TWEETALIG ONDERWIJS
HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM
Ten behoeve van de taalontwikkeling is in de tto
lessentabel voor het vak Engels een extra lesuur
ingebouwd. Door het brede aanbod van Engelstalige
tto-vakken ontstaat er een krachtige immersie in de
Engelse taal waardoor het behalen van het C1
niveau in de Engelse taal in het 4e leerjaar mogelijk
wordt. Voor de overige moderne vreemde talen:
doeltaal = voertaal. Frans en Duits worden dus in het
Frans en Duits gegeven.

Voor wie is dit tto bedoeld?

Tto staat voor tweetalig onderwijs. Het Porta
Mosana College biedt een tweetalig onderwijstraject
aan voor havo, atheneum en gymnasium. Daarin
wordt bij veel vakken de Engelse taal gebruikt. In de
onderbouw gebeurt 50% in het Engels, in de
bovenbouw 40% tot 25% van de lessen. In de
bovenbouw doen alle tto leerlingen mee aan het C1
Advanced van Cambridge Assessment. De ttoopleiding wordt afgerond met het reguliere landelijke
havo of vwo-eindexamen, voor de tto-vwo leerlingen
wordt dit aangevuld met het certificaat IB-English
van de International Baccalaureate Organisation.
Voor de tto-havo en tto-vwo leerlingen is er ook de
mogelijkheid een A-level certificaat te behalen voor
Global Perspectives end Research van Cambridge
Assessment International Education International,
waarbij onderzoek vaardigheden centraal staan.

Waarom tto?

Steeds meer vervolgopleidingen worden in de
Engelse taal aangeboden. Tweetalig Engels
onderwijs (tto) is hiervoor de beste voorbereiding.
Het voorbereiden op studeren en werken in een
internationale omgeving (Global Citizenship) is
namelijk het hoofddoel van tto. Een zeer goede
beheersing van de Engelse taal is daartoe
noodzakelijk.

De tto-opleiding in leerjaar 1, 2

De vakken in leerjaar 1 die in het Engels worden
gegeven, zijn English, Geography, History, Biology,
Science, Global Perspectives Junior, Physical
Education, Drama, Music en Arts. De overige
vakken volgen de tto leerlingen in de Nederlandse
taal. Gymnasiasten krijgen daarnaast ook Latijn en
Grieks. Het aanleren van tto-studievaardigheden
krijgt speciale aandacht door Global Citizenship
Education en het Global Perspectives Framework.

Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die hun
talenten willen ontwikkelen in een internationale
context. Tto leidt talentvolle en gemotiveerde
leerlingen op tot internationaal georiënteerde en
maatschappelijk bewuste wereldburgers die na het
behalen van hun diploma in staat zijn in een
Engelstalige omgeving verder te studeren.
Voorwaarde voor toelating tot tto havo is een stevig
havo-advies. Voorwaarde voor tto atheneum of
gymnasium is een stevig vwo-advies. In beide
gevallen is een goede score voor met name
begrijpend lezen, spelling en rekenen van belang.

Wat kost een tto-opleiding?

Van ouders wordt voor de tto-afdeling een speciale
ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt gebruikt om
specifieke tto-kosten te dekken zoals extra lesuren
Engels, andere extra personele lasten, scholingen,
aanschaf van Engelstalige leermiddelen, excursies
en projecten. Voor het schooljaar 2020-2021
bedraagt deze ouderbijdrage €450,-. De Bindende
Regeling (zie Schoolgids 20-21) biedt de
mogelijkheid tot gespreide betaling of ondersteuning
in de kosten voor tto via Stichting Leergeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie mailt u naar Casper
Gardeniers, coördinator tto:
c.gardeniers@stichtinglvo.nl

