Nieuwsbrief TTO – Lodewijk College - 2020
Voor u ligt de nieuwsbrief van de tweetalige afdeling van het Lodewijk College, beter
bekend als TTO.
Zacht uitgedrukt is het tot nu toe een turbulent jaar geweest.
Aan het begin van dit schooljaar hadden wij grote plannen. Onze agenda’s stonden
vol met voorstellingen, projecten en workshops. Helaas heeft Corona voor de
zoveelste keer roet in het eten gegooid en waren we genoodzaakt de activiteiten in
ruimteweek 2 te annuleren om verspreiding van het virus op school te voorkomen.
Wat hebben de leerlingen zoal gemist in ruimteweek 2?
Theater voorstellingen aangeboden door Marc Norris, The Big Wheel en Phileas
Fogg; projecten zoals het “Winter Holidays around the World” en de “Model
European Union” van BETA Netherlands; activiteiten rond de Penpal letter exchange
met Venice en Madrid en het Wereldhandelspel.
Voor veel tweetalige klassen is ruimteweek 3 normaal gesproken de reisweek.
Helaas is reizen (nog) niet mogelijk. Dat is heel erg jammer niet alleen omdat de
leerlingen erg uitkijken naar “hun” reis, maar ook omdat de reizen heel verrijkend zijn.
Maar niet getreurd, we kijken naar de toekomst en we hopen erin te slagen een
aantal voorstellingen en workshops later in het jaar alsnog te kunnen aanbieden. Ook
hopen we gelegenheid te krijgen de leerlingen die schrijven met buitenlandse
partners online in contact te brengen met elkaar.
Uiteraard heeft een en ander een grote impact gehad op de gevraagde ouderbijdrage
in sommige jaarlagen, met name die jaarlagen waar normaliter gereisd zou worden.
Mogelijk heeft uw rekening voor dit schooljaar er dan ook anders uitgezien dan u had
verwacht. Houd u er alstublieft rekening mee dat er nagenoeg geen wijzigingen zijn
in de leerjaren waar er extra ondersteun ig wordt geboden (zoals in het eerste jaar)
en/of er externe examens worden afgelegd (zoals in VWO4, Havo 5 en VWO6).
Het spreekt voor zich dat we op het einde van dit schooljaar zullen kijken naar de
daadwerkelijke uitgaven en of er een aanmerkelijk verschil is met de gevraagde
ouderbijdrage.
Vanuit de overheid hebben we vernomen dat de ouderbijdrage bij profielscholen
zoals TTO en Technasium vooralsnog mag blijven bestaan. Uiteraard mag de
ouderbijdrage geen belemmering vormen voor deelname aan tweetalig onderwijs.
Voor het Lodewijk College bestaan er dan ook verschillende financiële regelingen
waarover u meer informatie kunt vinden onder het kopje Ouders op de site. Komt u
er niet uit? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met ondergetekenden.
Vanuit het ministerie van buitenlanden zaken en onze reisorganisatie hebben wij
gehoord dat vanaf 1 oktober 2021 iedereen die naar de UK reist een geldig paspoort

moet hebben. We gaan ervan uit dat reizen in de toekomst weer mogelijk wordt.
Daarom willen wij erop wijzen dat wanneer de ID kaart van uw zoon/dochter verloopt,
het wellicht interessant is om een paspoort aan te schaffen in plaats van een ID kaart
met het oog op de toekomst.
Wat staat er momenteel nog op de agenda?
Zoals al eerder vermeld zullen we proberen, daar waar mogelijk, activiteiten alsnog
plaats te laten vinden in schooljaar 2020-21 (we denken daarbij aan ruimteweek 3).
De reizen gaan dit schooljaar echter definitief niet door.
Examens, zoals het Cambridge C1 Advanced, het IGCSE Global Perspectives en IB
English A Language and Literature examen gaan vooralsnog door hetzij in sommige
gevallen in een aangepast format.
In april verwachten we een visitatie commissie van Nuffic op school om onze
accreditatie te verlengen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Essentieel is
dat we in beeld brengen hoe wij de vernieuwingen binnen TTO op het gebied van
taalverwerving, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling vorm hebben gegeven in
de afgelopen jaren. De sectie Engels is druk in de weer met het in beeld brengen van
een doorlopende leerlijn waarbinnen C1 Advanced en IB een grote plaats innemen.
Wereldburgerschap, de noemer waaronder de reizen maar ook internationale en/of
culturele projecten vallen, wordt momenteel onder de loep genomen: wat zijn onze
doelstellingen, wat hebben we al bereikt, waar moeten we bijsturen? De derde pijler,
persoonsontwikkeling, baseren we op de persoonlijkheidskenmerken van IB:
principled, caring, thinkers, open-minded, communicators, inquirers, knowledgeable,
reflective, risk-takers, balanced. Deze kenmerken willen we onder meer inzichtelijk
maken via het TTO portfolio. Na overgestapt te zijn van een papieren portfolio op
OneDrive, kijken we nu naar de mogelijkheid een portfolio in te richten via
OpenEdu/ELO wat gebruiksvriendelijk zou zijn voor de leerling en inzichtelijk voor de
docenten. Hier ligt nog een hele klus te wachten.
Ook de docenten worden niet vergeten. In de aanloop naar de visitatie worden de
opleidingen van onze docenten geïnventariseerd zowel op het gebied van Engels als
op het gebied van activerende didactiek. Dit jaar hebben 3 docenten deelgenomen
aan het Cambridge Proficiency examen (het niveau van een native speaker).
Daarnaast nemen alle tweetalige docenten momenteel deel aan een lessenreeks bij
Patrick De Boer (didactiek). Bij de ervaren docenten gaat het om een opfriscursus,
voor de nieuwkomers betreft het een introductie.
Zo wordt er ook achter de schermen gewerkt aan kwalitatief sterk onderwijs.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u
contact opnemen met ondergetekenden.
Rest ons nog u fijne en vooral gezonde feestdagen toe te wensen.
Merry Christmas, Vrolijk Kerstfeest, Joyeux Noël, Frohe Weihnachten, Nollaig Shona,
Feliz Navidad, Mutlu Noeller, Geseënde kersfees, Feliz Natal, God jul, ...........
Mevr. H. Loosschilder
TTO Onderbouw

Mevr. R.-M. Pendery
TTO Bovenbouw

We vonden het een leuk idee een aantal oud-leerlingen te vragen hoe het hun is
vergaan na TTO. Hier een kleine selectie uit de antwoorden.

Hey, ik ben Kyle Glerum, eerstejaars Sterrenkunde en Natuurkunde student aan de Universiteit Leiden.
Ik woon nu ook in Leiden in een studentenhuis met 18 man, en beter dan dit kan het niet! Ondanks het
feit dat ik nu bijna altijd in m'n huis zit, omdat ik vrijwel geen lessen in het echt heb, is de sfeer in huis
nog altijd gezellig. Samen studeren, koken en biertjes wegtikken is zeker iets wat ik kon gebruiken in
deze tijden. Net als jullie heb ik ook TTO gedaan, en ondanks dat ik nooit meer de Iambic Pentameter
heb gebruikt, heb ik veel aan m'n CAE en IB diploma gehad. Nu is mijn "wijze" raad voor jullie, slechter
dan dit zal het niet worden, dus houdt in je achterhoofd dat het beter zal worden."

Ik ben Madelief Vinke en ik heb vorig jaar mijn diploma gehaald. Ik ben begonnen met TTO
omdat ik het als een extra uitdaging zag naast VWO. En moet eerlijk zeggen wat was het een
uitdaging! Ik heb het soms gehaat als we meer moesten doen ten aanzien van normaal VWO,
maar wat heb ik het ook naar mijn zin gehad. En het belangrijkste bovenal, wat heb ik er veel van
geleerd! Ik heb TTO altijd een goede keuze gevonden, het is zo goed voor je ontwikkeling. Het is
soms niet makkelijk en nu waarschijnlijk al helemaal niet, maar er is hoop! Hoe lastig het soms
ook lijkt, je bereikt het allemaal wel!
Ik zit nu in mijn eerste jaar geneeskunde (Erasmus, Rotterdam). Mede dankzij TTO heb ik een
plekje kunnen bemachtigen tijdens de selectie. Ik ben in Rotterdam op kamers gegaan,
aangezien ik soms ook praktijklessen heb. Ik heb het ontzettend naar mijn zin en leer ontzettend
veel. Ondanks dat mijn studie in het Nederlands is heb ik toch ontzettend veel
aan het tweetalig onderwijs gehad doordat we bijvoorbeeld medische Engelse
wetenschappelijke artikelen behandelen.
Ik weet zeker dat jij ook helemaal op je plek terecht komt! Probeer het beste er
van te maken want dat is het enige wat je op dit moment kan doen! Doe je best
want er ligt een mooie toekomst op je te wachten!
Groetjes, Madelief Vinke

Mijn naam is Vera en ik heb in 2015, na 6 jaar TTO, mijn diploma behaald op het
Zeldenrust-Steelantcollege (nu het Lodewijk). Na de eindexamens ben ik op kamers gegaan
in Utrecht en daar heb ik Nederlandse taal en cultuur gestudeerd aan de Universiteit
Utrecht. Hoewel ik Nederlands heb gestudeerd, heb ik heel veel gehad aan mijn TTOopleiding. De artikelen die ik heb gelezen voor mijn opleiding waren vrijwel altijd in het
Engels en ik merkte dat ik een streepje voor had op mijn studiegenoten die minder ervaring
hadden met (academisch) Engels. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd handig om jezelf in
het buitenland verstaanbaar te kunnen maken!
Na 5 jaar in Utrecht te hebben gewoond, ben ik dit jaar teruggekomen naar Zeeland. Nu ben ik werkzaam
als docent Nederlands op het Lodewijk College (locatie Oude Vaart).
Succes allemaal, doe je best en houd je taai in deze rare tijd.

Mijn naam is Iris Raes en ik heb in 2015 mijn eindexamen gedaan aan wat toen nog het
Zeldenrust was. Daarna ben ik begonnen aan de opleiding Food Technology in Wageningen,
waarvan ik nu de MSc aan het afronden ben. Het hoogtepunt van mijn studententijd was
mijn Minor. Hiervoor heb ik 6 maanden in Nieuw-Zeeland gestudeerd waar ik onder andere
mijn eigen wijn heb leren maken.
Op moment ben ik bezig aan mijn afstudeerstage bij de Krekerij (een bedrijf dat super
lekkere en duurzame producten van insecten maakt) waar ik het erg naar mijn zin heb! Ik
werk hier mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten en ben bezig met een analyse van
sprinkhaan eiwitten (jum).
Ik ben altijd heel dankbaar geweest dat ik TTO heb
gedaan omdat goed Engels schrijven en spreken
erg belangrijk is/was tijdens mijn studie en ik me
hier nooit zorgen over heb moeten maken.

Hoi mede-TTO’ers,
Mijn naam is Endry Lim en ik heb van 2007 t/m 2013 net als jullie TTO gevolgd toen de school
zelfs nog Zeldenrust-Steelantcollege heette. Na de middelbare school ben ik naar Amsterdam
verhuisd om daar geneeskunde te studeren aan de Vrije Universiteit en ben ik vorig jaar
afgestudeerd.
Ik heb hierna een jaartje als basisarts gewerkt in Hilversum en Blaricum en ik doe nu
onderzoek naar een bepaald onderdeel van de immuunreactie bij patiënten met COVID-19 in
het Amsterdam Universitair Medische Centra. Ook ben ik betrokken bij onderzoek naar een
nieuw geneesmiddel bij patiënten met COVID-19 die worden opgenomen op de Intensive Care.
Het klinkt misschien cliché, maar ik heb afgelopen jaren veel gehad aan mijn TTO opleiding!
Tijdens de geneeskundeopleiding zijn veel boeken in het Engels. Ook is wetenschappelijke
literatuur grotendeels in het Engels; bij het schrijven van mijn bachelor- en
masterscriptie en het presenteren (in het Engels) kwam ik erachter dat het
mij redelijk makkelijk afging. Vooral nu tijdens mijn promotieonderzoek komt
het weer van pas: Engelse artikelen lezen, schrijven en presenteren in het Engels.
Misschien dat je je afvraagt waar je het allemaal voor doet, but it’ll be worth it
in the end!

Ik ben Rianne Idink en ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd aan de
Hanze in Groningen. Nu is dit een volledig Nederlandse opleiding, maar
mijn ambitie ligt bij Biomedical Engineering (techniek in de medische
industrie). Hiervoor heb ik een internationale minor gedaan die volledig in
het Engels was. Nu ik afgestudeerd ben, komt daar ook nog een Master
achteraan in hetzelfde vakgebied. Deze ga ik echter niet in Nederland
volgen, maar aan University of Toronto in Canada! Hier ben ik toegelaten
mede dankzij het halen van een extra Engels examen om te laten zien dat ik
op academisch niveau Engels aankan. Waar TTO wel niet goed voor is!

Toen ik begon met TTO, op het (toen nog) Zeldenrust-Steelantcollege, vond ik maar twee
dingen belangrijk: de reis naar Canada en mijn IB-certificaat. Ik had nooit gedacht dat ik
nog zo vaak in mijn leven gebruik zou maken van de opgedane kennis of van de zin “Jij
hebt zeker ook TTO gedaan?”.
Na de middelbare school heb ik de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen
gehaald aan de Vrije Universiteit, waarna ik de master Discourse and Communication
Studies aan de UvA en de master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU ben
gaan volgen. Zelfs nu merk ik nog dat ik dankzij TTO een voorsprong heb op de andere
studenten met betreft essays schrijven, analytisch denken en kritische vragen stellen. Vijf
jaar na mijn IB-examen geniet ik nog steeds van de haat-liefde verhouding met PIE; Point,
Illustration, Explanation. Iets waar ik uiteindelijk heel dankbaar voor ben.
Geniet dus vooral van je tijd op TTO, want je blijft voor altijd in hart en ziel een échte
TTO-er .
Groetjes, Eline Pols ,
Examenjaar 2015

Ik ben Claire Michielsen en ik heb in 2015 mijn tweetalig
gymnasium diploma behaald op het ZSC. Daarna ben ik
Medische wetenschappen en technologie gaan studeren op
de technische universiteit van Eindhoven en ondertussen heb
ik bijna mijn thesis afgerond voor de master Biomedical
Engineering. Ik vind de biochemie van ons lichaam zeer
fascinerend en er zijn enorm veel ontwikkelingen binnen dit
veld. Daarom ga ik na het afronden van mijn master door met
een PhD, zodat ik mezelf nog vier jaar verder kan ontwikkelen
in de wetenschap.
Ik heb mijn hele studie profijt gehad van het feit dat ik TTO heb gedaan, aangezien bijna alle
vakken in het Engels waren. Dankzij mijn tweetalig onderwijs is Engels nooit een drempel
geweest tijdens mijn studie. Vanaf het eerste jaar vond ik het geen probleem om in het
Engels te schrijven of te presenteren. Wat Engels betreft, was ik helemaal niet de ster van de
klas op de middelbare school, maar ik heb het afgrond omdat ik wist dat ik hier later baat bij
zou hebben (en omdat we naar Canada gingen ;)). Als je meer zou willen weten over mijn
studie kan je mij altijd contacteren.

Volgende keer publiceren we nog meer inspirerend
nieuws van oud-leerlingen.......

