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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren
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1 OLYFRAN: bijzonder goed nieuws!
De onderhandelingen met het departement “Economie-WetenschapInnovatie” zijn bijna afgerond. De basisfinanciering van de olympiades, dus
ook van Olyfran, wordt op die manier voor de volgende vijf jaar veilig
gesteld.

2 OLYFRAN-27
De wetenschappelijke commissies zijn druk bezig om de vragen van de
komende editie op te stellen. Ook hier is er belangrijke vernieuwing. Zo zal
mevr. July De Wilde voortaan het aandeel van de VUB coördineren, mevr.
Virginie Debilde zal instaan voor het deel van de UGent. Vrouwelijke duo’s
staan voortaan aan het hoofd van twee commissies, m.n. Ine Bruninx en
Tamara Mascia voor JUNIOR en Cecile Kerkhofs en Veerle Clijsters voor MAXTKBSO. Olyfran dankt hen voor hun inzet en wenst hen veel voldoening van
hun werk.

3 LINGUACLUSTER
Dank zij Olyfran ontstaat op www.linguacluster.org de grootste GRATIS
oefeningenbank voor Frans. De programmatie van het “Talenplein” is
afgerond, maar de inhoudelijke invulling gaat verder. Momenteel zijn er al
meer dan 8000 (sic!) taaloefeningen beschikbaar voor alle niveaus van het
ERK. Op dit ogenblik wordt de feedback verder afgewerkt, het elektronisch
woordenboek en de mondelinge versie van de oefeningen. Ook vindt u er 83
leesteksten met bijhorende oefeningen tekstbegrip en daarnaast nog
tientallen oefeningen op cultuurcommunicatieve aspecten van het Frans.
Ga zeker even kijken! En draag uw steentje bij tot de sitotheek, de
taalkriebels, de slogans … of door foutjes te signaleren!
En zeg het voort: ook de collega’s NT2 en Duits vinden er telkens meer dan
duizend taaloefeningen naast nog tientallen cultuurcommunicatieve
oefeningen!

4 TV5MONDE
Einde september lanceerde TV5MONDE de nieuwe versie van zijn site voor
wie Frans leert of onderwijst, resp.
http://apprendre.tv5monde.com en http://enseigner.tv5monde.com
Een informatiekit kan gratis afgehaald
worden: http://enseigner.tv5monde.com/fle/presse
Inhoud: het persbericht, een brochure van 16 bladzijden, banners en
knoppen, logo’s van de sites en van de zender.
Hier vindt iedereen wel voor elk publiek iets nuttigs. Dus zeker gaan kijken.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

