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Masterclass tto 
WOENSDAGMIDDAG 23 FEBRUARI 2022
Voor groep 8-leerlingen die willen 

kennismaken met tweetalig onderwijs.  

Kijk voor aanmelding op metameer.nl.

Meer informatie
Kijk op metameer.nl/ttojenaplan of neem contact  

op met Jan Vermunt, j.vermunt@metameer.nl  

(teamleider tweetalig onderwijs).

Tip:
aanmelden voorde nieuwsbrief via www.metameer.nl

Tweetalig   
havo/vwo

vmbo-t/havo 
en vmbo 

Tto is awesome! Do you 
think you can do it?

Tto-leerlingen halen vaak hogere 
cijfers voor het eindexamen

Leerlingen wennen
snel aan tto

OP METAMEER 
JENAPLAN BOXMEER 
KUNNEN LEERLINGEN 

KIEZEN VOOR 



Extra ouderbijdrage
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 2021-2022: tto-vmbo en  

tto-vmbo-t/havo: ongeveer 350 euro, tto-havo/vwo: 

ongeveer 400 euro.

Jenaplan ziet verschillen tussen kinderen 

als een kans om te leren. Iedere tto-leerling 

van jenaplan werkt daarom samen in een 

stamgroep, ingedeeld op niveau én een 

gemengde clustergroep. We hebben veel 

aandacht voor reflectie en het formuleren 

van persoonlijke leervragen. Leerlingen 

verwerken de stof stap voor stap vanuit 

leerdoelen. Mentoren helpen met het 

plannen en organiseren van het werk en 

bieden sociaal-emotionele ondersteuning. 

In een motivatie-
gesprek kijken  
we samen of de 
opleiding ook echt 
bij uw kind past
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 

basisschool veel, weinig of helemaal geen 

Engels heeft gehad. Wat we wel belangrijk 

vinden:

•  Positieve resultaten leerlingvolgsysteem 

•  Goed op niveau in de Nederlandse taal

•   Motivatie en doorzettingsvermogen

In het kort

JENAPLAN TTO-HAVO/VWO
• Meer dan de helft van de vakken in het Engels

• Daarnaast 5-6 lesuren Engels in de week

• Sommige vakken in gemengde groepen (clustergroep)

•  Theatervoorstellingen, gastsprekers, wedstrijden en 

projecten

•  Brugklasreis naar Engeland en internationale 

uitwisseling in leerjaar 3

• Portfolio voor het zichtbaar maken van de ontwikkeling

•  Cambridge Checkpoint examen English en Mathematics 

in leerjaar 3

• Tto Junior certificaat en toegang tot tto-bovenbouw

JENAPLAN TTO-VMBO-T/HAVO
• Toenemend aantal lessen in het Engels van 1/3 naar 1/2

• Daarnaast 5-6 lesuren Engels in de week

• Sommige vakken in gemengde groepen (clustergroep)

•  Theatervoorstellingen, gastsprekers, wedstrijden en 

projecten

• Brugklasreis naar Engeland

• Portfolio voor het zichtbaar maken van de ontwikkeling

•  Aan het einde van leerjaar 1 keuze voor tto-vmbo of tto-

havo/vwo

JENAPLAN TTO-VMBO
• 1/3 van de lessen in het Engels in leerjaar 1-3

• Daarnaast 4 lesuren Engels in de week

•  Engelstalig vak World Citizenship over 

wereldburgerschap

•  Theatervoorstellingen, gastsprekers, wedstrijden en 

projecten

• Portfolio voor het zichtbaar maken van de ontwikkeling

• Anglia examen en certificaat in leerjaar 4

Waarom
tweetalig
onderwijs?

AL IN DE BRUGKLAS 
OP WERKWEEK 
NAAR ENGELAND

•  Uitzonderlijk hoog niveau Engels

•  Brede, internationale ontwikkeling (wereldburgerschap)

•  Een manier om je te profileren of te 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

METAMEER 
JENAPLAN 

BOXMEER IS EEN
 TTO SCHOOL


