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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

Ondertussen zijn de selectieproeven achter de rug. Van twee scholen zijn
echter de antwoordformulieren nog altijd niet aangekomen … dus waarschijnlijk
verloren gegaan. Bijzonder spijtig voor de deelnemende leerlingen. Ook werd
één omslag naar een fout adres opgestuurd en moesten we er twee gaan
afhalen op de post wegens onvoldoende frankering … Sommigen stuurden ons
ook de vragenboekjes zelf terug, wat helemaal niet nodig was.
De uitslagen staan vanaf nu ter beschikking op www.olyfran.org > OlyfranVlaanderen > Inschrijven-Resultaten. Voor het gemiddelde wordt geen
rekening gehouden met afwezigen.
Finalisten krijgen in de loop van de volgende dagen een uitnodiging via een
mailbericht aan hun PC. Gelieve dan zo snel mogelijk te bevestigen en de
gevraagde documenten ingevuld terug te sturen: verklaring van taalregime,
verklaring m.b.t. de al of niet aanvaarding en tot betaling van de
corresponderende borg indien men een reis wint.
Ter herinnering: voor deelnemers die als Franstalig ingeschreven werden, is er
geen mondelinge finale (reglement, art. 16a). Ze worden rechtstreeks
geklasseerd op basis van de schriftelijke selectieproef.
Voor de wijze waarop de selectie van de finalisten gebeurt, consulteer het
reglement, art. 18 op de olyfransite.
•

Voor de beide lerarenstages in Québec werden op dossier geselecteerd:
Liselotte Droeshout, CVO-Leerstad Hamme, en Najat El Ghouch, K.A.-IPB
Ronse.

•

You Tube – Ondertussen dingen zes filmpjes mee voor de 60 gratis
filmtickets en waren er al meer dan 7000 kijkers.

•

Voor de muzikale intermezzi op de prijsuitreiking van 12 mei werd een trio
geselecteerd van het Sint-Theresiacollege, Kapelle-op-de-Bos.

•

De verzending van de gratis filmtickets waarop u recht heeft als “vroege

vogel” of omdat u tien of meer deelnemers inschreef en de uitleg hoe u
gratis de uitzonderlijke expo “J’avais 20 ans en 14” over WO-I In LiègeGuillemins kunt bezoeken, heeft voor een tiental scholen vertraging
opgelopen. Maar alles volgt binnenkort.
•

Dank aan iedereen die meewerkte aan de enquête die we aan een reeks
PC’s opstuurden. Onder meer dank zij dit soort “verplichte” evaluaties
kunnen we – naar we hopen – verder op onze subsidie rekenen.

•

De vragensets van dit jaar met de oplossingen staan nu al vrij beschikbaar
op www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen > Promo&Download

•

Op zoek naar een cursus Frans op tablet? Profiteer van een uniek aanbod:
een gratis inzagelicentie van één maand, voor bestellingen vóór eind april
licenties tot september 2016 aan de prijs van een jaarlicentie en erbovenop
nog evenveel even langlopende licenties voor het nagelnieuwe cloudpakket “Jouons aux … nombres” om vlot te leren omgaan met de Franse
getallen. Bezoek en vraag uw demo op www.commart.eu.

•

Heeft u de fotoreportages van de selectieproeven ook al gezien?
www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen > Promo&Downloads > Foto
albums – Heeft u zelf ook foto’s gemaakt? Stuur ze ons op.

•

Ook al gelachen/gegierd met de “Taalkriebels” op www.linguacluster.org?
Als u er zelf ook heeft, ze zijn nog altijd welkom!

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

