TTO NIEUWSBRIEF 2021-2022
Voor u ligt de TTO Nieuwsbrief voor schooljaar 2021-2022.
Dit schooljaar zult u aangenaam verrast zijn door de hoogte van de
ouderbijdrage. Deze is namelijk fors lager dan andere jaren.
Dit komt doordat de bijdrage voor de reizen uit de jaarlijkse factuur is
gehaald. In de toekomst zullen reizen apart in rekening gebracht
worden. Wegens het voortdurend aanpassen van de Covidmaatregelen en de steeds veranderende reisvoorwaarden, zowel in
Nederland als in het buitenland, levert het organiseren van reizen op
dit moment een te groot financieel en gezondheidsrisico op. Zodra er
reizen kunnen worden georganiseerd, ontvangt u als ouder tijdig een
overzicht van de kosten die de betreffende reis met zich meebrengt
en brengen we in kaart of er voldoende (> 80%) belangstelling en
bereidheid is om voor de reis te betalen. Omdat een uitwisseling en/of
internationale stage in tweetalig vwo-bovenbouw verplicht onderdeel
is van de tweetalige opleiding, onderzoeken we daar momenteel
alternatieven in de vorm van een Erasmus+ project.
Hieronder ziet u het overzicht zoals het voor TTO in de schoolgids
staat. We willen hierbij een en ander toelichten.
Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad vindt
jaarlijks overleg plaats over de ouderbijdrage. In dit overleg is de weten regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad. Er zijn drie
soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij
voorbeelden.

FACTS & FIGURES
Het nieuwe schooljaar is
dit jaar van start gegaan
met 66 nieuwe
leerlingen verdeeld
over drie tweetalige brug
-klassen. Zij zijn
geïntroduceerd op het
Lodewijk College op
locatie Oude Vaart en
hebben elkaar leren
kennen tijdens de eerste
weken. Hiermee komt
het totaal aantal
leerlingen dat tweetalig
onderwijs volgt op het
Lodewijk college op 342
leerlingen verdeeld over
6 leerjaren en twee
afdelingen.
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Op de rekening van dit jaar staan nu alleen bedragen voor theaterworkshops, projecten,
gastlessen, speciale lesmaterialen en het lidmaatschap van het TTO-netwerk. Voor het
behoud van TTO op het Lodewijk College is het van groot belang dat deze rekening door de
ouders wordt voldaan. Er zijn betalingsregelingen mogelijk. Ouders die niet aan deze kosten
kunnen voldoen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. In situaties waarin Stichting
Leergeld geen uitkomst biedt, kan een beroep worden gedaan op een bijdrage uit het
Sociaal Fonds dat wordt beheerd door de ouder- en leerlingenraad samen. Informatie over
de voorwaarden voor een bijdrage van Stichting Leergeld of uit het Sociaal Fonds kan zowel
telefonisch als per mail: frontoffice@lodewijkcollege.nl bij school worden aangevraagd.

Nieuws uit de onderbouwklassen (1-3)

Breakfast with Big Wheel
Tijdens de ruimteweek in december gaan onze eerstejaars TTO-leerlingen deelnemen aan
workshops van Theatre Company Big Wheel. Ze worden ontvangen door een acteur in
pyjama, die hen vragen gaat stellen over wat ze hebben gegeten voor ontbijt. Daarna wordt,
samen met de leerlingen, een Engelse Ontbijtshow op TV nagespeeld. Ondanks dat de
leerlingen pas kort in het TTO zitten, gaat dit altijd erg goed: ze kunnen al meer dan ze
denken!
Winter holidays around the world
In dezelfde ruimteweek (van 21 t/m 24 december) staat voor de TTO-brugklassen een
vakoverstijgend project gepland. Het project heet: “Winter holidays around the World”. De
leerlingen gaan in groepjes onderzoek doen naar feesten en festivals die over de hele wereld
worden gevierd in november, december en januari. Daarna gaan ze aan de rest van de klas
presenteren over hun gekozen feest, zodat alle leerlingen kennis maken met allerlei zaken die
rond deze periode worden gevierd over de hele wereld. Dit project maakt deel uit van het
onderdeel wereldburgerschap, dat binnen TTO één van de pijlers is waar deze vorm van
onderwijs om draait. In het verleden werd dit Europese en Internationale Oriëntatie genoemd,
maar onder de noemer wereldburgerschap wordt een veel groter deel van internationalisering
samengevat
Wereldburgerschap: “Day for change”
“Day for Change” is een organisatie die zich inzet voor een rechtvaardig economisch
systeem. Goed voor mens, dier en de planeet. Zij hebben de overtuiging dat toegang tot

fatsoenlijke financiële dienstverlening, ‘inclusive finance’ een basisrecht is. Noodzakelijk om
mensen en gemeenschappen de kans te geven een duurzame verbetering in hun
leefomstandigheden te bewerkstelligen. Alleen zo kunnen steeds meer mensen een
zelfstandig bestaan op bouwen.
De derde klassen hebben een gastles gehad van Day for Change, ze namen deel aan een
korte workshops over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De
leerlingen merkten hierdoor, dat zij zelf ook dingen kunnen doen of ondernemen om onze
wereld te verbeteren, een eye opener dus!
Europese Dag van de Talen
De Raad van Europa heeft 26 september ingesteld als
de 'Europese Dag van de Talen' waarop de
taaldiversiteit van Europa wordt gevierd en het leren
van talen wordt gestimuleerd. Op deze dag vinden er tal
van activiteiten plaats om op bijzondere wijze aandacht
te vragen en te besteden aan 'vreemde talen'.
Er zijn ruim 200 Europese talen, waarvan 24 officiële
EU-talen en zo'n 60 regionale/minderheidstalen.
De 'Europese Dag van de Talen' is een initiatief van de Europese Commissie en de Raad
van Europa. Allerlei culturele en taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en vooral
scholen nemen eraan deel. Sinds 2001, het 'Europees Jaar van de Talen', wordt elk jaar op
26 september de 'Europese Dag van de Talen' gehouden.
Op het Lodewijk College geven we elk jaar aandacht aan deze Dag van de Talen, door onze
tweedejaars TTO-leerlingen op bezoek te laten gaan op hun “oude” basisschool en daar een
lesje Engels te geven. Dit jaar doen we dit op 8 oktober, omdat 26 september op een zaterdag
valt en we dit schooljaar pas laat in het jaar begonnen zijn.

Nieuws uit de bovenbouwklassen (4-6)
Nieuws uit de bovenbouwklassen (leerjaar 4 – 6)
Na de onderbouw, is er dan nog TTO?
Regelmatig krijgen we van ouders vragen over wat er in TTO gebeurt na de eerste drie
leerjaren, er zijn zelfs ouders die denken dat het na het derde jaar stopt. Hieronder een korte
uitleg over wat we na het derde jaar aanbieden.
Na het derde jaar is er nog steeds TTO, met de daarbij horende projecten en
activiteiten. Maar, daar waar in de onderbouw havo en vwo met betrekking tot aangeboden
activiteiten dicht tegen elkaar aanliggen, slaan zij in de bovenbouw ieder een eigen weg in.
Voor beide stromen geldt dat de vakken waarin de leerlingen Centraal Schriftelijk
Eindexamen moeten afleggen, in het Nederlands moeten worden gegeven. Zowel op havo en
vwo bieden we echter nog steeds een aantal vakken aan in het Engels (zoals Lichamelijke
oefening, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Mens en religie).
Voor havo biedt de school een eigen traject aan dat afgesloten wordt met het Cambridge C1
Advanced Certificaat in de vijfde klas. Omdat het een schooleigen traject is (en er dus niet
moet worden voldaan aan de Nuffic-eis van een uitwisseling en/of internationale stage in de
bovenbouw) kunnen de havisten deelnemen aan de reguliere bovenbouwreizen indien die
aangeboden worden.

Voor vwo leidt onze school op tot het senior certificaat. Dit betekent dat we moeten
voldoen aan een aantal door Nuffic gestelde eisen op het gebied van taalverwerving en
wereldburgerschap. Om aan die eisen te voldoen nemen de bovenbouwleerlingen deel
aan workshops (The Big Wheel, Phileas Fogg, Marc Norris), internationale projecten
(Rootzz, eTwinning), een uitwisseling en/of internationale stage (Erasmus+ onder
voorbehoud in 21/22) en leggen zij een aantal externe examens af (Cambridge C1
Advanced of Proficiency, het International Certificate for Secondary Education Global
Perspectives en het International Baccalaureate English A Language and Literature
certificate). Een uitdagend programma voor de leerling die iets extra’s aankan en die het
ook leuk vindt iets extra’s te doen.

C1 Advanced/International Baccalaureate English Language and Literature
Dit schooljaar nemen de leerlingen van t-Havo 5 (onder voorbehoud) op
2 december deel aan het Cambridge Advanced English examen in Vlissingen. Dit
externe examen toetst de leerlingen op hun beheersing van de Engelse taal. Bij
goed gevolg ontvangen de leerlingen hun C1 Advanced certificaat bij de Havo
5 diploma-uitreiking. Het C1 Advanced examen zal door de t-VWO 4 leerlingen later dit
schooljaar ook worden afgelegd. Exacte data zijn nog niet bekend. Als de certificaten op tijd
binnen zijn, ontvangen de leerlingen dit bij hun eindrapport. Zo niet, dan wordt het op een later
tijdstip uitgereikt. Voor t-VWO 4 leerlingen die niet slagen voor het (best pittige) examen
bestaat de mogelijkheid te herkansen op eigen kosten.
Alle t-VWO 6 leerlingen die vorig schooljaar deelgenomen hebben aan het English
A Language and Literature exam van het International Baccalaureate zijn
geslaagd. We hadden zowaar een leerling die een 10 heeft behaald voor dit
externe examen. De diploma’s zullen op een nader te bepalen terugkomdag
worden uitgereikt aan de leerlingen. Voor de leerlingen is het altijd fijn om elkaar
toch weer even terug te zien op hun oude school.
De twee-jaar-durende English A Language and Literature course is een verplichte component
binnen de t-VWO opleiding. De klemtoon bij deze opleiding ligt op kritisch
denken, tekstanalyse, academische schrijfvaardigheid en een diepgaande studie van literaire
en niet-literaire teksten. In mei 2022 hopen 25 kandidaten te kunnen deelnemen aan het
examen.

Projecten
In de bovenbouw staan er een aantal activiteiten op het programma (als Covid er geen
stokje voor steekt).
eTwinning
Achter de schermen wordt hard gewerkt door docenten Rana Mengelo en Camiel De Baets
aan het vorm geven aan een eTwinning project met een Europese partner rond het thema
(in)equality in al zijn vormen. Het project zal in week 41 van start gaan in beide VWO4tt
klassen.

Theater
Op 23 december hopen we de voorstelling Pollution Solution te kunnen aanbieden aan de
leerlingen van VWO4tt. Op ludieke wijze gaat The Big Wheel met de leerlingen aan de slag
rond het thema vervuiling. Gastspreker is niemand minder dan “Donald Trump”.

Op 25 februari staat voor de vijfde klas een voorstelling op het programma, the World War I
workshop gepresenteerd door het Phileas Fogg theatre gezelschap (u kent ze nog wel van
Little Victorians in de brugklas). Ditzelfde gezelschap gaat op 24 februari aan de slag met de
leerlingen van VWO6tt in de School leaver’s workshop.

Tot slot
Zoals al eerder vermeld in deze nieuwsbrief, kunnen we
momenteel geen uitspraken doen over buitenlandse reizen. Wel
kunnen we als tipje van de sluier oplichten dat er al druk overlegd
wordt met buitenlandse partners om te kijken wat dit schooljaar de
mogelijkheden zijn. Fingers crossed.
We sluiten af met een quote van J.K. Rowling:

"It is our choices, that show what we truly are, far
more than our abilities."
Hanneke Loosschilder en Rose-Marie Pendery
Coordinatoren tweetalig onderwijs - Lodewijkcollege

