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

Stand van zaken Olyfran-28:
•

de proclamatie-prijsuitreiking vond plaats op 12 mei in de Hadewych-zaal
van het Vlaams Departement Onderwijs. De uitslagen, foto’s van de
plechtigheid, de toespraak van Son Exc. Stéphane Lopez, représentant de
l’Organisation Internationale de la Francophonie près de l’Union européenne,
vindt u op www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen onder “Uitslagen Olyfran
XXVIII” en “Beschermcomité”. U vindt er ook de vragensets met de
oplossingen van de voorbije editie.

•

Olyfran-28 was een mooie editie met meer dan 7100 deelnemers, een lichte
terugval bij MAX-ASO, maar een aanzienlijke toename bij TSO-KSO-BSO.
Het loonde dan ook de moeite om erbij te zijn want naast het goed gevoel
van deel te nemen waren er bijzonder veel en mooie individuele prijzen te
winnen: twee veertiendaagse verblijven in Frankrijk, vier tweedaagsen voor
twee naar Parijs of Disney, zes eendaagse citytrips naar Parijs, drie
interrailticketten, vier verblijven in een bungalowpark van Center Parcs,
twee iPads namens Eerste Minister Ch. Michel, drie e-readers namens St.
Lopez. - En voor de PC’s was er een hotelarrangement in VossemerenLommel en een tweedaagse trip naar Parijs naast de filmtickettten als
‘vroege vogel’. – Tenslotte konden de scholen onder elkaar tien didactische
pakketten (waarde ong. 700€ elk) verdelen, 17 abo’s op “La français dans le
monde”, 20 abo’s op “Profff”, tien ontbijten met croissants.

•

de You Tube-wedstrijd werd een mooi succes met negen inzendingen,
waarbij enkele erg originele en meer dan twaalfduizend kijkers.
Kennismaken met de inzendingen? Zie de olyfransite onder “Wedstrijden”.

•

NIEUW - Clipper school- en vakantiereizen kwam de sponsoring versterken.
Ook vervangt voortaan het nieuwe tijdschrift van de BVLF “Profff” het
vroegere “Cahiers F”. Maar spijtig: omwille van drastische bezuinigingen in
Québec vervielen de beide lerarenstages.

•

NIEUW - Vanaf de volgende editie zal de nieuwe samenwerking met de
bioscoopgroep Euroscoop-Siniscoop toelaten nog meer filmticketten uit te
delen.

•

Ook het Tournoi Mondial de Français par Internet kende vele enthousiaste
deelnemende ploegen van over heel de wereld. Door de cyberaanval op
TV5Monde moesten ze wel wat langer wachten op hun prijzen. Maar dit kon

de geestdrift niet temperen. Zie de olyfransite voor een reeks foto’s van de
deelnemende ploegen.

Data voor uw agenda van volgend schooljaar:
15.10.15: congres “De didactiek van het vreemde-talenonderwijs – La didactique
du français langue étrangère”. Het programma krijgt stilaan vorm. Meer info volgt
de komende weken op www.uhasselt.be/ic - DiWeF (rechtsonderaan)
NIEUW - De “Weken van de Franstalige Film” werden herdoopt tot “CinéPerles
2015-2016” omdat steeds meer scholen buiten de geprogrammeerde weken een
film uit het aanbod bezochten. Dit initiatief dat geboren werd uit een samenwerking
van Interculturalis-DiWeF en de bioscoopgroep Kinepolis wordt voortaan versterkt
door de bioscoopgroep Euroscoop-Siniscoop met complexen in Genk,
Maasmechelen, Lanaken, Sint-Niklaas, Maastricht en Tilburg.
De werking blijft dezelfde:
•
•

•
•
•

wij selecteren uit het recente aanbod zes pedagogisch interessante
Franstalige films, twee voor elke graad.
u kunt gratis deelnemen aan de voorstelling van het aanbod en een van de
geprogrammeerde films evenals de trailers van de anderen zien in Hasselt,
Antwerpen, Brugge, Leuven of Maasmechelen
wij maken een didactisch dossier bij elke film
u kunt vervolgens een film uit het aanbod reserveren aan een uiterst
voordelige prijs
na bevestiging van uw reservatie door het complex krijgt u toegang tot het
didactisch dossier

Op die manier heeft u met een minimum aan voorbereidend werk een kwalitatieve
recente Franstalige film en tegelijk steunt u Olyfran.

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 vóór 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 tussen 9 en 15 u
13.04.2016: finale klassementsproef – einde van de You-Tubewedstrijd
11.05.2016: proclamatie en prijsuitreiking in Brussel (onder voorbehoud)
En nu maar hopen dat niets deze planning komt verstoren.
OLYFRAN wenst u en uw collega’s een vlot einde van het schooljaar, een weldoende
vakantie en hoopt u terug te vinden in september.

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

