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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"
Aan alle sympathisanten van Olyfran en lezers van deze nieuwsbrief fijne feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!
De postmailing van december is vorige dinsdag verstuurd. Vraag ernaar op uw
schoolsecretariaat. Als u bijkomend promotiemateriaal nodig heeft (affiches,
folders), bestel ze dan via de inschrijfsite (klik hier). We zorgen dan dat u het zo
snel mogelijk krijgt. Er is een flinke reserve voorzien.
GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT
Voor de proclamatie-prijsuitreiking van 14 mei 2014 zoekt OLYFRAN een
(school)bandje dat 2 x 4 Franse liedjes wil brengen. Een redelijke vergoeding is
voorzien. Voor meer info: olyfranvl@olyfran.org. Gezien de aanwezige personaliteiten
een unieke promotiekans voor opkomend talent (en voor uw school)!!!
1 Nieuwe evaluatieregels door onze hoofdsponsor, het departement van economie
Een van de aspecten van de nieuwe jaarlijkse beoordeling is het aantal deelnemers. Help
OLYFRAN om het aantal van de 26 ste editie (6020) te kloppen! En steun op die manier via
Olyfran het vak Frans.
Een tweede aspect waar, gezien de specifieke aard van Olyfran, punten mee te verdienen
vallen, is het optreden van een muziekbandje of iets dergelijks.
Heeft u zich al geregistreerd als PC voor de komende editie? Doe het voor eind december
en verdien zo een filmticket (als u tenminste nadien ook deelnemers inschrijft).

2 Linguacluster: www.linguacluster.org
Na vorige nieuwsbrief nog enkele parels uit “Mots pour Rire”:

•
•
•
•
•

Les soldats se cachaient pour éviter l'éclatation des obus.
Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi.
A la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués.
Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal Pétrin.
Le champ de notre charrue de football est brillant.

Bezorgt u ons enkele pareltjes uit de producties van uw leerlingen? Dan kan iedereen mee
genieten … Stuur ze naar olyfranvl@olyfran.org
Ook vindt u onder “Linguacluster” een leerlingenplatform om leerlingen in tandem(ploegen)
te laten corresponderen onder uw discreet toezicht.

3 Nog komend binnen de bekende Weken van de Franstalige Film:
Antwerpen (Kinepolis): 20-24.01.2014

Gent (Kinepolis): 27-31.01.2014

Kortrijk (Kinepolis): 03-07.02.2014

Brussel (Kinepolis): 10-14.03.2014

Voor het programma-aanbod: google “interculturalis” of ga naar www.uhasselt.be/ic
4 Noteer nu al in uw agenda van 2014:
Congres “De didactiek van het vreemde-talenonderwijs – La didactique du FLE” van DiWeFDiepenbeek: donderdag 16 oktober 2014
5 Een nieuw jaar, nieuwe voornemens, een radicale beslissing: BZL dank zij CommArt
Het wordt vaak gezegd: in deze tijden van razendsnelle veranderingen o.m. op
communicatiegebied hinkt het onderwijs vaak achterop. Vandaar dat de EUcommissarissen Vassiliou en Kroes op 25.09.2013 een nieuw actieplan voorstelden: “Open
het onderwijs: een actieplan voor digitale innovatie in het onderwijs”.
CommArt, partner van Olyfran, kan u daarbij helpen, met diverse multimediale eproducten, geconcipieerd door ervaren docenten-leraars, voor “blended semi-autonomous”
leren.
Zo o.m.

•
•
•
•
•
•

De reeks Linguacom™ voor echte beginners met NL-FR, TR-NL en TR-FR niveaus
A1-A2
De reeks DBC (niveaus A2-B1) voor Frans en Duits met allerlei courante situaties
De reeks Plurilingua™ (niveaus B1-B2) voor hoger economisch onderwijs
(FR, DE, EN)
“Dernière Touche”, de eeuwige fouten van Nederlandstaligen tegen het Frans
“GramVoc”, grammatica en woordenschat typisch voor zakelijke contexten
“Votre Candidat” om te leren solliciteren in het Frans

En weldra komt een uiterst veelzijdige auteurssoftware beschikbaar om te werken in de
“cloud”. De producten gecreëerd met deze software werken ook op tablet!
En dit als gratis welkomstgeschenk: een module over interculturele verschillen tussen
Vlamingen en Walen! U kunt ze gratis bestellen via www.commart.eu.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

