd door Interculturalis-DiWeF
i.s.m. Kinepolis in het schooljaar 2014-2015 liggen ondertussen vast, evenals de data van de
gratis lerarenvoostellingen.
Gratis lerarenvoorstellingen:

Maandag 22.09 Hasselt
Dinsdag 23.09 Antwerpen
Maandag 29.09 Leuven
Dinsdag 30.09 Brugge
Data van de filmweken zelf:
13-17 oktober: Kortrijk
20-24 oktober: Brugge
03-07 november: Leuven
17-21 november: Oostende
19-23 januari: Hasselt
19-23 januari: Antwerpen
26-30 januari: Gent
02-06 februari: Brussel
Maar ook buiten deze periodes kunt u een film uit het aanbod reserveren. De definitieve
filmselectie wordt zo snel mogelijk meegedeeld.
Reservatie rechtstreeks bij de Kinepoliscomplexen.

Blijf het vak Frans samen met uw collega’s en met ons
verdedigen! Neem deel aan Olyfran-28!
Onder voorbehoud van wijzigingen die zich opdringen omwille van onvoorziene
omstandigheden, vindt u hier opnieuw de sleuteldata van de volgende, d.i. 28ste editie van de
Vlaamse Olympi@de van het Frans. Geef ze door aan uw directie en houd er rekening mee
bij de planning van het volgende schooljaar.
Woensdag 31.12.14: einde periode vroeginschrijving PC’s met gratis filmticket*
Zondag 08.02.15: einde inschrijfperiode
Woensdag 25.02.15: selectieproeven in de eigen school
Vrijdag 27.02.15: einde periode kandidaatstelling voor didactische stage(s) in Montréal*
Woensdag 22.04.15: finale + einde You Tube-wedstrijd*
Dinsdag 12.05.15: proclamatie en prijsuitreiking
P.S. * = onder voorbehoud van financiering door de betrokken sponsors
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

