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Franse scholengroep blaast nieuw
leven in Frans Internationaal Lyceum
Antwerpen
ANTWERPEN Voortaan zit het Franse Internationale Lyceum in
Antwerpen (LFIA) onder de vleugels van de internationale scholengroep
Odyssey. De school zal gemoderniseerd worden met de nadruk op de
ontwikkeling van onderwijs- en sportfaciliteiten maar evengoed diensten
en activiteiten voor studenten en hun familie.
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De Odyssey-groep is een Franse internationale onderwijsgroep waarvan de
scholen over de hele wereld, van kleuteronderwijs tot middelbaar, innovatieve
onderwijsmethoden hanteren gecombineerd met een internationale visie.
Odyssey heeft wereldwijd zestien scholen, waarvan sinds eind vorig jaar
ook het Franse Internationale Lyceum in Antwerpen (LFIA), waar twintig
verschillende nationaliteiten les volgen.

Culturele ontwikkeling
De leerlingen worden verwelkomd met een programma dat de academische
eisen van het Franse nationale onderwijssysteem combineert met hun
persoonlijke en culturele ontwikkeling, van kunst en muziek tot sport en
theater. Het Lyceum biedt een Frans en Engels leerplan aan vanaf de
kleuterschool tot en met het middelbaar. Nieuw is dat vanaf september onder
leiding van nieuw directeur Fabrice Humann ook Nederlands integraal deel
zal uitmaken van het lesprogramma. Het Lyceum zal ook workshops
Nederlands en een inleiding tot de Vlaamse cultuur aanbieden aan de
leerlingen van de middelbare school.
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Miguel Van Ackere, algemeen directeur van Odyssey Belgium en het LFIAteam, wil in samenwerking met Odyssey Belgium het onderwijsaanbod en de
leerervaring van de studenten versterken. “We willen een geleidelijke
renovatie van de campus plannen met aandacht voor de ontwikkeling van
onderwijs- en sportfaciliteiten. Wij zullen daarbij het taalprogramma
aanpassen door onderwijs in het Frans en het Engels aan te bieden en door
ook het Nederlands in het programma op te nemen. Ten slotte zullen we de
diensten voor studenten en hun gezinnen, zoals culturele en sportactiviteiten,
verder ontwikkelen.”

Netwerk
Door toe te treden tot de Odyssey-groep zal LFIA ook kunnen profiteren van
de voordelen van een dynamisch en internationaal onderwijsnetwerk. Dit
betekent samenwerkingen met tal van scholen over de hele
wereld, coöperatie tussen leerlingen en klassen, uitwisseling van de beste
onderwijspraktijken en gezamenlijke wetenschappelijke, sportieve of culturele
projecten. Er zal nauw worden samengewerkt om ervoor te zorgen dat de
onderwijsprojecten en de materiële en humane investeringen beantwoorden
aan de verwachtingen van alle gezinnen.
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