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•

De selectieproeven vinden op woensdag 25 februari plaats in uw eigen school
tussen 9 en 15 u., gedurende 2 uur voor de MAX-deelnemers en gedurende 1,5
uur voor de JUNIOR-leerlingen.

Ondertussen zouden de pakketten met het nodige materiaal overal moeten
aangekomen zijn (behalve in drie Noord-Limburgse scholen waar ze maandag e.k.
afgeleverd worden).
Na afloop van de proeven ONMIDDELLIJK ALLE antwoordformulieren samen
met het PV (volledig en nauwkeurig ingevuld) opsturen naar Universiteit Hasselt Olyfran, Agoralaan, Gebouw D, B 59 te 3590 Diepenbeek
•

De resultaten zullen in de week van 9 maart beschikbaar zijn en dan worden de
finalisten opgeroepen via mail aan de PC van hun school.

•

Kandidaturen voor de gratis lerarenstage in Québec kunnen nog ingediend
worden tot vrijdag 27 februari. Deze stage vindt plaats begin juli en duurt
ongeveer drie weken. Ze bestaat uit lezingen, ateliers, bezoeken, toeristische
uitstappen. De deelnemers zijn leraars Frans van over heel de wereld: een unieke
kans om contacten te leggen, te horen hoe elders les gegeven wordt …
Kandidaturen via het formulier op www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen <
Lerarenstage Québec.

•

Er werden TWEE nieuwe filmpjes ingezonden voor de YOU TUBE-wedstrijd.
Zeker eens gaan kijken! Binnenkort ook het product van uw leerlingen? Vergeet
niet: 20, 15 en 10 filmtickets te winnen!!!
http://www.uhasselt.be/PUB/interculturalis/Wedstrijden/Wedstrijden-You-Tubewedstrijd/Inzendingen-You-Tube-wedstrijd-2014-2015.html

•

De gratis filmtickets waarop u recht heeft als “vroege vogel” of omdat u tien of
meer deelnemers inschreef, worden volgende week verzonden. Hierin wordt ook
uitgelegd hoe u gratis de uitzonderlijke expo “J’avais 20 ans en 14” over WO-I In
Liège-Guillemins kunt bezoeken.

•

Op zoek naar een cursus Frans voor tablet? CommArt biedt u “Frans voor
beginners A1 en A2” aan, een uniek instrument o.m. voor heterogene klassen.
Vraag uw demo aan: www.commart.eu.

•

Heeft u de administratieve site van OLYFRAN al bezocht, overzichtelijker, volledig
verjongd en in een zeer frisse look? Adres: www.interculturalis.org of

www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen.
Veel succes met de organisatie van de selectieproeven en met de resultaten van uw
deelnemers,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

