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Nieuwsbrief 2013/2014 / 11 – 12.02.2014
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren.”©
1 Stand bij afsluiting van de inschrijvingen
Zoals afgesproken werden de inschrijvingen afgesloten op zondag 9 februari om middernacht.
Toen waren 7860 deelnemers ingeschreven, een record, (+1239 tegenover 2013) dat ten
overvloede het dynamisme van het onderwijs Frans in Vlaanderen bewijst.
De inschrijvingen verliepen smetteloos. Slechts enkele scholen moesten erop gewezen worden
dat, conform het olyfranreglement, een minimum van 4 inschrijvingen per categorie vereist
wordt.
De toetspakketten zullen vanaf begin volgende week in de scholen door de olyfranestafettes
afgeleverd worden. Gezien het groot aantal deelnemers en dus ook het groot aantal
afleverplaatsen zal getracht worden ook in de avonduren af te leveren, maar dan ten huize van de
PC. Wie minder dan 10 deelnemers inschreef, ontvangt dan zijn toetspakket per post.
Indien u op maandag 17 februari om 12 u uw pakket nog niet ontvangen heeft, gelieve dan
contact op te nemen met het olyfransecretariaat: 011/26 86 55. Kijk echter eerst of uw pakket
niet ligt te wachten op het schoolsecretariaat …
De powerpoint met toelichting die u kunt gebruiken om de selectieproeven in te leiden, kunt u nu
al downloaden op de inschrijfsite (onder ‘toelichting selectie'), zodat u hem, desgewenst, nog
rustig kunt aanpassen.
En als u die dag (of op andere dagen) nog posters van Olyfran wil gebruiken, kunt u ze nog altijd
bestellen via e-mail: olyfranvl@olyfran.org
2 You Tube
Het aantal filmpjes op You Tube groeit ook, klik hier.
Afsluiting: 23.04.2014. En waar blijft het uwe? U heeft zeker creatieve leerlingen die iets leuks
kunnen maken en er vallen vele filmtickets mee te verdienen!
3 Zanggroepjes voor de proclamatie
Meerder groepjes dienden zich aan. Proficiat aan de jonge musici voor hun durf! De bevestigingen
en proefopnames worden eerstdaags verwacht en zullen dan snel beoordeeld worden.
4 Kandidaturen voor Québec
Tot 28 februari kunnen leraars zich nog kandidaat stellen voor de didactische stage in Montréal
(Québec). Meer info: klik hier. De selectie wordt onmiddellijk gemaakt zodat u eventueel nog

rustig een vervangende vakantie kunt reserveren.
5 Data van de 28ste Vlaamse Olympiade van het Frans
Zondag 8 februari 2015: einde inschrijvingen
Woensdag 25 februari 2015: lokale selectieproeven
Woensdag 22 april 2015: finale = klassementsproeven
Dinsdag 12 mei 2015: proclamatie + prijsuitreiking

6 Linguacluster: www.linguacluster.org
Na de vorige nieuwsbrief werd deze site met alle testreeksen uit het verleden van Olyfran verder
aangevuld met feedback en illustraties bij het Nederlandstalig woordenboek. Ga zeker eens
kijken!
7 Nog komend dit schooljaar binnen de bekende Weken van de Franstalige Film:
Brussel (Kinepolis): 10-14.03.2014
Voor het programma-aanbod: klik hier of surf naar www.uhasselt.be/ic
8 Noteer nu ook al in uw agenda van dit najaar:
Congres “De didactiek van het vreemde-talenonderwijs – La didactique du FLE” van DiWeFDiepenbeek: donderdag 16 oktober 2014

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

