Meertalig onderwijs
Lycée Français International
2016-2017
Het Lycée Français International van Antwerpen maakt deel uit van het netwerk van
496 Franse scholen in 136 landen over de hele wereld die deel uitmaken van het
Agentschap voor het Franse onderwijs in het buitenland (AEFE).
Het Lycée Français International werkt volgens de Franse schoolprogramma’s en
bereid de Franse diploma’s voor. De onderwijskwaliteit, het respecteren van de waarden
van het Franse onderwijs en de organisatie van de school worden geregeld gecontroleerd
door het AEFE.
Het lyceum ontwikkelt veel pedagogische projecten die terug vallen op de rijke
cultuur en het erfgoed van de stad Antwerpen.
Het lyceum is gevestigd in het stadscentrum, in een aangename en familiale
omgeving, en kinderen en jongeren van alle nationaliteiten kunnen er terecht, van
kleuterschool tot het secundair niveau.
Het pedagogisch team is erop gebrand een veeleisend en kwalitatief onderwijs te
verlenen, en beoogt het slagen en de ontplooiing van iedere leerling.
Het Franse baccalaureaat, uitgereikt op het einde van het secundair onderwijs, is
wereldwijd erkend en geeft toegang tot elke universiteit.

Tweetalig onderwijs
Het Lycée Français International biedt franstalig onderwijs vanaf de eerste
kleuterklas, en tweetalige onderwijs Frans-Engels vanaf de tweede kleuterklas. Leerlingen
die het volledig franstalige onderwijs volgen, krijgen in de 2e en 3e kleuterklas ook lessen in
het Nederlands.
Vanaf de lagere school kunnen de families kiezen tussen de Internationale Secties
Frans-Engels of Frans-Nederlands.
Het aangeboden onderwijs respecteert de Franse school programma’s. Betreffende
de Nederlandse taal worden de einddoelen van het Vlaamse onderwijs nagestreefd. In het
Engels wordt het Cambridge Primary Curriculum gevolgd. Wij maken op deze wijze een
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pedagogische continuiteit aan het einde van de lagere school mogelijk met het Franse of
Franstalige onderwijs, maar ook met het Vlaamse of Internationale onderwijs.

Pedagogische struktuur van de kleuterschool
Klas

Onderwijs

1e kleuterklas

100% in het Frans

2e kleuterklas

100% in het Frans met Nederlands
of
tweetalig Frans-Engels

3e kleuterklas

100% in het Frans met Nederlands
of
tweetalig Frans-Engels

Pedagogische struktuur van het basisonderwijs
1e tot 5e leerjaar :
-

20 uur in het Frans

-

6 uur in het Engels of 6 uur in het Nederlands
- 3 uur taal
- 3 uur niet-taalkundige vakken
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