Tweetalig Onderwijs op
het Lodewijk College
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Beste ouders/verzorgers, leerlingen van groep 8 en andere belangstellenden,
Voor u ligt een voorlichtingsbrochure, waarin wij in het kort informatie geven
over Tweetalig Onderwijs zoals wij dit reeds een aantal jaren aanbieden:
Sinds 2005 op vwo niveau;
Sinds 2008 op gymnasium niveau;
Sinds 2013 op havo niveau.
Tweetalig onderwijs leidt op tot een goede beheersing van het Engels. Deze
leerlingen brengen een groot deel van hun lestijd door in een anderstalige
omgeving. Ze gebruiken de vreemde taal actief in contact met elkaar, hun
docenten én met leerlingen uit andere landen.
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De vakken die Engelstalig worden aangeboden zijn bijvoorbeeld
lichamelijke opvoeding, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,
biologie, mens en religie, techniek, IOT, kunsteducatie en wiskunde.
Leerlingen hebben regelmatig contact met native speakers.
Certificatie en accreditatie door NUFFIC/Europees platform.
Excursies naar en werkweken in Engelstalige landen.
Internationaal project in klas 5.
Reeds 15 jaar expertise in tweetalig vwo en gymnasium.
C1 Advanced (voormalig CAE) In 4 t-vwo, 5 t-havo.
English language and literature A International Baccalaureate in 6 tvwo
Advies van de basisschool is doorslaggevend voor plaatsing.
Er wordt gestart met één groep leerlingen, aanmeldingen die daarna
binnenkomen worden op een wachtlijst gezet, tot er weer een klas is.
Er wordt een ouderbijdrage gevraagd, die eventueel in termijnen kan
worden voldaan.
Een informatieavond volgt online, op 24 februari aanstaande.
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De drie componenten van tweetalig onderwijs.
Tweetalig onderwijs heeft niet alleen minstens 50% van de lessen in het
Engels, er is nog een tweede, belangrijke component: wereldburgerschap.
Door middel van allerlei projecten, vaak in samenwerking met scholen in het
buitenland leren de leerlingen om verder te kijken dan hun eigen omgeving.

Een voorbeeld van wereldburgerschap, is in de brugklas het project Winter
holidays around the world, waarbij de leerlingen in groepjes onderzoek doen
naar winterfeesten in andere landen. Ze merken dan dat in andere landen iets
heel anders wordt gevierd dan in Europa. Ze verwerken wat ze ontdekken in
een presentatie en vertellen hun klasgenoten dan over het land dat ze hebben
gekozen.
Een derde pijler van tweetalig onderwijs is persoonsontwikkeling. Dit is het
effect dat met de eerste twee wordt beoogd. Een leerling kan uit zijn
‘comfortzone’ stappen en op zichzelf vertrouwen. De leerling kan reflecteren
op zaken die hij niet kent en zijn oordeel erover uitstellen. Hij voelt zich
betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij. De leerling is creatief,
onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.
Moet een leerling al goed Engels kunnen spreken en gebruiken, om te
beginnen in TTO?
Op de basisschool wordt soms veel en soms weinig tijd aan Engels besteed. We
houden rekening met deze verschillen, zelfs als een leerling nog helemaal geen
Engels heeft gehad (bijvoorbeeld als hij/zij op een Belgische basisschool heeft
gezeten). Deze verschillen verdwijnen in de eerste drie maanden en zijn
helemaal geen probleem. De meeste leerlingen merken, dat ze ongemerkt al
heel veel Engels kennen en kunnen, omdat ze bijvoorbeeld regelmatig films en
series kijken die in het Engels zijn, of games spelen. Zo hebben ze ongemerkt al
veel woorden geleerd.
De boeken die we gebruiken in de Engelstalige lessen zijn speciaal geschreven
voor tweetalig onderwijs, voor sommige vakken gebruiken we boeken uit
Engelstalige landen.
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We bouwen het gebruik van Engels in de les langzaam op: tot de
herfstvakantie zijn we echt “tweetalig” wat wil zeggen dat we alles twee keer
uitleggen, in beide talen. Tot de kerstvakantie spreken we steeds meer Engels
en we verwachten dat ook van de leerlingen. Na de kerstvakantie is de
tweetalige les volledig Engels. Natuurlijk wordt iets vaker uitgelegd en zo nodig
herhaald in het Nederlands, per slot van rekening willen we dat de leerlingen
de les begrijpen en zich een vak eigen maken.
Daarnaast brengen we de leerlingen zo veel mogelijk in contact met native
speakers om met name spreek- en luistervaardigheid snel op peil te brengen.
Theatervoorstellingen
Elk jaar organiseren we een aantal Engelse voorstellingen. Deze zijn interactief,
dat wil zeggen dat de leerlingen zelfs de acteurs zijn. We werken hiervoor
samen met diverse groepen, allen afkomstig uit Engeland en dus native
speakers.
Sommige workshops zijn alleen met de eigen klas, bij andere workshops wordt
er gespeeld voor publiek; voor een dergelijke voorstelling worden de ouders
uitgenodigd.
Met de klas: Breakfast with Big Wheel:
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Workshop in de avond, met publiek van ouders: Little Victorians:

Europa en de rest van de wereld
Aan wereldburgerschap wordt gestalte gegeven in de vorm van projecten in
school en daarbuiten. Deze projecten vinden plaats in digitale vorm,
bijvoorbeeld via skype of e-mail, maar ook als een echte uitwisseling.
In de onderbouw organiseren we in zowel havo als vwo in het kader van
wereldburgerschap en persoonsontwikkeling een aantal reizen. Het aanbod is
steeds wisselend. Hieronder een aantal voorbeelden uit voorgaande jaren.
- TTO2: Hastings, Canterbury

- TTO3: Devon & Jurassic Coast
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Om de kosten voor tweetalig onderwijs beheersbaar te houden, kan het zijn
dat de reizen anders moeten worden verdeeld over de jaren.
Tijdens de reizen verblijven de leerlingen in gecontroleerde accommodaties, in
het derde jaar logeren ze in gastgezinnen. Tijdens deze reizen werken we aan
opdrachten en sportieve activiteiten, zodat het leerzame en actieve ervaringen
zijn voor de leerlingen. Het zijn dus geen vakantiereizen!

T-vwo 5: Internationaal Project

In vwo bovenbouw is er een lange reis, verder van huis, in het buitenland met
heel veel activiteiten op het gebied van cultuur, sport en andere activiteiten.
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De bestemming is elk jaar anders, maar in het verleden gingen we al naar
Canada, Verenigde Staten, Engeland, Ierland en Schotland.
De tweetalige Havo bovenbouw leerlingen maken een keuze uit het reguliere
reisaanbod voor Havisten. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de
tweetalige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt in Havo bovenbouw ingezet
voor het C1 Advanced examen. Meer hierover hierna.

Het derde jaar en daarna
Aan het einde van het derde leerjaar sluiten onze leerlingen de eerste fase van
hun tweetalige opleiding af met het behalen van het TTO Junior Certificate.
Vanaf de vierde klas worden de vakken waarin de leerlingen centraal examen
moeten afleggen weer in het Nederlands gegeven. Hiernaast blijven zij een
beperkt aantal vakken in het Engels volgen waaronder bijvoorbeeld lichamelijk
oefening en algemene natuurwetenschappen.
Als voorbereiding op de hoge eisen die vervolgopleidingen stellen aan de
beheersing van het Engels én met het oog op eventuele buitenlandse studies
en studiecontacten vervolgen de tto leerlingen op het Lodewijk College hun
traject met twee verschillende internationaal geaccepteerde programma’s: het
C1 Advanced en het IB. Hieronder volgt over beide programma’s een korte
uitleg.
C1 Advanced
In de vierde klas worden alle T-vwo leerlingen voorbereid op het C1 Advanced
examen. T-havo leerlingen leggen het examen af aan het begin de vijfde klas.
Dit examen stond vroeger bekend onder de naam CAE.
Cambridge examens sluiten aan bij het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader voor Talen (ERK) – de internationale norm voor het
beschrijven van taalvaardigheid. Het behalen van C1 Advanced bewijst dat de
leerling de Engelse taal op ERK niveau C1/C2 beheerst. Tal van universiteiten,
werkgevers en overheden over de hele wereld accepteren het C1 Advanced
certificaat. De klemtoon bij dit onderdeel van de opleiding ligt dus op het
beheersen van de Engelse taal in woord en geschrift.
IB English Language and Literature A
Enkel in de klassen T-vwo 5 en T-vwo 6 wordt de module IB English Language
and Literature A aangeboden. Deze lessen leiden op voor het IB diploma, het
hoogst haalbare diploma voor het vak Engels op de middelbare school. Dit
diploma wordt afgegeven door een internationale organisatie, the
International Baccalaureate, een initiatief van de Verenigde Naties. Het
examen wordt in Nederland afgenomen, maar de examenonderdelen worden
gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in het buitenland gecorrigeerd. Er zijn
twee niveaus waarop IB gedaan kan worden: het Standard Level (SL) en het
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Higher Level (HL). De inhoud van het vak is hetzelfde, de hoeveelheid stof die
behandeld wordt is echter kleiner en de criteria die gehanteerd worden bij
beoordeling liggen lager. Terwijl bij C1 Advanced de nadruk ligt op
taalbeheersing, ligt bij IB de nadruk op kritisch denken, tekst analyse,
academische schrijfvaardigheid en een diepgaande studie van literaire werken.
De leerling die het IB diploma behaalt, ontvangt daarnaast ook het TTO Senior
Certificate en sluit daarmee zijn tweetalige opleiding op het Lodewijk College
af.
Wat levert 5 of 6 jaar TTO op?






Na 3 jaar: TTO Junior Certificate (zowel havo als vwo)
In 4e jaar t-vwo: Certificate in Advanced English
In 5e jaar t-havo: Certificate in Advanced English
In 6e jaar t-vwo: International Baccalaureate
English Language & Literature A
TTO Senior Certificate voor vwo 6 leerlingen

Dit alles bovenop het reguliere programma!
Wat kost het?
Jaarlijks vraagt de school een ouderbijdrage. Deze mag eventueel in termijnen
worden betaald. De kosten voor een tweetalige Havo opleiding zijn 400 euro
per jaar, vanaf de tweede klas. In de brugklas is de ouderbijdrage € 520. De
kosten voor een tweetalige vwo opleiding bedragen 520 euro per jaar. In de
brugklassen hebben we havo/vwo klassen, deze leerlingen volgen het eerste
jaar het vwo programma. De ouderbijdrage wordt voor het merendeel ingezet
voor het bekostigen de begeleiding van de brugklassen en in de hogere jaren
voor de reizen en de externe examens. In T-vwo 5 wordt een extra bijdrage
gevraagd in geval van een trans-Atlantische reis.
Indien de ouderbijdrage een belemmering vormt voor deelname aan tweetalig
onderwijs, verwijzen we naar de website van het Lodewijk College waar meer
informatie te vinden is over mogelijkheden tot financiële ondersteuning.
Grootste investering = TIJD
Zowel voor de ouders/verzorgers (zeker in het begin) en de leerlingen
Opbrengst: Een uitdagende, eigentijdse opleiding.
Steeds meer HBO en Universitaire opleidingen gebruiken Engels en vragen
minstens een CAE certificaat. Een pakket internationaal erkende diploma’s.
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Meestal organiseren wij een voorlichtingsavond voor basisscholieren en hun
ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor tweetalig onderwijs. Deze
avond vindt plaats online dit jaar, hoogstwaarschijnlijk op 24 februari
aanstaande.

Indien u belangstelling heeft om deze avond bij te wonen, wil ik u vriendelijk
verzoeken een korte mail te sturen naar info@lodewijkcollege.nl met daarin
vermeld: aanmelding informatie avond tto. U ontvangt dan van ons de link
naar de virtuele omgeving waarin de voorlichting plaatsvindt.
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw belangstelling in onze tweetalige
afdeling.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Loosschilder
Coordinator TTO 1-3
Lodewijk College
Rose-Marie Pendery
Coordinator TTO 4-6
Lodewijk College
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