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Meer informatie
WOENSDAGMIDDAG 13 JANUARI 2021

Op metameer.nl/ttostevensbeek vindt u meer informatie.
De website ikkiestto.nl geeft ook uitgebreid uitleg over
tweetalig onderwijs.

Voor groep 8-leerlingen die willen
kennismaken met tweetalig onderwijs.
Kijk voor aanmelding op metameer.nl.

Nog vragen? Neem gerust contact op met Harm Mulder,
h.mulder@metameer.nl.

Masterclass tto

STEVENSBEEK

AL IN DE BRUGKLAS
OP WERKWEEK
NAAR ENGELAND

In de tweejarige brugklas zitten havo- en
vwo-tto-leerlingen bij elkaar in de klas.
Leerlingen bepalen samen met hun mentor
hoe hun leertraject eruitziet en of ze vakken
op havo- of vwo-niveau volgen. We hebben
ook verschillende verdiepingsactiviteiten.
We dompelen onze leerlingen onder in het

We kijken
samen of de
opleiding ook
echt bij uw
kind past

Engels, zodat ze authentiek taalgebruik
ontwikkelen en gemakkelijk leren schakelen
tussen Nederlands en Engels.

Tto is bedoeld voor (Nederlandstalige) leerlingen die een extra uitdaging zoeken op de
middelbare school. Iedereen begint bij de
basis, maar we hanteren wel een hoog tempo.
Het maakt daarbij niet uit of uw kind op de

In het kort
ONDERBOUW

• Dezelfde vakken als andere havo/vwo-leerlingen
• 5 uur Engels in de week
• Minimaal 60 procent van de lessen in het Engels
• Content and Language Integrated Learning (CLIL)
•
•
•
•

BOVENBOUW

• Nederlands eindexamenprogramma
• 4 uur Engels in de week
• Social Studies (maatschappijleer), Physical

basisschool veel, weinig of helemaal geen

Waarom
tweetalig
onderwijs?
• Uitzonderlijk hoog niveau Engels, near native
• Brede, internationale ontwikkeling (wereldburgerschap)
• Uit je comfortzone: leren excelleren
• Je thuis voelen in de wereld
• Openstaan voor andere opvattingen en culturen
• Actief zoeken naar verschillende perspectieven
•

op internationale vraagstukken
Goed voorbereid op vervolgonderwijs

Engels heeft gehad. Wat we wel belangrijk
vinden:

• Havo- of vwo-advies van de basisschool
• Positieve resultaten leerlingvolgsysteem
• Goed op niveau in de Nederlandse taal
• Motivatie en doorzettingsvermogen
METAMEER
STEVENSBEEK IS
EEN TTO SENIOR
SCHOOL

Ex tra ouderbĳ drage
Een tto-opleiding is duurder dan een gewone opleiding,
vanwege excursies, extra activiteiten en examens. Daarom
vragen wij u een extra bijdrage naast de reguliere ouderbijdrage. Zijn deze kosten een belemmering? Neem dan
contact op met de directeur. Samen zoeken we naar een
oplossing. Ouderbijdrage 2020-2021: ongeveer 400 euro.

vakken in het Engels: History, Geography, Science
en Mathematics, Cultural Arts en Physical Education
In de brugklas op werkweek naar Engeland
Cambridge Checkpoint examen English en Mathematics
in leerjaar 3
Tto Junior certificaat
Portfolio met ontwikkeling op het gebied van Engels,
wereldburgerschap en persoonsontwikkeling

•
•
•
•

Education (lichamelijke opvoeding), Cultural Arts
(kunst) en Global Perspectives (een specifiek tto-vak) in
het Engels
Profielwerkstuk in het Engels
English IB en Cambridge Global Perspectives examens
Havo- of vwo-diploma met tto Senior certificaat
Wereldwijd erkend International Baccalaureate (IB)
certificaat voor Language and literature IB English B
(havo) of IB English A (vwo), dat toegang geeft tot
vrijwel alle buitenlandse universiteiten en instellingen

EN NOG VEEL MEER…

• Internationaal samenwerkingsproject met partnerschool
• Extra culturele, sociale en sportieve activiteiten
• Mogelijkheid tot deelname aan (internationale)
•
•
•

wedstrijden als Maths Challenge en Junior Speaking
Contest
Mogelijkheid tot deelname aan Model United Nations
Bezoek aan Binnenhof (Den Haag) en Europees
Parlement (Brussel)
Stagereis in een internationale werkomgeving

