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regelmatig met je te praten 
over je vorderingen of door je 
te helpen als er problemen zijn. 
Leerlingen uit hogere TTO-leer-
jaren ondersteunen de mentor 
(peters en meters). Deze leerlin-
gen zullen je met name buiten 
de lessen veel kunnen helpen. 

Ervaring	TTO-brugklassers
We vroegen TTO-brugklassers 
aan het eind van het eerste 
jaar om op te schrijven wat ze 
ervan vonden:

n Best leuk, maar soms wel   
 een klein beetje lastig.
n Even wennen maar best 
 wel fun.
n Cool en moeilijk in het begin.
n Makkelijker dan dat ik van
 tevoren had gedacht.
n Een goede basis, ook voor 
 de rest van je talen.  
n A lot of fun.

De	docenten
Voor de vakken die je in het 
Engels volgt, krijg je soms do-

centen van wie de moedertaal 
Engels is. Ook zijn er tweeta-
lige docenten die Nederlands 
als moedertaal hebben, maar 
die door het -verplicht- volgen 
van cursussen en door ervaring 
in onze internationale afdeling 
het Engels op bijna moeder-
taalniveau beheersen.

Diploma	en	schoolcertificaat
Onze tweetalige opleiding is 
een vwo-opleiding. Na zes jaar 
doe je het vwo-examen in de 
vakken die je hebt gekozen. 
Daarnaast volg je in het vijfde 
en zesde jaar een extra pro-
gramma Engels. Bij het vak 
English van het Internationaal 
Baccalaureaat (IB) wordt Engels 
op moedertaalniveau onder-
wezen. Je doet hierin officieel 
examen en krijgt hiervoor een 
IB-certificaat. 
De eerste tweetalige eindexa-
menleerlingen namen in mei 
1998 aan dit examen deel. 
Sindsdien zijn alle TTO-leer-
lingen met goede cijfers 
geslaagd. Ook scoorden zij 
behoorlijk hoger voor het vwo-
examen Engels dan de niet-
TTO-leerlingen.
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een taal- en cultuurreis naar 
Engeland. Je gaat met alle 
2TTO-klassen een week naar 
Engeland, waar je een inten-
sief programma volgt met veel 
praktische opdrachten. Alle 
TTO3 leerlingen zijn betrok-
ken bij de uitwisseling met vier 
buitenlandse scholen in India, 
Turkije, Spanje en Frankrijk.

TTO:	iets	voor	jou?
Je zult begrijpen dat het vol-
gen van tweetalig onderwijs 
een grote inzet vereist. Met 
name in het begin zul je veel 
tijd moeten besteden aan het 
opzoeken van Engelse woor-
den die je nog niet kent, dus 
je moet geen hekel aan huis-
werk hebben. Ook zul je bereid 
moeten zijn samen met je klas-
genoten op school hard aan je 
Engels te werken en meer les-
sen te volgen dan leerlingen in 
de reguliere brugklas. Boven-
dien moet je het leuk vinden 
om met Engels bezig te zijn.
Omdat er andere eisen aan je 
worden gesteld, moet je van je 
leerkracht van groep acht een 
duidelijk vwo-advies hebben. 
Een goede werkhouding en 
motivatie zijn belangrijk. 
Ook doe je een toelatingstoets 
(in het Nederlands) waarmee 
wij inzicht proberen te krijgen 
in je kennis, taalvaardigheid en 
motivatie.

Zou	ik	dat	wel	kunnen?	 
Dubbel spannend, natuurlijk, 
je eerste jaar op de middelbare 
school én meteen de helft van 
de vakken in het Engels! Mis-
schien denk je wel ‘dat kan ik 
nooit’. Wees gerust, je wordt 
heus niet meteen in het diepe 
gegooid. In je eerste school-
week spreken we ook nog veel 

Nederlands, omdat wij het 
belangrijk vinden dat je eerst je 
klasgenoten en de school goed 
leert kennen. Pas als je je in je 
nieuwe klas en op je nieuwe 
school op je gemak voelt, 
beginnen de echte lessen. Tot 
de herfstvakantie is er een 
wenperiode. De docenten die 
in het Engels lesgeven, zullen 
als het nodig is aan het eind 
van de les een korte samenvat-
ting in het Nederlands geven. 
Er wordt gewerkt met woor-
denlijsten, zodat je niet elk 
moeilijk woord in het woorden-
boek hoeft op te zoeken, en, 
als je iets echt even niet meer 
weet in het Engels, mag je het 
in het Nederlands vragen. Je 
krijgt echter antwoord in het 
Engels, zodat je het de volgen-
de keer wel in het Engels kunt.

Moet	ik	het	Engels	goed	be-
heersen?
Het TTO is bedoeld voor Neder-
landse leerlingen met Neder-
lands als moedertaal. Op de 
basisschool hebben alle leerlin-
gen lessen Engels gehad, maar 
de mate waarin en de manier 
waarop verschilt per leerling.

De leerlingen in TTO 1 begin-
nen dan ook, net als in de 
reguliere brugklas, met het her-
halen van de basisstof. Daarna 
wordt de lesstof opgebouwd. 
Omdat je 3 lesuren van 75 
minuten per week Engels hebt, 
zal je merken dat je je al heel 
snel in het Engels kunt redden. 
De vakdocenten van de Engels-
talige vakken helpen je met 
de Engelse taal in hun lessen. 
In het begin is het Engels even 
wennen, maar met wat extra 
uitleg ben je er snel aan ge-
wend. Tijdens de mentorflex is 
de mentor aanwezig om je te 
helpen met het plannen en het 
maken van je opdrachten.
Voor leerlingen die wat extra 
hulp voor Engels nodig heb-
ben is er een ‘English support’-
uur ingeroosterd, waarin je in 
kleine groepjes extra onder-
steuning kan krijgen.

Begeleiding
Je staat er niet alleen voor bij 
ons op Het Rijnlands. Elke klas 
heeft een eigen mentor, een 
docent van wie je niet alleen les 
hebt, maar die je ook persoon-
lijk begeleidt door onder meer 

Tweetalig	Onderwijs:Wat	is	dat?	
Tweetalig Onderwijs (TTO) is 
onderwijs in het Engels en in 
het Nederlands. Het doel is je 
Engels op een zodanig hoog 
niveau te brengen dat je bijna 
net zo goed Engels spreekt, 
schrijft en begrijpt als een 
Engelsman. Dit proberen wij 
te bereiken door je de Engelse 
taal zo veel mogelijk te laten 
gebruiken in en buiten de les-
sen. In de eerste vier leerjaren 
volg je gemiddeld de helft van 
je lessen in het Engels aan de 
hand van Engelstalig lesmateri-
aal. Natuurlijk verwachten we 
van je dat je tijdens deze les-
sen Engels spreekt en schrijft: 
‘practice makes perfect!’ Als 
je Engels een leuke taal vindt, 
dan is onze tweetalige op-
leiding vast iets voor jou. Of 
misschien weet je nu al dat je 
later in het buitenland wilt 
studeren of werken; ook dan is 
een goede beheersing van het 
Engels een geweldig voordeel. 
Dat geldt trouwens ook voor 
leerlingen die naar een Neder-

landse universiteit gaan: steeds 
meer studieboeken zijn in het 
Engels geschreven.

Vakken	in	het	Engels
De vakken die je in het Engels 
volgt:
1TTO: geschiedenis (history), 
aardrijkskunde (geography), 
beeldende vorming (art and 
design), wiskunde (maths), 
drama (drama), techniek 
(technology) biologie (biology), 
muziek (music), gym (P.E.) en 
natuurlijk het vak Engels.
2TTO: geschiedenis, aardrijks-
kunde, beeldende vorming, 
muziek, wiskunde, techniek, 
natuur-scheikunde (science) 
en gym.
3TTO: geschiedenis, aardrijks-
kunde, natuurkunde (physics), 
biologie, economie (economics),  
wiskunde en gym.
4TTO: in de vierde klas geldt 
ook voor de leerlingen van de 
tweetalige opleiding het boven-
bouwprogramma van de twee-
de fase. Biologie, geschiedenis, 
maatschappijleer en European 
Studies worden in de tweetalige 

vierde klas in het Engels aan-
geboden. Ten slotte heb je één 
uur extra Engels. Aan het eind 
van 4TTO is het mogelijk deel te 
nemen aan het Cambridge First 
Certificate examen.
5TTO: in de vijfde klas volgen 
de leerlingen een Engelstalige 
stage van een week en is het 
vak Global Studies verplicht.

Als je de tweetalige opleiding 
volgt, kun je na de brugklas 
verder gaan met tweetalig 
atheneum of met tweetalig 
gymnasium, waarin je ook 
Grieks en Latijn krijgt.

Meer	dan	Engelse	lessen
Natuurlijk is het een van de 
belangrijkste kenmerken van 
tweetalig onderwijs dat je 
lessen in het Engels volgt: hoe 
meer je iedere dag met de 
Engelse taal bezig bent, hoe 
beter je Engels wordt.
Maar met de tweetalige op-
leiding op het Rijnlands willen 
we meer bereiken dan alleen 
een goede beheersing van de 
Engelse taal. Je leert begrijpen 
wat er buiten de grenzen van 
het eigen land in de wereld 
gebeurt. Daarom besteedt 
onze school veel aandacht aan 
internationalisering; In het 
lesrooster staat voor TTO1 en 
TTO2 per week 1 lesuur EIO 
(Europese en Internationale 
Oriëntatie) ingeroosterd. 

Internationale	activiteiten
Buiten de lessen organiseren 
we activiteiten die erop gericht 
zijn je kennis van het Engels 
en van Engelstalige culturen 
te verbeteren. In de brugklas 
doe je mee met een Engels-
talige theaterworkshop en in 
de tweede klas organiseren wij 
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