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Ondertussen werden de uitslagen van Olyfran-27 vrijgegeven via de olyfransite en
werden de Nederlandstalige finalisten uitgenodigd voor de finale en de
prijsuitreiking.
Hetzelfde gebeurde voor de Franstalige toplaureaten,
En voor de finalisten van dit jaar die vorig jaar al een reis of verblijf wonnen.
Ook werden de filmticketten verstuurd waarop de “PC’s-vroege vogels” recht
hadden.
De leraars die mogen deelnemen aan een didactische en culturele stage in
Montréal werden geselecteerd en bekendgemaakt: zie op de olyfransite.
Het aantal You Tubefilmpjes groeide aan tot zes met ondertussen meer dan 5000
kijkers.
Ondertussen kunt u ook sfeerfoto’s van de selectieproeven bekijken en de
vragensets van dit jaar met hun oplossingen terugvinden op de olyfransite.
In de volgende dagen zullen de filmticketten verzonden worden die toegekend
worden per begonnen schijf van 20 deelnemers (mits een minimum van tien).
Hetzelfde zal gebeuren voor de gratis inkomticketten voor een van de tropische
zwemparadijzen van een Center Parcs.

FRANSTALIGE FILMWEKEN – FRANSTALIGE FILMS
Ook buiten de filmweken die DiWeF organiseert i.s.m. Kinepolis kunt u er
een degelijke pedagogisch verantwoorde zeer recente Franstalige film
reserveren en na reservatie gebruik maken van de didactische dossiers
die door de werkgroep voorbereid werden. De films zijn ondertiteld.
Profiteer ervan, al is het om een ontspanningsmoment in te lassen.
Het aanbod omvat:
La Guerre des Boutons (1e graad)
La nouvelle Guerre des Boutons (1e graad)
Le sac de farine (alle graden)
Comme un Chef (1e en 2e graad)
Le Magasin des Suicides (1e en 2e graad)
Amour (3e graad)

Dans la Maison (3e graad)
Reservatie rechtstreeks bij de Kinepoliscomplexen.
Blijf het vak Frans samen met uw collega’s en met ons verdedigen!
Neem deel aan Olyfran-28! OLYFRAN-XXVIII
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 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

