Wereldburger worden?
Kies voor tweetalig onderwijs!
NEW AT
SONDERVIC
K
COLLEGE:
T-MAVO

Postbus 22, 5500 AA Veldhoven • Knegselseweg 30, 5504 NC Veldhoven
t 040 - 230 94 44 • e info@sondervick.nl • www.sondervick.nl
Alvast een kijkje nemen? Volg ons op social media

Tweetalig onderwijs op het Sondervick College
• T-havo/T-vwo
Na de eerste drie leerjaren sluit je je TTO af
met een officieel Junior Certificate (Cambridge
B2-niveau). Vanaf leerjaar 4 volg je een extra
taaltraject om een CPE (Cambridge C2-niveau)
of het CAE (Cambridge C1-niveau) te halen.

Op het Sondervick College kun je bij de opleidingen mavo XL, 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 leerjaar 4 volg je een extra taaltraject om
een CPE (Cambridge C2-niveau) of CAE (Cambridge C1-niveau) certificaat te halen.

Waarom TTO?
Door actief met de Engelse taal bezig te zijn ben
je goed voorbereid op een internationale werken leeromgeving. Ook maak je intensief kennis
met andere culturen en omgangsvormen. Zo
ontwikkel je jezelf tot een echte wereldburger!

Wereldburger

In de brugklas
Vanaf de eerste schooldag spreken de TTOdocenten Engels in de les. Dat kan voor jou als
brugklasleerling even wennen zijn. Tot Kerstmis
wordt de meeste uitleg nog naar het Nederlands
vertaald, maar alle boeken en opdrachten zijn
in het Engels. De TTO-docent helpt je vooruit,
maar verwacht wel van jou dat je jezelf vanaf het
begin volledig op de Engelse taal richt.

een Cambridge certificaat behaald. Dit betekent dat ze hun eigen vak op een goed niveau in
het Engels kunnen geven. Daarnaast wordt jouw
niveau van de Nederlandse taal bewaakt, zodat
je straks goed voorbereid aan het eindexamen
kunt deelnemen.

Onderdompeling

Internationaal erkend certificaat

Door je onder te dompelen in de Engelse taal,
leer je het heel snel actief te gebruiken. Van jou
als TTO-leerling verwachten we dat je tijdens
alle TTO-lessen en daarbuiten met docent en
medeleerlingen zoveel mogelijk in het Engels
communiceert. Al onze TTO-docenten hebben

Na de onderbouw sluit je je TTO af met een
officieel erkend certificaat.
• T-mavo
In leerjaar 4 doe je het Anglia examen op minimaal B2-niveau. Dit niveau is vergelijkbaar met
het eindexamen Engels op havoniveau.

Als TTO-leerling doe je mee met internationaal
georiënteerde activiteiten en projecten. Bijvoorbeeld de internationale sportdag, het United Netherlands Highschool Program (i.s.m. de
Radboud Universiteit) en theaterworkshops van
een Engels theatergezelschap. Maar we gaan
er ook op uit! Tijdens buitenlandse excursies
maak je kennis met Europa. Ook volg je het extra
vak ‘English Language and Culture’. Hier maak
je kennis met de cultuur van de Engelstalige
wereld en oefen je extra taalvaardigheden, zoals
debating en public speaking.

Wat zijn de toelatingseisen?
Een tweetalige opleiding past bij leerlingen die
gemotiveerd zijn om op een hoger niveau Engels
te leren en die graag wat extra’s doen buiten de
regulieren lessen om. Om toegelaten te worden
tot het TTO heb je een passend advies van je basisschool nodig voor jouw richting.
• T-mavo
Je hebt minimaal een mavo (vmbo g/t) advies
van de basisschool nodig.
• T-havo/T-vwo
Je hebt minimaal havo advies van de basisschool
nodig.
Wil je weten of TTO iets voor jou is? Doe dan de
test op: www.ikkiestto.nl.

Meer informatie over TTO vind je op www.sondervick.nl
of bezoek één van onze informatieavonden.

