“Soms heb ik
al niet meer
door dat ik
in het Engels
denk” Anouk, tto 1

MEER WETEN?
Wil je meer weten over tweetalig onderwijs op Het
Lyceum? Kijk op het-lyceum.nl voor meer informatie
en de voorlichtingsmomenten. Je kunt ons ook mailen
hetlyceum@degoudsewaarden.nl of bellen 0182 - 57 30 00.

TTO

TWEETALIG ONDERWIJS
Het Lyceum
havo | atheneum | gymnasium

Meer informatie over tweetalig onderwijs in het algemeen
kun je vinden op de website www.ikkiestto.nl.

TTO Het Lyceum
KENNISMAKING
Met alle leerlingen die zich voor
tto aanmelden, hebben we een
kennismakingsgesprek. Dat is dus
geen toelatingsgesprek, want
met het juiste basisschooladvies
laten we je toe. We zijn benieuwd
naar jou en waarom je kiest voor
tto op Het Lyceum. Uiteraard kun
je zelf ook vragen stellen over wat
je te wachten staat!

Klaar voor de
TOEKOMST
Na een tto-opleiding kun je
je overal ter wereld redden
dankzij je goede Engels. Bij
veel vervolgopleidingen zijn de
studieboeken in het Engels en is
Engels de voertaal. In het werk

dat je later gaat doen, wat het
ook is, zul je zeker gemak hebben
van je tweetalige opleiding. Vraag
maar eens rond hoe handig het
is om een tweede taal perfect te
kunnen spreken en schrijven.

VAKKEN DIE JE IN HET ENGELS KRIJGT:
Arts & Crafts
Biology
Chemistry
Economics
English
Geography

History
Mathematics
Music
Physical Education
Religious Studies
Science

WAT KOST HET?
Om alle tto-activiteiten te kunnen
organiseren, vragen we van de
ouders een extra bijdrage van
€375,- per jaar. Daarvan worden
de internationaliseringsactiviteiten
betaald, de extra projecten, extra
lesmaterialen en deelname aan
de landelijke tto-activiteiten.
Ouders die deze bijdrage niet
kunnen betalen, wijzen we
graag op de mogelijkheden die
Stichting Leergeld biedt.

“De docenten
spreken goed
Engels en
geven je de
tijd als je iets
niet meteen
weet” Inge, tto 1

Beheersing van het Engels op zeer hoog niveau
Persoonlijke groei
Unieke combinatie: gymnasium mèt tto
Voor de havoleerling die meer wil
Met een voorsprong naar je vervolgopleiding
Betrokken en kundige docenten
Uitwisselingen met België en Spanje
Reis naar Engeland
Extra certificaten: Anglia en IB (vwo bovenbouw)
Internationale stage (bovenbouw)
Extra projecten: theater, sport, internationaal
Veel keuzemogelijkheden

het-lyceum.nl

VEEL MEER
DAN EXTRA
ENGELS!

het-lyceum.nl

HET LYCEUM
csg de goudse waarden

Ben jij toe aan een uitdaging? Wil je
fantastisch Engels leren spreken? Heb
zin in reizen, uitwisselingen en extra
projecten? Dan is tweetalig onderwijs op
Het Lyceum vast iets voor jou! Tto is voor
leerlingen die meer willen halen uit hun
havo- of vwo-opleiding. Je volgt je vakken
in het Engels en leert daardoor de taal
op hoog niveau. Je komt in contact met
leerlingen uit andere landen, werkt samen
aan projecten en ontdekt het land en de
cultuur. Als je straks je diploma haalt en je
spreekt vloeiend Engels, kun je overal ter
wereld terecht!

Engels als
TWEEDE TAAL
Wie tweetalig onderwijs doet,
krijgt bij een groot aantal vakken
les in het Engels. In plaats van
bijvoorbeeld aardrijkskunde,
geschiedenis, wiskunde volg je
geography, history, mathematics.
Alles gaat bij deze vakken in het
Engels. Dat maakt dat je niet
alleen het vak leert, maar dat
je ook fantastisch Engels leert
spreken. Je krijgt twee uur extra
Engels in de week om ervoor te
zorgen dat je nog beter in Engels
wordt.

ONTDEK
de wereld

ervaring van hun tijd op
Het Lyceum genoemd.

Niet alleen word je ontzettend
goed in Engels, tto gaat ook
over kennismaken met andere
culturen. Dat doen we door ons
internationaliseringsprogramma.
In de brugklas doe je mee
met een uitwisseling met
een Belgische school, waar
de Franstalige leerlingen
Nederlandse les krijgen. In
de tweede klas is er een
uitwisseling met een tweetalige
school in Madrid. In de derde
klas organiseren we een
werkweek naar een Engelstalige
bestemming. We zijn al in Londen,
Dublin en York geweest!

EXTRA
uitdaging

Verder gaan de leerlingen in de
bovenbouw op een internationale
stage van twee weken. Door veel
tto-leerlingen wordt dit de beste

In ieder leerjaar zijn er extra
projecten. In de brugklas hebben
we het project Around the World
en ga je terug in de tijd met het
project Little Victorians. In klas
2 is er de Cricket Challenge,
een crickettoernooi waar teams
van andere tto-scholen je
tegenstanders zijn. In klas 2 en
3 doen we mee aan de Junior
Speaking Contest.
Het tto-programma geldt tot en
met de derde klas. Je sluit de
onderbouw af met een Anglia-

“Het is echt
leuk om jezelf
te zien groeien
en te zien
dat je beter
wordt” Maaike, tto 1

examen, waarmee je kunt laten
zien hoe goed je in Engels bent
geworden. Onze leerlingen
hebben aan het eind van de
derde klas al het niveau van havo
5 of vwo 6 behaald!
Als je in de bovenbouw kiest
voor Engels met IB (International
Baccalaureate) bereid je je voor
op het eindexamen Engels,
maar ook op het internationale
examen English A: Language
and Literature. Hiermee heb
je academische vaardigheden
opgedaan waar je veel plezier aan
zult beleven bij je vervolgstudie.

Omschakelen?
NO PROBLEM!
Na de onderbouw schakel je weer
om naar het Nederlands. Aan het
begin van klas 4 is dat heel even
wennen, maar onze jarenlange
ervaring met tto leert dat dat
prima te doen is. Leerlingen die
niet kiezen voor Engels met IB
hebben de mogelijkheid om het
eindexamen Engels versneld
af te leggen. Dat betekent
bijvoorbeeld dat ze in vwo 5 het
vak Engels afsluiten en in vwo 6
meer tijd hebben voor de overige

vakken. Voor havoleerlingen is
het mogelijk om het eindexamen
Engels op vwo-niveau te doen.

VOOR WIE
is tto?
Iedereen kan tto doen. Het maakt
niet zo veel uit hoe goed of slecht
je in Engels bent als je eraan
begint. Belangrijk is dat je er zin
in hebt om veel vakken in het
Engels te volgen en dat je iets
hebt met taal en cultuur. Met een
vwo-advies kun je toegelaten
worden tot de tweetalige vwoklas. Met een havo/vwo-advies
en met een havo-advies kun
je toegelaten worden tot de
tweetalige havo/vwo-klas. Als je
een havo-advies hebt, kijken we
ook naar de taalscores die je op
de basisschooltest behaald hebt.
Bij twijfel kunnen we een extra
taalvaardigheidstest af te nemen,
waarna we bespreken of tto voor
jou de beste keuze is.

Tweetalig
HAVO-VWO
Als je in de tto havo/vwo-klas
komt, heb je twee jaar de

tijd om te ontdekken wat het
beste bij je past: havo of vwo.
In het derde leerjaar ga je dan
verder op tweetalig vwo- of op
tweetalig havoniveau. In de havo/
vwo-klas en de havoklas zijn
de lesmethoden en aanpak van
docenten ingesteld op de meer
praktische havoleerling die graag
wil leren. De taalondersteuning en
werkvormen sluiten hierop aan.

Tweetalig
VWO
In de tweetalig vwo-klas krijg
je direct les op vwo-niveau. We
nemen de tijd om je aan het
Engels te laten wennen, net als bij
de havo/vwo-klas. Je zult merken
dat je na een paar weken zelfs
gaat denken in het Engels. In onze
vwo-brugklas maak je kennis met
de klassieken talen en culturen.
Je kiest in de loop van het jaar
voor atheneum of gymnasium.
Kies je voor gymnasium, dan volg
je de vakken Grieks en Latijn.
Gymnasium en tto gaan prima
samen. Het Engels bevat veel
woorden die afkomstig zijn uit het
Latijn, een win-winsituatie dus!

»

