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Tweetalig Onderwijs:
Er gaat een wereld voor je open!

Bilingual Education (TTO):
Bound(ary)less Learning!

Engels kom je overal tegen – op school, in je werk, maar ook op tv,
internet, en nog veel meer dan je nu kan bedenken. Engels is de
belangrijkste internationale taal en veel studies op het HBO en de
universiteit zijn ook al Engelstalig. Het TweeTalig Onderwijs (TTO)
biedt je daarom de kans om deze taal heel erg goed te leren. Als
je het TTO afgerond hebt dan beheers je het Engels op near native
niveau en dat geeft je bij veel studies en bij internationaal werk
een grote voorsprong. Daarnaast leer je via de extra vakken Global
Perspectives en IGCSE/A-Level English heel veel academische
vaardigheden, wat de overgang naar HBO en universiteit heel erg
versoepelt.

Society is becoming more and more international and English
is often the language of communication. It is therefore a
great advantage when you are used to using the English
language on a regular basis. A TTO education will give you
the opportunity to learn the language really well. When
you will have completed TTO, your English will be so good
that you will have a great advantage at university and in
international work.

Maar TTO is meer dan alleen Engels. We besteden ook veel
aandacht aan je ontwikkeling als persoon en wereldburger en je
leert daarom ook nog heel veel over de wereld buiten Nederland
en jouw rol daarin. En, niet onbelangrijk, TTO is natuurlijk ook nog
eens gewoon hartstikke leuk!

But TTO is more than simply learning English at a very high
level. We also pay a lot of attention to your development as a
person and global citizen. You will learn a lot about the world
outside the Netherlands and your role in that world. And of
course TTO is simply a lot of fun too!
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WAT IS TTO?
TTO is een gewone HAVO, Atheneum- of Gymnasiumopleiding, met als verschil dat je minstens de helft van de
lessen in het Engels hebt en het een heel erg internationaal
gerichte opleiding is.
In klas 1 krijg je op de HAVO: English, Mathematics,
Physical Education, History, Geography, Art, Information
Technology en Music en op het VWO English, Mathematics,
Physical Education, History, Biology, Geography, Music,
Religious Education en Information Technology. Doordat
je al die vakken in het Engels hebt, word je dan als het
ware ‘ondergedompeld’ in het Engels en daardoor leer je
de taal heel snel. Dit begint direct op de eerste dag van de
brugklas, maar dan hoeft je Engels natuurlijk nog lang niet
perfect te zijn.
Naast de lessen in het Engels wordt er veel aandacht
besteed aan persoonsontwikkeling en wereldburgerschap
en zijn er extra activiteiten speciaal voor TTO, zoals theaterbezoek en een reis naar Groot-Brittannië in de onderbouw.
Verder doe je aan het einde van klas 3 het IGCSE English as
a Second Language examen.
In de bovenbouw heb je veel minder lessen in het Engels,
omdat je je bij een heleboel vakken voor moet bereiden op
het Nederlandse eindexamen. Religious Education, Art and

WHAT IS TTO?
Culture, Social Studies (maatschappijleer) en PE worden nog
wel in het Engels gegeven. Verder krijg je in op het VWO in
TTO 4 en 5 het vak Global Perspectives AS-level en word je
voorbereid op de International A-Level English Language en
IGCSE Literature in English examens aan het einde van TTO6. Op de HAVO krijg je IGCSE Global Perspectives en IGCSE
English First Language. Ook schrijf je je profielwerkstuk in
het Engels en neem je deel aan verschillende Engelstalige
activiteiten, zoals het Model United Nations.

Wat wordt er van je verwacht binnen TTO?
Om op het TTO te worden toegelaten moet je heel
gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben, want
zeker in het begin is het hard werken. Verder ben je goed in
taal en heb je van je leerkracht een duidelijk HAVO of VWOadvies gekregen. Daarnaast heb je natuurlijk plezier in leren
en vind je het leuk om een internationaal georiënteerde
opleiding te volgen!

Meer weten?
Kijk op de website: www.csvincentvangogh.nl
of neem contact op met de coördinatoren:
Dhr. E.R. Meek
Mevr. C.P. de Jong
Mevr. L.S. Hoebeek
tto@csvvg.eu
Tel. 0592-390290.

TTO is essentially a normal Havo, Atheneum or Gymnasium
education, with the difference that more than half of the
lessons are in English and it is a very international type of
education.
In year 1 English, Mathematics, Physical Education, History,
Geography, Art, Information Technology and Music at HAVO
are taught in English and English, Mathematics, Physical
Education, History, Biology, Geography, Music, Religious
Education and Information Technology at VWO. This means
that you will be ‘immersed’ in English and that you will
learn the language very fast. This starts on day 1 of year 1,
but of course we do not expect your English to be perfect
then!

What do we expect from you?

Next to the lessons in English, we pay a lot of attention to
personal development and global citizenship. There are also
extra activities for TTO, such as theatre workshops and a
trip to the UK in year 1. At the end of year 3 you will sit the
IGCSE English as a Second Language exams.

To be admitted to TTO you have to be very
motivated and determined to succeed. Apart
from that you need good language skills and your
teacher has given you a HAVO or VWO-advice.
And finally, you will of course like getting an
international education!

In years 4 – 6 you will not have as many lessons in English,
because you will have to prepare for the Dutch final exams.
Religious Education, Art and Culture, Social Studies and
PE will still be taught in English. Next to this you will also
have a subject called Global Perspectives in TTO H4/V5 and
we will prepare you for the International A-Level English
Language and IGCSE Literature in English exams in TTO 6
and IGCSE English First Language in TTO H5. Finally, you will
write your profile thesis in English and you will take part in
a number of activities in English, such as the Model United
Nations.

Want to know more?
Go to our website: www.csvincentvangogh.nl
or contact the coordinators:
Dhr. E.R. Meek
Mevr. C.P. de Jong
Mevr. L.S. Hoebeek
tto@csvvg.eu
Tel. 0592-390290.
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INFORMATIE
VOOR OUDERS

INFORMATION
FOR PARENTS

Ouderbijdrage

Fees

Een TTO opleiding is duurder dan een gewone opleiding. Internationale
contacten, culturele activiteiten, materialen voor de mediatheek en
examengelden zijn maar enkele voorbeelden van zaken die extra
kosten met zich meebrengen. Daarom vragen we voor TTO een extra
vrijwillige ouderbijdrage voor zaken als excursies en extra examens.
Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk dit alles te organiseren. De
hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld, voor informatie
hierover kunt u terecht bij de coördinator.
Deze extra kosten mogen natuurlijk geen reden zijn om niet te kiezen
voor TTO. Wanneer dit wel het geval zou zijn kunnen ouders daarover
contact opnemen met de coördinatoren TTO: dhr. E.R. Meek, mevr. C.P.
de Jong, mevr. L.S. Hoebeek (tto@csvvg.eu).

A TTO education is more expensive than a normal
secondary education. International contacts, cultural
activities, library materials and exam fees are but a few
examples of the things that involve extra costs. This is why
we ask for an extra voluntary fee for TTO, without which it
would not be possible to offer all the extra aspects of TTO.
This fee is set every year and for more information you can
contact the coordinators.
These extra costs should, of course, not be a reason to not
choose TTO. If the fee would prevent you from choosing
TTO, please contact the TTO coordinators: Mr. E.R. Meek,
Ms. C.P. de Jong, Ms. L.S. Hoebeek tto@csvvg.eu).

Kwaliteit

Quality

Onze school is lid van het Landelijk Netwerk voor Tweetalig Onderwijs,
dat wordt gecoördineerd door het NUFFIC. Het NUFFIC stelt ook de
Standaard voor Tweetalig Onderwijs Engels vast. Aan de in deze
kwaliteitsstandaard gestelde eisen moeten scholen die TTO aanbieden
voldoen om erkend te worden als TTO-school. Wij zijn officieel
erkend als een TTO Senior School.

Our school is a member of the Dutch Network for TTO,
which is coordinated by NUFFIC. Nuffic also sets the
standard with which schools that offer TTO have to comply
in order to be recognized as a TTO school. We have officially
been recognised as a TTO Senior School.

Tweetalig Onderwijs Lariks | 7

#I AM VINCENT!

