2 01 6 -2
0 17

TTO
tweetalig onderwijs
havo/vwo

www.sgreigersbos.nl

VMBO / HAVO / VWO
tweetalig onderwijs (TTO)
TTO OP HAVO- EN VWO-NIVEAU
Als je kiest voor het tweetalig onderwijs (TTO),
dan start je in het eerste leerjaar in een havo/
vwo brugklas. Je blijft de hele onderbouw (drie
leerjaren) bij elkaar in één klas. In het derde jaar
wordt bepaald of je in de bovenbouw het havo- of
vwo onderwijs gaat volgen.
SGR is een junior TTO-school, dat wil zeggen dat
alleen in de onderbouw tweetalig onderwijs wordt
aangeboden. Minimaal de helft van de vakken
wordt in het Engels gegeven.

CAMBRIDGE EXAMEn
Ter afsluiting van de drie TTO-leerjaren kun je
opgaan voor het Cambridge examen. Met het
behalen hiervan kom je in het bezit van het
internationaal erkende ‘Cambridge First
Certificate in English’.
In de bovenbouw kun je kiezen voor het vak CAE.
In dit vak word je voorbereid op het Cambridge
Advanced Examen. Het Cambridge certificaat
geeft toegang tot internationale opleidingen.

Vanaf het vierde leerjaar worden alle lessen weer
in het Nederlands gegeven omdat je uiteindelijk
de examens voor het havo en vwo in het
Nederlands moet afleggen.

“Ik vond het in het begin heel eng maar
omdat iedereen Engels met je praat,
wordt het al gauw heel gewoon.”
CLIL (content and language integrated learning)
CLIL is de manier van lesgeven bij tweetalig
onderwijs. Bij elk vak is er ook aandacht voor het
leren van de taal. Het lesmateriaal en de
opdrachten zijn hierop aangepast. Je bent dus
actief bezig met de taal en er is veel ruimte voor
interactie in de klas. Verder maakt de docent je
vertrouwd met de woordenschat van elk
specifieke vak.

“The world in your hands!”
EIO
Uniek voor TTO is EIO. Dit staat voor ‘Europese en
Internationale Oriëntatie’. Je krijgt zo kennis van
Europa en van de rest van de wereld. Er zijn
speciale EIO-lesuren waarin onder andere
gesproken wordt over de Europese Unie en
internationale ontwikkelingen. Ook werk je aan
projecten die een internationale dimensie hebben.

VMBO / HAVO / VWO
tweetalig onderwijs (TTO)
Daarnaast leg je contact met leeftijdsgenoten in
het buitenland. Op deze manier verbreed je je kijk
op de wereld.

“Ik heb leuke mensen ontmoet in het
gastgezin waar ik gelogeerd heb.”
REIS NAAR ENGELAND
Bij het lesprogramma TTO hoort ook een reis naar
Engeland. Je logeert met een klasgenoot vijf
dagen bij een gastgezin. Je krijgt ’s ochtends
Engelse les en ’s middags doe je mee aan lokale
activiteiten.
Een unieke ervaring die jou leert om te gaan met
nieuwe situaties.
PROJECTEN
Daarnaast worden er op school nog kleinschalige
projecten op het gebied van internationalisering
georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de European
Food Party en een theateravond met een Engels
toneelgezelschap. Door deze activiteiten krijg je
meer inzicht in andere culturen.
TTO: EEN EIGEN GEZICHT
Het tweetalig onderwijs richt zich dus op de
leerling die geïnteresseerd is in de wereld om
zich heen. Je herkent jezelf in de volgende
beschrijving:

Je bent…
Je houdt van…
1. ambitieus.
1. uitdaging.
2. open-minded en 2. samenwerken.
		 nieuwsgierig.
3. in contact komen met
3. internationaal		 leerlingen uit andere
		 georiënteerd.		 landen.
4. een wereldburger. 4. actief bezig zijn met
				 taal.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Behalve kennis en vaardigheden willen wij jou ook
begeleiden in je persoonlijke groei. Wij gebruiken
hierbij het ‘de 7 eigenschappen die jou succesvol
maken’:
1. Ik ben trots op mijzelf en neem initiatief.
2. Ik weet wat ik wil bereiken in het leven,
		 mijn bijdrage in de klas doet ertoe.
3. Belangrijke zaken doe ik eerst.
4. Als er problemen zijn, probeer ik die met
		 respect voor iedereen op te lossen.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
6. Ik werk samen met anderen, dan bereiken
		 we meer.
7. Ik doe regelmatig aan sport, eet gezond en
		 breng tijd door met mijn vrienden.
		 (Bron: Sean Covey)

Open dagen

Aanmelding

SGR is een school waar je alle kans krijgt om je
talenten te ontwikkelen. Wil je meer weten? Kom
zelf op school kijken. Jij en je ouders/verzorgers
zijn van harte welkom!

Voor aanmeldingen voor het eerste leerjaar volgt
de school de kernprocedure, zoals in Amsterdam
is afgesproken.

Dinsdag 12 januari 2016
Introductiedag voor leerlingen van groep 8.
Samen met je klasgenoten van de basisschool volg
je een speciaal samengesteld introductieprogramma.
Zaterdag 16 JANuari 2016
Open Dag voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers van 10.30 tot 13.30 uur.

Contact
Scholengemeenschap Reigersbos
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Telefoon 020 563 3050
www.sgreigersbos.nl
Contactpersoon:
Mw. drs. B. di Lollo,
havo/vwo leerjaar 1 tot en met 3 en TTO,
lob@sgreigersbos.nl

Dinsdag 9 februari 2016
Open Avond voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers van 19.00 tot 21.00 uur.
Rondleiding door de school
Bezoek de school tijdens een reguliere schooldag
met de groepsrondleiding voor leerlingen en hun
ouders/verzorgers.
Aanmelding via tro@sgreigersbos.nl onder
vermelding van ‘Rondleiding B1/TTO’.

“If you can dream it, you can do it!”
(Walt Disney)

