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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren.”©
1 Resultaten Olyfran-27
Enkele bemerkingen:
Meerdere PC’s vroegen na afsluiting van de inschrijvingen correcties aan (fout
taalregime, fout geschreven namen, afhakende leerlingen …). We hebben, tot onze spijt,
moeten uitleggen dat dergelijke correcties onmogelijk zijn. Alle inschrijvingen worden
immers onmiddellijk na de deadline voor de inschrijvingen aan een externe firma
overgemaakt die zorgt voor geïndividualiseerde antwoordformulieren …
Zoals uitdrukkelijk in het olyfran-reglement vermeld kan niemand een afwezige of
afhakende kandidaat vervangen. Op de finale is er trouwens controle van de
identiteitskaarten.
Meerdere PC’s vergaten het PV van de proeven mee te sturen. Er was dus door ons
geen controle van aantallen mogelijk.
De vragen en de antwoorden van de tests die dit jaar gebruikt werden, staan
ondertussen op de Olyfransite. Ze worden ook toegevoegd (met feedback en mondeling)
op www.linguacluster.org.
Deze week nog zullen de uitslagen gekend zijn. U ontvangt hierover nog een
afzonderlijke nieuwsbrief.
2 You Tube
Het aantal filmpjes op “You Tube” groeit. Momenteel zijn er zes met een totaal aan
bezoekers-kijkers van al 3500!!! Ga eens kijken via de site van Olyfran. Afsluiting:
23.04.2014.
3 Muziekgroep voor de proclamatie
Meerdere groepjes dienden zich aan. Proficiat aan de jonge musici voor hun durf.
De groep “enFIN” van het Sint-Theresiacollege van Kapelle-op-den-Bos (PC mevrouw
Linda Vandenmeersche) werd geselecteerd op basis van de ingezonden opnamen. Zij
zullen zorgen voor de muzikale omlijsting van de proclamatie-prijsuitreiking op 14 mei
e.k.

4 Kandidaturen voor Québec
Uit de ontvangen kandidaturen werden volgende collega’s geselecteerd voor de “Stage
en didactique du français, culture et société québécoises” van 7 tot 25 juli 2014 in
Montréal (Québec):
Bianca Merken (Berchem) en Jolien Grauwels (Nieuwerkerken).
Naast het verslag van hun wedervaren dat zal gepubliceerd worden op de site van
olyfran zullen ze ook een atelier verzorgen over een of ander didactisch onderwerp dat
ze tijdens hun stage konden ontdekken of verkennen met hun collega’s uit diverse
andere landen. Zij krijgen ook de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de
Québecse en Canadese cultuur en maatschappij.
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 onze 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 HERINNERING
Congres “De didactiek van het vreemde-talenonderwijs – La didactique du FLE” van
DiWeF-Diepenbeek: donderdag 16 oktober 2014

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

