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Franse internationale school gaat ook in Nederlands en Engels
lesgeven
Antwerpen -

Het Lycée Français International d’Anvers (LFIA), de Franse internationale school in de
Lamorinièrestraat, slaat een nieuwe richting uit. Vanaf volgend schooljaar zullen de leerlingen er
les krijgen in drie talen: Frans, Engels én Nederlands. En er staat ook een renovatie op til.
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Het Lycée d’Anvers is sinds 1996 gevestigd in de Lamorinièrestraat in Antwerpen. De 110 leerlingen
zijn voornamelijk kinderen van (Franse) expats van wie de ouders voor korte of langere tijd in ons
land verblijven. Al lopen ook heel wat niet-Franse kinderen school in het lyceum. In totaal gaat het
om zo’n twintig nationaliteiten. Het lyceum is een private school, volgt het Franse leerplan en is
erkend door het Franse ministerie van Onderwijs. Sinds enkele maanden maakt het LFIA deel uit
van de Franse onderwijsgroep Odyssey, met zestien scholen overal ter wereld.
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Vlaamse cultuur
Odyssey wil het LFIA nieuw leven in blazen, waarbij de focus nog meer op taal komt te liggen.
Vanaf volgend schooljaar krijgen de leerlingen er les in drie talen: Frans, Engels en Nederlands.
“En dat is uniek voor internationale scholen”, zegt Fabrice Humann die vanaf 1 september de
nieuwe directeur wordt. “Vanaf de kleuterschool krijgen ze de helft van de tijd in het Frans les, de
andere helft in het Engels. En ook Nederlands krijgt nu zijn plaats bij ons, net als een inleiding in
de Vlaamse cultuur.”
Het LFIA wil op termijn de campus ook renoveren. Zo zou geïnvesteerd worden in een nieuwe
turnzaal en wetenschapslokalen. “We zetten heel sterk in op de persoonlijke ontwikkeling van
onze leerlingen”, zegt Humann. “Kunst, muziek, wetenschappen, sport,… zijn daarbij belangrijk.
Met een modernisering van de school, nieuwe wetenschaps- en sportfaciliteiten, kunnen we dat
verderzetten.”
Op zondag april, van 10 tot 14u, zet de school haar deuren open. “Maar eigenlijk staat onze deur
altijd open”, zegt Humann. “We maken graag tijd om ouders ook in de week rond te leiden. We
zijn een kleine school. Een nauwe band met de leerlingen en hun ouders vinden we belangrijk.”
www.lfanvers.be

