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

Stand van zaken Olyfran-28:
- de uitnodigingen voor de finale mondelinge klassementsproeven werden
verzonden. Deze vindt plaats op 29 april in de “Oude Gevangenis” in Hasselt
(faculteit Rechten van UHasselt). (En dus niet, - dit omwille van de
aangekondigde staking, - op 22 april.)
- ook voor de filmtickets, zwembadkaarten en info om gratis toegang te krijgen
tot “J’avais 20 ans en 14” (Guillemins-Liège) werden ondertussen verstuurd.
- dit geldt ook voor de uitnodigingen voor de prijsuitreiking voor de scholen die
geloot werden voor een belangrijk pakket didactisch materiaal.
- de leerlingen die vroeger al een reis of verblijf wonnen en nu opnieuw finalist
waren, kregen als BIS-toplaureaat een vervangende prijs (zie hierover het
reglement).
- de You-Tubewedstrijd kent dit jaar een gigantisch succes. Niet minder dan
negen filmpjes strijden voor het hoogste aantal kijkers. Op 7 april waren er al
12250 kijkers in totaal, twee filmpjes met bijna 3000 bezoekers en eentje zelfs
met meer dan 3000!
- onmiddellijk na de Paasvakantie werden ook de diploma’s (5% besten) en
certificaten (6-10% besten) verzonden naar de scholen die geen toplaureaat
hebben of die niet voor een schoolprijs geloot werden. Deze laatste ontvangen
hun diploma’s en certificaten op de finale of op de prijsuitreiking.
- Prijzen Québec-Vlaanderen - De Délégation Générale du Québec deelde ons
mee dat de regering van Québec besloten had beide didactische stages voor
leraars om bezuinigingsredenen te supprimeren. Olyfran dankt de Délégation
en de Vlaamse Gemeenschap omdat deze mooie stages zoveel leraars de
kans boden om unieke ervaringen op te doen, om contacten te leggen in heel
de Francofonie, om de Franstalige cultuur van Noord-Amerika beter te leren
kennen. Uiteraard hoopt Olyfran dat ze snel terug ingesteld zullen worden.

- ondertussen krijgt de twaalfde editie van het Tournoi Mondial de Français par
Internet, de internationale zoon van Olyfran, op 22 april haar beslag. Ga eens
kijken naar de foto’s die de teams instuurden en zie met welk enthousiasme
jongeren van over heel de wereld trachten zoveel mogelijk vragen van Olyfran
in een zo kort mogelijke tijd op te lossen: www.olyfran.org > Dernières
Nouvelles – Tournois”.

Planning Olyfran-29:
Met het oog op de programmatie van volgend schooljaar vindt u hierna al de
data van Olyfran-29 (uiteraard op voorwaarde dat de Vlaamse subsidie
gehandhaafd wordt):
31.12.2015: einde van de periode om als “vroege vogel” een gratis filmticket te
verdienen. Alle PC’s die zich registreren voor deze datum en nadien minstens
tien deelnemers inschrijven, worden “vroege vogel”.
07.02.2016 (om 24u): einde van de inschrijvingsperiode
24.02.2016: selectieproeven in de eigen school
13.04.2016: finale klassementsproef – einde van de You-Tubewedstrijd
10.05.2016: proclamatie en prijsuitreiking in Brussel (onder voorbehoud)
En nu maar hopen dat geen staking deze planning komt verstoren.

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

