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De zilveren editie van  

de “Vlaamse olympi@de van het Frans”: 

 huidige gevens, verleden en impact 

 

W. Clijsters 

M. Verjans 

 

 

Van “LTE” over “LTE-CF” naar “OLVL” 

Op initiatief van de Didactische Werkgroep Frans van het Post-Universitair Centrum Limburg vonden 

in het voorjaar 1988 in de gebouwen van het toenmalig Limburgs Universitair Centrum te 

Diepenbeek, na een voorbereidingsperiode van twee jaar, de eerste selectieproeven plaats van wat 

toen heette “La Tour Eiffel”. Met deze naam wilden de initiatiefnemers verwijzen naar de 

taalproblemen van de toren van Babel en tegelijk naar het welbekende symbool van Frankrijk, de 

Eiffeltoren. Er waren enkel een ASO-, een TKSO- en een HAN-categorie voor de 3
de

 graad. De finale 

bestond uit een interview in het Frans en de finalisten gingen voor een dag naar de cité ardente Luik. 

De dag werd afgesloten met de proclamatie op het Limburgs Universitair Centrum. Het aantal 

deelnemers overtrof onmiddellijk de stoutste verwachtingen met 1114 ofschoon er enkel individuele 

prijzen waren in de vorm van boeken. 

Het tweede jaar namen er al scholen uit West-Vlaanderen deel in het enige selectiecentrum te 

Diepenbeek. Een delegatie had de verre verplaatsing met het openbaar vervoer gemaakt had en 

moest bij aankomst vaststellen dat men stante pede diende rechtsomkeert te maken wilde men 

dezelfde dag nog terug thuis zijn…  

Stoutmoedig werd na de tweede editie contact opgenomen met de uitbaters van de Eiffeltoren. Daar 

bleek dat de naam “La Tour Eiffel” beschermd was. Het initiatief werd dus herdoopt tot “La Tour 

Eiffel – Concours de Français”. Vanaf 1991 vernamen de finalisten dan hun uitslag op de Eiffeltoren, 

meestal in de statige Jules Verne-zaal, waar hun een schitterende ontvangst aangeboden werd. In 

2005 dan stopte deze samenwerking en vanaf toen vond de proclamatie plaats in hartje Brussel in de 

prachtige Hadewych-zaal van het Vlaams Departement Onderwijs. Voortaan heette het initiatief ook 

“Olympi@de van het Frans” of “Olyfran” om uitdrukkelijker de link te leggen met de Francofonie en 

met de andere olympiades. 

In de loop van de jaren zorgden vooral banken voor de nodige financiering, m.n. het Krediet aan de 

Nijverheid, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Fortis en tenslotte Ethias Bank en Verzekering. Daar 

kwam na verloop van tijd een substantiële subsidie bij van het Vlaams Departement Economie-

Wetenschap-Innovatie. Een rits van andere sponsoren, grote en kleinere,maar alle even onmisbaar, 

kwam mettertijd Olyfran steunen: Roeland taalcursussen, NMBS-Interrail, de Franse Culturele Dienst, 

de Délégation Générale du Québec, CERAN Lingua International, “Le Français dans le Monde”, het 

tijdschrift van de Fédération Internationale des Professeurs de Français, “Cahiers F”, het tijdschrift 

van de Vlaamse Vereniging voor Leraars Frans, de Vlaamse educatieve uitgevers. 
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Tot 2009 werd LTE-OLVL gepatroneerd eerst door het Post-Universitair Limburg, vervolgens door het 

Limburgs Universitair Centrum en daarna de Universiteit Hasselt. Sinds 2009 zorgt de vzw 

Interculturalis voor de nodige juridische omkadering. 

De voorbije editie, Olyfran-XXV 

Vijfentwintig na zijn ontstaan coördineert de Olyfran-organisatieploeg vanuit genoemde vzw de 

Vlaamse Olympi@de van het Frans en werken alle Vlaamse universiteiten er al jaren aan mee. Niet 

minder dan 7168 deelnemers uit de 3
de

 en 2
de

 graad namen eraan deel. Er is een afzonderlijk 

klassement voor BSO ontstaan. De finalisten worden aan een interview in het Frans en het 

Nederlands onderworpen. Twee toplaureaten gaan voor twee weken naar Frankrijk, twee anderen 

ontvangen een duo-interrailticket, vier finalisten kunnen deelnemen aan een CERAN-taalstage. Vier 

toplaureaten beleven een luchtballondoop. Twee scholen mogen een laureaat aanwijzen voor een 

Roeland-taalstage in Frankrijk. Er worden veertig schoolprijzen uitgeloot. Parallel met de Olympi@de 

is er een wedstrijd op You Tube voor het populairste filmpje met veertien inzendingen dit voorjaar en 

in totaal meer dan 30.000 bezoekers. Olyfranix heeft zijn eigen profiel en fanclub op Facebook. De 

“Vraag-van-de-Maand”, een permanente wedstrijd op de eigen olyfransite en filmtickets voor vroege 

plaatselijke coördinatoren animeren verder de voorbereidingsperiode. 

Impact en epigonen 

Olyfran is een echte referentie geworden voor het Vlaamse onderwijs Frans, dixit in zijn tijd al 

Minister Luc Van den Bossche. Bijna iedereen kent het initiatief. Vlaamse, Waalse, Brusselse, 

federale, Franse personaliteiten ondersteunen Olyfran door hun participatie aan het 

beschermcomité. Twee DOS-softwarepakketten, een CDi “Le Tour du Français” en een site 

www.olyfran.org boden en bieden iedereen de kans gratis zijn kennis van het Frans te testen en te 

verbeteren. Regelmatig schenken de media aandacht aan dit succesvolle initiatief. Een “Tournoi 

Mondial de Français par Internet” biedt ploegen van over heel de wereld sinds negen jaar de kans 

zich op de olyfransite met elkaar te meten in hun enthousiasme voor het Frans en hun kennis van de 

taal (zie www.olyfran.org  > Tournois). Verder wordt regelmatig een beroep gedaan op deze site om 

volledig gratis een lokale of regionale competitie Frans te organiseren. 

Ondertussen ontstaat in het kader van een Interreg-IV-A-project een nieuwe gratis site 

(www.linguacluster.org) met een “Talenplein”. Hier zal de bezoeker zijn kennis van de drie lokale 

talen van de euregio Maas-Rijn, m.n. Frans, Duits en Nederlands, kunnen testen en verbeteren. Voor 

elke taal worden minstens 800 oefeningen gemaakt voor de niveaus A1-A2 van het ERK. Men zal ze 

schriftelijk, mondeling of met beide vormen gecombineerd kunnen maken. Een specifiek 

woordenboek met vertalingen in de resterende lokale EMR-talen en het Engels staat permanent ter 

beschikking. Feedback bij elke oefening of zelfs bij elk oefenitem zal de leerder helpen. De 

oefeningen zullen kunnen gebruikt worden in een oefenmodus met alle voorziene hulpmiddelen 

(woordenboek, feedback), in een testmodus zonder hulp of in een leerlijnmodus waarbij een 

taalaspect systematisch uitgediept wordt. 

Verder biedt de LinguaCluster-site nog een sitotheek met interessante internetsites voor de drie 

doeltalen met, zo mogelijk, een korte inhoudelijke beschrijving. De rubriek “Talenkriebels” verzamelt 

leuke taalmisverstanden. Het “leerlingenplatform” biedt een gratis chatruimte voor tandemleren al 

dan niet onder toezicht van de betrokken leraars. Verder worden nog een resem interessante 

mogelijkheden aangeboden voor beroepsgeoriënteerd taalleren (o.m. vijf beroepsspecifieke 

taalopleidingspakketten), een methode voor vroegtijdige taalsensibilisatie, een module voor 
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buurtaalleren, enz. Naast dit alles zijn er mogelijkheden, meestal zelfs deels gesubsidieerd voor 

scholen uit de euregio Maas-Rijn, voor taalgeoriënteerde activiteiten. Voor meer info over dit alles: 

www.linguacluster.org. 

LTE-OLYFRAN in enkele sprekende cijfers 

Terecht mogen de Vlaamse leraars Frans trots zijn op wat in 25 jaar Olyfran werd gerealiseerd. 

Enkele cijfers kunnen dit ten overvoede illustreren: 

• Meer dan 1000 laureaten werden op de Eiffeltoren gehuldigd tussen 1990 en 2005 

• 64 finalisten kregen een veertiendaags exclusief verblijf in een Franse streek of stad 

(dit jaar Avignon gedurende het bekende festival en Aurillac gedurende het festival 

du théâtre de rue) aangeboden, telkens ingezet met drie dagen ‘Paris insolite’ 

• 51 leerlingen konden genieten van een Interrailticket, van wie dit jaar twee 

duoticketten 

• 44 laureaten kregen via een selectie in hun eigen school de kans gratis deel te 

nemen aan een Roeland-taalcursus in het buitenland 

• 23 leerlingen kregen een VIP-taalstage aangeboden door het gereputeerde CERAN 

Lingua International 

• 35 leerlingen konden genieten van een verblijf van een maand in Québec-stad 

• 16 leraars konden hun internationale contacten en inzichten verruimen door hun 

deelname aan de internationale didactische stage van de Université de Montréal in 

Montréal 

• Allerlei personaliteiten kwamen de toplaureaten op de prijsuitreikingen feliciteren: 

Europees Lingua-directeur Charles Barrière, de Franse ministers Alain Decaux en 

Cathérine Tasca, de Vlaamse ministers Brigitte Grouwels, Daniël Coens, Eddy 

Baldewijns, Leo Delcroix, Willy Claes, de Waalse minister M.D. Simonet, 

ambassadeurs van Frankrijk, Monaco, Zwitserland, van de Organisation 

Internationale de la Francophonie près de l’Union européenne, Roger Dehaybe, 

secretaris-generaal van dezelfde OIF, délégués généraux van Québec en van de 

DGLFLF (Bernard Cerquiglini, Anne Magnant, Xavier North), de zangeres Axelle Red, 

miss België Virginie Claes … 

• Er kwam een structurele samenwerking tot stand met de Québec, la belle Province, 

in het kader van de Entente Vlaanderen-Québec. 

• De site www.olyfran.org werd uitgebouwd en geeft gratis toegang tot alle olyfran-

toetsen uit het verleden. Hij kent jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers en 

gemiddeld worden 46,21 pages bekeken per bezoek!!! Men kan er zijn kennis van 

het Frans testen, deelnemen aan een maandelijkse wedstrijd, een lokale competitie 

organiseren bijvoorbeeld voor de eigen klas of school. 

• Een Franse v.z.w. “Olyfran, les olympiades de la Francophonie” werd opgericht die 

jaarlijks een “Tournoi Mondial de Français par Internet” organiseert met 

deelnemers van over de hele wereld. Deze kent volgend jaar al zijn tiende editie. 

Tenslotte nog twee sprekende samenvattende cijfers. In vijfentwintig edities  
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• namen bijna 125.000 jongeren uit alle Vlaamse provincies, onderwijsnetten en 

studierichtingen deel en 

• werd ongeveer 2,5 mio euros ( en daar heb je toch al een achttal degelijke 

huizen voor) rechtstreeks geïnjecteerd in het Vlaams onderwijs Frans. Hierin 

werden de duizenden uren gepresteerd door vrijwilligers niet meegerekend: 

testopstellers, toezichters, begeleiders, plaatselijke coördinatoren en regionale 

coördinatoren … 

Maar voor de naaste organisatoren zijn het, meer dan deze koele cijfers, vooral de menselijke 

aspecten van het olyfran-avontuur die bijblijven, zoals de eerste Parijstrips toen om 6 u ’s morgens in 

Limburg vertrokken werd, of die keer toen door een panne de bus pas om 4 u ’s anderendaags terug 

in Hasselt arriveerde, of de grandiose ontvangsten op de Eiffeltoren, het gastvrije onthaal op de 

Belgische ambassade en op de Vlaamse Afvaardiging in Parijs, of de BSO-laureaat die de micro 

bemachtigde en voor alle Franse personaliteiten in een totale stilte zijn dank uitsprak voor de kansen 

die zijn lerares Frans hem geboden had door hem in te schrijven. Zo zijn er nog tientallen beklijvende 

herinneringen. 

Olyfran-XXV: resultaten 

De vijfentwintigste editie werd gekenmerkt door enkele belangrijke wijzigingen. Zo werd een 

marketingtaskforce in het leven geroepen. Deze zorgde voor: 

- een promotiefilmpje 

- een samenwerking met de populaire humanitaire actie van Studio Brussel “Music for Life”, 

initiatief dat van Olyfran-XXV 2867,2 euros ontving 

- een geslaagde You Tube-wedstrijd met meer dan 30.000 bezoekers voor de veertien 

gepubliceerde filmpjes 

- de wedstrijd “Vraag van de Maand” 

- het filmticket voor vroege plaatselijke coördinatoren 

- enkele multimedia montages over de geschiedenis van Olyfran, die vertoond werden op de 

proclamatie-prijsuitreiking 

De selectieproeven van de 3
de

 graad (de MAX-categorie) vonden voor het eerst plaats in de eigen 

school. Het was eerst even wennen, maar vervolgens bleek deze beslissing, gezien het toegenomen 

aantal deelnemers, een voltreffer. Wel moest de speciale Olyfran-estafette heel wat kilometers 

afleggen en alle hoeken van Vlaanderen aandoen om de testpakketten ter plaatse af te leveren. 

De administratieve Olyfran-site gehuisvest op de site van UHasselt (www.uhasselt.be/ic) kreeg een 

volledig nieuwe look en won zo zeker aan overzichtelijkheid. 

Deelname in cijfers per categorie 

MAX-ASO MAX-HAN MAX-TKSO MAX-BSO JUNIOR TOTAAL 

2776 392 642 138 3220 7168 

In totaal waren er 966 deelnemers meer dan in 2011, d.i. 15,57% meer. 

Creatieve klassen konden een filmpje ter promotie van Olyfran-25 publiceren op You Tube. Niet 

minder dan veertien filmpjes werden ingezonden. De meest populaire producties kregen resp. 30, 20 
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en 10 filmtickets. Er waren bijzonder leuke creaties bij, die bijzonder veel succes kenden. In totaal 

waren er meer dan 30.000 kijkers, met bijna 10.000 voor het winnende filmpje. 

De uitslag: 

1 Sint-Bernarduscollege 2 Hoogstraat 30 9700 OUdenaarde 

2 Sint-Ursula-Instituut 2 Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

3 Sint-Franciscuscollege Brugstraat 14 3550 Heusden-Zolder 

 

Ook bij de 25ste editie kon Olyfran twee leerkrachten selecteren voor een gratis didactische stage 

van drie weken aan de université de Montréal. Deze stages worden gefinancierd door de Vlaamse 

Gemeenschap en door de Délégation Générale du Québec in het kader van hun onderlinge 

overeenkomst. Naast de eigenlijke stage in een uitermate internationaal gezelschap zijn er ook 

allerlei uitstappen bezoeken voorzien. Voor de geselecteerden een zeer verrijkende ervaring : 

getuige de verslagen van vroegere laureaten op de olyfran-site. 

Kandidaten dienen een eenvoudig dossier in dat beoordeeld wordt op basis van de verdiensten voor 

het onderwijs Frans van de kandidaat in het verleden en zijn disseminatieplan. 

De laureaten 2011: 

Benedikte Van Eylen, Sint-Catharinacollege, Geraardsbergen 

Wensy Moeyersons, Sint-Jozefscollege, Aalst 

 

Jaarlijks kennen de jury’s ook «prix du mérite » toe aan finalisten die blijk geven van een uitzonderlijk 

niveau Frans dat ze bijna uitsluitend te danken hebben aan hun schoolse inspanningen. Gezien hun 

sociale omstandigheden konden ze niet profiteren van taalstages of lange verblijven in een Franstalig 

milieu. In 2011 werden zo twee finalisten beloond met het schitterend geïllustreerd kunstboek «La 

Côte Belge». Het betreft:  

Myrthe Mardulier, Helix campus, Maasmechelen (JSO), en 

Victor Le Pochat, Sint-Augustinusinstituut, Bree (MAX-ASO) 

 

De 5% best geklasseerden ontvangen alle een waardevol diploma als laureaat van Olyfran. De 5% 

volgenden krijgen een attest. Deze documenten kunnen nuttige diensten bewijzen bij sollicitaties. 

Voor de individuele klassering wordt een onderscheid gemaakt tussen Franstalige en 

Nederlandstalige deelnemers. Dit onderscheid wordt verklaard in het olyfran-reglement, art. 6-8. Dit 

jaar waren ongeveer 5% van de ingeschrevenen geregistreerd als Franstaligen. Deze jongeren komen 

in aanmerking voor een evenwaardig prijzenpakket als de Nederlandstaligen. Dit jaar behaalde geen 

enkele deelnemer het maximum (dit gebeurde trouwens nog maar viermaal in de voorbije edities!) 

JUNIOR-Franstalig 

1 Bosenge-Ngbakpwa Olivia Heilig-Hart&College 2 1500 Halle 

 Lohéac Ornella Mater Dei-Instituut 1150 Brussel 

 Nijs Margot Montfortaans Seminarie 3110 Rotselaar 

4 Ferron Charlotte Sint-Jansberchmanscollege 1000 Brussel 

 Khorari Amin Sint-Jan Berchmanscollege 1000 Brussel 
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 Lammerant Tanguy Sint-Jan Berchmanscollege 1000 Brussel 

 Van Wersch Lucie Prov. Secundaire School  3798 Voeren 

 

MAX-Franstalig 

1 Gomrée Marie Sint-Gummaruscollege 2500 Lier 

2 Ballez Julien Technisch Instituut Sint-Maarten 9300 Aalst 

 Marioni Mickaël Laurent Sint-Martinusscholen-TSO 1730 Asse 

4 Daels Pieter Sint-Vincentiuscollege 8900 Ieper 

 Giunta Xavier K.A. 1730 Asse 

 Riga Oriane K.A. 1730 Asse 

Marie Gomrée zal voor veertien dagen naar Frankrijk gaan en speciaal als VIP op het festival van 

Aurillac ontvangen worfden met een internationaal gezelschap van jongeren van over heel de 

wereld. 

Schoolprijzen 

Sinds een tiental jaar worden jaarlijks ook schoolprijzen uitgeloot onder de deelnemende scholen. 

Twee scholen ontvangen naast een (kleiner) pakket didactisch materiaal een roeland-taalstage, die 

ze mogen toekennen aan een jongere die zich in de school verdienstelijk maakte door zijn 

inspanningen voor het Frans. Zeven andere scholen ontvangen een pakket didactische materiaal ter 

waarde van minstens 500 euros. Het betreft volgende scholen : 

Borgerhout Xaveriuscollege Collegelaan 36 Roeland 

Leuven Heil.Drievuldigheidscollege Oude Markt 28 Roeland 

Kapelle-o/d-bos Sint-Theresiacollege Veldstraat 11 BP + FdlM 

Lanaken Heilig Hartcollege Stationsstraat 232 BP + FdlM 

Tongeren viio 3 Sint-Truidersteenweg 17 BP + FdlM 

Diksmuide Sint-Aloysiuscollege Wilgendijk 30 BP + FdlM 

Mariakerke K.A. Mariakerke Amand Casier de ter Bekenlaan 26 BP + FdlM 

Geraardsbergen K.A. Papiermolenstraat 103 BP + FdlM 

Zottegem K.A. Meerlaan 25 BP + FdlM 

 

De pakketten didactisch materiaal bevatten o.m. een jaarabonnement op “Le français dans le 

monde», een «Grammaire 2000», de «Bescherelle, De Kunst van het Vervoegen», een «Grammaire 

pratique de la communication», de driedelige «Studiebegeleiding», de cd Africa Remix, een 

permanente licentie van één van de taalcombinaties van de reeks LinguaCom, een jaarabonnement 

op «Panache» en «Déclic», drie jaargangen van de selectieproeven van Olyfran, een Petit Larousse, 

enz. 

Verder kregen tien scholen nog een gratis jaarabonnement op « Le français dans le monde » en 

twintig andere een jaarabonnement op «CahiersF». 

Individuele klassementen 

De individuele klassementen werden bekroond met een schaal van Vlaamse Minister-president Kris 

Peeters. Naast de al in het begin van deze bijdrage genoemde belangrijke prijzen werden nog 
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honderden filmtickets, boeken en cd’s uitgedeeld, dat alles mooi verpakt in de unieke Olyfran rug- of 

reiszak.  

 

      JUNIOR:     

1 Boussauw Maarten Sint-Jozefsinstituut-College Torhout 

2 De Bauw Lauryn Sint-Ursula-Instituut 2 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

3 Van den Bossche Laura Onze-Lieve-Vrouwcollege I Zottegem 

4 Bamps Eva KCST 2 Sint-Truiden 

5 De Clercq Hadewijch Onze-Lieve-Vrouwcollege I Zottegem 

6 Giel Manderveld Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt 

7 Carlier Maité Onze-Lieve-Vrouwcollege Oostende 

8 Seys Lana Sint-Jozef-Klein-Seminarie Sint-Niklaas 

9 Patel Shati Sint-Martinusscholen 039313 Herk-de-Stad 

10 Roziers Willeke Instituut Heilig Hart Maria Berlaar 

11 Catthoor Louise Hum. O.-L.-V.-Presentatie Sint-Niklaas 

12 Mardulier Myrthe Campus de Helix 1  Maasmechelen 

13 Tibo Marthe Sint-Janscollege Hoegaarden 

14 Van Hoof Sofie O.-L.-V. van Lourdescollege Edegem 

15 Vandenhole Kimberley Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem 

  Jansen Thibaud Sint-Jan Berchmanscollege 1000 Brussel 

17 Hemeleers Bart St. Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos 

  Clicteur Thibo Klein Seminarie Roeselare 

 

      MAX-ASO 

1 Wittevrongel Eline Sint-Jozef-Klein-Seminarie Sint-Niklaas 

2 Vanderfeesten Geron WICO - 126235 Neerpelt 

3 Govaert Tessa Sint-Jozefscollege Torhout 

4 Van de Gucht Michiel Sint-Jozefsinstituut Ternat 

5 Devlieger Heleen Sint-Jozefscollege Torhout 
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6 Garrido Altamirano Emma Paridaensinstituut Leuven 

7 Le Pochat Victor Sint-Augustinusinstituut Bree 

8 De Meulder Amaury Coll. v/h Eucharistisch Hart Essen 

9 Bos David Sint-Gummaruscollege Lier 

10 Van Emelen Lisa Sint-Jozef-Klein-Seminarie Sint-Niklaas 

11 Ahmad Sherin Sint-Vincentiusinstituut Dendermonde 

12 Lenssen Laura Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt 

13 Plessers Dieter WICO - 126235 Neerpelt 

14 Stas Robin Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk 

15 Brysbaert Jorina Sint-Janscollege 2 Poperinge 

16 Devos Julie O.-L.-V. van Lourdescollege Edegem 

17 De Naegel Nele O.-L.-V. van Lourdescollege Edegem 

18 Spinoy Marie Lyceum O.-L.-V.-van-Vlaanderen Kortrijk 

19 De Niel Michiel O.-L.-V. van Lourdescollege Edegem 

      MAX-HAN 

1 Van der Aa Julie Immaculata Instituut Malle 

2 Walgraef Mieke Technisch Instituut Sint-Maarten Aalst 

3 Pattyn Jolien Instituut de Pelichy Ave Maria Izegem 

4 De Brandt Annelies Technisch Instituut Sint-Maarten Aalst 

5 Nicodème Aline Technisch Instituut Sint-Maarten Aalst 

6 Soenen Patricia Instituut de Pelichy Ave Maria Izegem 

7 Herreria-Passage Donna Bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg 

8 Roux Lore Sint-Martinusscholen-TSO Asse 

9 Wembankoy Tereza Technisch Instituut der Heilige Harten Ninove 
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      MAX-TKSO   

1 Vanhoudt Iñaki Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder 

2 Gruyaert Pieter-Jan Sint-Jozefscollege Torhout 

3 Van Haute Eliot Sint-Jozefscollege Torhout 

4 Dierckx Carolia Mater Dei Instituut Brasschaat 

5 Heydt Margot Moretus 3 Ekeren 

6 Vrijens Elke PIBO Tongeren 

7 Eulaerts Laura Don Bosco T. I. Halle 

8 Van Gool Charlotte T. I. Sint-Carolus Sint-Niklaas 

9 Eulaerts Robin T. I. der Heilige Harten Ninove 

 

 

MAX-BSO 

De twee eerste geklasseerden ontvingen een tablet geschonken door Eerste Minister E. di 

Rupo, die hiermee het belang van deze studierichting speciaal wilde onderlijnen. 

1 Wayenbergh Davy Don Bosco Technisch Instituut Halle 

2 Mertens Joy V.T.I. Hasselt 

3 Bammens Steffie V.T.I. Hasselt 
 

 

In het volgende nummer van “Cahiers F” zullen we enkele recente cijfers samenbrengen over de 

plaats die het Frans in diverse sectoren inneemt.  

 

Data zesentwintigste editie: 

31.12.2012: deadline om zich te registreren als «vroege plaatselijke coördinator» waardoor men 

recht krijgt op een filmticket mits men ook werkelijk deelnemers inschrijft 

09.02.2012: einde van de inschrijvingen 

27.02.2012: lokale selectieproeven 

08.03.2012: einddatum voor het indienen van de kandidaturen voor de didactische stages in 

Montréal 

17.04.2013: mondelinge finales in Diepenbeek 

07.05.2013 (o.v.): proclamatie en prijsuitreiking in Brussel 


