Wereldburger worden?
Kies voor tweetalig onderwijs!
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Tweetalig onderwijs op het Sondervick College
De TTO-brugklasleerling

Op het Sondervick College kun je bij de opleidingen havo en vwo kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO). Je volgt dan vanaf de brugklas
meer dan de helft van alle vakken in het Engels.
Ook zijn de vakken meer internationaal georiënteerd.

Vanaf de eerste dag spreken de TTO-docenten Engels in de les. Dat kan voor jou als brugklasleerling even wennen zijn. Tot Kerstmis
wordt het meeste nog naar het Nederlands vertaald, maar boeken en opdrachten zijn volledig in
het Engels. De TTO-docent helpt je vooruit, maar
verwacht wel van jou dat je jezelf vanaf het begin
volledig op de taal richt. Maar liefst 60 procent
van de lessen wordt in het Engels gegeven.

Een extra vak dat je volgt is English Language
and Culture, gegeven door een native speaker.
In dit vak maak je kennis met de cultuur van de
Engelstalige wereld en oefen je extra taalvaardigheden, zoals debating en public speaking.

Europese en
Internationale Oriëntatie (EIO)

Waarom TTO?
Met TTO ben je uitstekend voorbereid op een
internationale werk- en leeromgeving. In vijf
of zes jaar tijd heb je als TTO-leerling meer dan
1.600-2.000 uur extra Engels gehoord, gelezen,
geschreven en gesproken. Ook maak je intensiever kennis met andere culturen en omgangsvormen. Hierdoor ontwikkel je jezelf tot een echte
wereldburger.

Internationaal erkend certificaat
Na de eerste drie leerjaren sluit je je TTO af
met een officieel Junior Certificate (Cambridge
B2-niveau). Vanaf leerjaar 4 volg je als TTO-leerling een extra taaltraject, speciaal voor TTO’ers.
Vanaf de vierde klas werk je toe naar het behalen van de zeer gewilde en gewaardeerde Cambridge Certificates.

Al deze certificaten zijn internationaal erkend. In
combinatie met je havo- of vwo-diploma geven
ze je toegang tot veel Engelstalige hbo-opleidingen en universiteiten wereldwijd.

Onderdompeling
Als TTO-leerling maak je jezelf de Engelse taal
eigen doordat we je in deze taal onderdompelen.
Dit houdt in dat je in verschillende situaties gebruik kunt maken van zowel het Nederlands als
het Engels. Van jou als TTO-leerling verwachten
we dat je binnen alle TTO-lessen en daarbuiten
met docent en medeleerlingen zoveel mogelijk in het Engels communiceert. Al onze TTOdocenten hebben het Certificate of Proficiency
behaald. Dit betekent dat ze hun eigen vak op
een goed niveau in het Engels kunnen geven.

Als TTO-leerling op het Sondervick College neem je deel aan EIO-activiteiten, zoals
Europe meets India, de internationale sportdag,
het United Netherlands Highschool Program in
samenwerking met de Radboud Universiteit en

theaterworkshops die worden gegeven door
een Engels theatergezelschap. Maar we gaan er
ook op uit! Tijdens verschillende buitenlandse
excursies maak je kennis met Europa.

Wat zijn de toelatingseisen?
Een tweetalige opleiding past bij leerlingen die
gemotiveerd zijn om op een hoog niveau Engels
te leren en die graag wat extra’s doen buiten de
reguliere lessen om. Je wordt toegelaten
tot het tweetalig onderwijs als je een mavo/
havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebt gekregen
en als je tijdens het intakegesprek je motivatie
op een overtuigende manier kunt toelichten.
Wil je weten of TTO iets voor jou is? Doe dan de
test op: www.ikkiestto.nl.

Informatieavond TTO donderdag 29 november 2018

(van 19.00 tot 21.00 uur)

