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Vlaamse Olympi@de van het Frans – XXVII (2013-2014)
1. Sleuteldata
31.12.2013:
verdienen
09.02.2014:
26.02.2014:
28.02.2014:
leraars
23.04.2014:
14.05.2014:
Onderwijs in

einde van de periode voor de PC’s om als “vroege inschrijver” een filmticket te
einde inschrijvingsperiode
schriftelijke selectieproeven in de eigen school (tussen 9u en 15u)
einde periode kandidaatstelling voor de didactische beurzen in Québec voor
mondelinge finale (UHasselt) + einddatum voor de You Tube-wedstrijd
proclamatie en prijsuitreiking in Hadewych-zaal van Vlaams Departement
Brussel (onder voorbehoud van bevestiging).

Voortaan kunnen de selectieproeven dus in de eigen school georganiseerd worden en
dit vanaf 9u ’s morgens. We rekenen daarbij samen met alle andere collega’s op
ieders inzet en eerlijkheid om te vermijden dat ganse testsets doorgespeeld worden
doordat een deelnemer ze achterhoudt of fotografeert en doorstuurt.

2. Verslagen van toplaureaten van de 26

ste

editie

Ondertussen zijn de eerste verslagen van toplaureaten van Olyfran-26 gepubliceerd op de
gekende olyfran-site. Zeker eens gaan kijken (klik hier) zowel voor de verslagen van de
beide leraars, winnaars van een didactische stage in Québec, als voor die van enkele
leerlingen-toplaureaten.
3. Congres “Didactiek van het vreemde-talenonderwijs”
De Didactische Werkgroep Frans organiseert op 17 oktober haar jaarlijks congres over de
didactiek van het Frans-als-vreemde-taal op de universitaire campus Diepenbeek van de
Universiteit Hasselt. Naast het traditionele aanbod voor Frans is er dit jaar voor het eerst
ook een uitgebreid aanbod voor de andere vreemde talen.
Het rijke en gevarieerde aanbod (in totaal 23 verschillende ateliers!) loont zeker de moeite.
U kunt er drie ateliers bijwonen op één dag en daarenboven de standen van de Vlaamse
uitgevers bezoeken, die er hun recentste producten voorstellen. Dus een unieke kans tot
bijscholing. Speciale voorwaarden voor studenten van de lerarenopleidingen en voor recent
gediplomeerden.
Let op: voor een ganse reeks ateliers is het aantal deelnemers beperkt!
Klik hier voor meer info en het inschrijvingsformulier.
4. Weken van de Franstalige Film
Voor de vijftiende editie i.s.m. Kinepolis is er opnieuw een kwalitatief hoogstaand aanbod:
La nouvelle guerre des boutons (1 ste gr.)

Comme un chef en Le magasin des suicides (1
Amour en Dans la maison (3de gr.)
Le sac de Farine (alle graden)

ste

en 2

de

gr.)

Voor de gratis voorstellingen voor leraars is « Dans la maison » geprogrammeerd. Deze
voorstellingen vinden plaats als volgt:
Hasselt (23.09), Antwerpen (24.09), Leuven (1.10), Brugge (3.10) telkens om 19u.
Inschrijven via www.uhasselt.be/ic > Weken van de Franstalige Film
Zoals in het verleden is er een begeleidend dossier voor wie in een Kinepoliscomplex een
van de geprogrammeerde films reserveert.
5. 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”: zie hierna.
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!
En vooral ook: voor wie zijn leerlingen met een anderstalige klas wil samenwerken is er
het gratis “leerlingenplatform”, waar u leerlingen in tandem kunt laten corresponderen, en
hen kunt sturen of op de achtergrond opvolgen.
Dus zeker eens gaan zien!

De eerste postmailing van OLYFRAN-27 wordt verzonden op 20 september op uw
schooladres “T.a.v. de coördinator Frans”.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

Klik hier indien u onze nieuwsberichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen.
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