RSG

ENKHUIZEN
TWEETALIG
ONDERWIJS

T TO is
voor iedereen:
mavo, havo
en vwo

TTO KIES JE
VOOR JE TOEKOMST
’Ik leer stap voor stap
in het Engels te denken
en te praten.’

’Veel vakken zijn
in het Engels, je leert de
taal bijna vanzelf.’

’Mijn oudere zussen
kozen ook voor tto en zijn
er super enthousiast over.’
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Beste leerling van groep 8,
Jij hebt vast wel eens van tweetalig
onderwijs (tto) gehoord.
Alle leerlingen met een advies voor
vmbo-tl of hoger kunnen bij ons tto
volgen. Op de RSG Enkhuizen hebben
wij na het tto-brugjaar passende
programma’s voor vmbo-tl,
havo en atheneum.

s://bit.ly
http
/tt
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TTO
TRY-OUTS

Engels is dé wereldtaal.
In bijna alle landen
kun je Engels
gebruiken. Ook in
Nederland wordt een
UR
13:00 - 15:00 U
groot aantal studies in
MELD JE
het Engels aangeboden.
N
Met tweetalig onderwijs
S EL AAN!
ben jij dan ook optimaal
voorbereid op je vervolgstudie
ná onze middelbare school. TTO legt
een goede basis voor jouw toekomst.
Bovendien kun je daarna bij ons in de
bovenbouw Engelstalige programma’s
van de Universiteit van Cambridge
volgen.

WOENSDAGI
9 FEBRUAR

Ben je goed in Engels, dan kun je praten,
mailen en bellen met mensen over de
hele wereld. Veel liedjes, films, tv-series
en games zijn in het Engels. Ga maar
na: ‘goal’ ken je al van voetbal, ‘chatten’
doe je misschien wel regelmatig en ‘I love
you’ hoeft niemand voor jou te vertalen.
Ongemerkt ken jij al meer Engels dan
je denkt. Ook heb je er op de basisschool
al les in gehad. Daar kun je op de RSG
Enkhuizen mee verder gaan.
In deze brochure lees je veel over
tweetalig onderwijs op de RSG. Wil je het
live meemaken, kom dan op onze TTO
TRY-OUTS. Gewoon proberen, tweetalig
onderwijs is leuk. See you soon!
Trevor Lewis

Coördinator tto

HELLO FROM US 3
Heb jij een advies voor vmbo-tl of hoger?
Dan kun je bij ons tweetalig onderwijs
volgen. Sven en anderen doen het ook!

Zeker tto!

Louise (t-havo/vwo) wist het in groep 8 al zeker: zij ging
tto doen op de RSG. “Mijn drie oudere zussen hebben ook
allemaal tto gekozen en waren er super enthousiast over.” Is
het net zo leuk als ze gedacht had? “Zeker! Het is soms best
moeilijk, maar ik vind het leuk om iets te leren en dan mag er
wel een beetje uitdaging in zitten. Toch?”

Stap voor stap

Sven (t-mavo/havo): “De eerste dagen vond ik best lastig. Als ik iets
wilde zeggen of vragen, wist ik vaak de goede Engelse woorden niet.
Met mijn klasgenoten gingen we dan - natuurlijk in het Engels bespreken wat ik eigenlijk wilde zeggen. Zo leer je stap voor stap in
het Engels te denken en te praten. Op de basisschool was ik niet goed
in Engels, nu gaat het hartstikke goed!”

Sven (t-mavo/havo): ‘Tto is handig voor je
studie later en leuk als je op reis gaat.’
Ondergedompeld

Joeri (t-havo/vwo, links op de foto)
heeft familie in Australië en de Verenigde Staten. “Je denkt daardoor
misschien dat ik al goed ben in Engels,
maar dat valt tegen. Juist daarom heb
ik voor tto gekozen. Zo goed Engels
praten als (en met) mijn neven en
nichten, dát wil ik ook. Op de basisschool had ik al Engels, maar dit gaat
een stapje verder. Je wordt met tto
helemaal ondergedompeld; heel veel
vakken zijn in het Engels, waardoor je
de taal bijna vanzelf leert.”
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VAN BRUGKLAS TOT DIPLOMA’S

Engels voor
T-MAVO

Het ‘International Department’ van de RSG Enkhuizen
bestaat uit de tto-afdeling in de onderbouw en de
Cambridge afdeling in de bovenbouw. In de brugklas
krijg je deze vakken in het Engels: wiskunde, biologie,
aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, LO (oftewel
gym), techniek, tekenen, handvaardigheid, PDC
(Personal Development & Citizenship) en Engels. Na
de brugklas ga je door naar t-mavo, t-havo of t-vwo.

Op t-mavo krijg je vanaf klas 2 deze vakken
in het Engels: Engels, PDC, tekenen,
handvaardigheid, LO, techniek, muziek
en Travel & Tourism. Dat zijn wat minder
vakken dan in de brugklas, zodat je de tijd
hebt om je goed voor te bereiden op het
examen in het vierde jaar.

VAN BRUGKLAS TOT DIPLOMA’S

iedereen
T-HAVO

T-VWO

Op t-havo word je uitgedaagd om
je ondernemersvaardigheden te
ontwikkelen. Daarom wordt ook het vak
Economics (economie) toegevoegd aan je
vakkenpakket in havo 2.

Op t-vwo word je supergoed voorbereid op
het vervolgonderwijs en je latere carrière.
Het thema ‘kritisch denken’ is bij ons de
rode draad door alle vakken. Dit betekent
dat jij vaardigheden leert die jij in je latere
studie goed kunt gebruiken.

‘Ik leer best makkelijk.
Op de middelbare school
vond ik in tto een extra
uitdaging. Superleuk.’
Doe je t-havo, dan begin je in de derde klas
met het vak Global Perspectives en in klas 4
krijg je de keuze om een Cambridge English
of Cambridge Business English diploma
te halen. Eind havo 5 heb jij dan vier
diploma’s in de pocket! Je havo-diploma,
je tto-diploma, je Cambridge diploma
voor Engels en je Cambridge diploma voor
Global Perspectives!

Puzzel achterkant

Doe je t-vwo, dan neem je in het derde jaar
deel aan de eerste Cambridge University
examens in Engels en wiskunde. Onze
docenten kennen de eisen van die examens
en zullen je goed begeleiden.
Na het afsluiten van de tto-junior
opleiding kun je in de bovenbouw
deelnemen aan een bijzonder hoog,
internationaal diplomaprogramma: Global
Perspectives. Je gaat dan onder andere
een profielwerkstuk maken dat op The
University of Cambridge nagekeken wordt!
Op het vwo volg je een tweejarig Cambridge
English programma. Je rondt het op
een van de twee niveaus af: Advanced of
Proficiency. Bovendien kun je in vwo 6 een
Business English diploma behalen.

30 woorden zoeken: English, Maths, Geography, History, Art, Crafts, PE, Technology, Music,
PDC, lunch, Dual, Language, Education, reading, calculator, dictionary, pencil, trip, locker, Dutch,
French, fun, drama, learn, atlas, class, mark, bike, write

Doe je t-mavo, dan werk je aan het
behalen van een internationaal
erkend certificaat voor Travel &
Tourism. Wist je dat we daarvoor een
speciaal ingericht lokaal hebben? Er
staat een echt vliegtuig en een balie
van een internationaal hotel. Op de
mavo volg je ook het vak Cambridge
Engels. Kortom: je haalt bij ons niet
alleen je vmbo-tl-diploma, maar ook
je tto-diploma, Cambridge Engels
diploma en je BTEC Travel & Tourism
certificate! ▼
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ALL ABOUT TTO

TTO is méér dan extra
lessen Engels!
• TTO is een totaalprogramma waarbij je een groot aantal
vakken in het Engels krijgt.
• TTO is voor iedereen toegankelijk. Na het brugjaar blijf je
tweetalig onderwijs volgen: op t-mavo, t-havo- of t-vwo-niveau.
• Je gaat met tto de wereld in: excursies* (ook naar het
buitenland), e-mailprojecten, drama-workshop met native
speakers (iemand die Engels als moedertaal heeft) - dat hoort
er bij ons allemaal bij!.
• Je maakt contact met leerlingen die ook Engels leren en met
Engelstaligen tijdens de tto-reizen*.
• Ons team van 31 tto-docenten is uitgebreid met zes native
speakers! Zo leer je het échte Engels spreken.

In de meeste lessen praat je met je docenten en je
klasgenoten Engels. In 'no time' weten Julia (links) en
Gina (rechts) niet beter en is 'English' hun taal.▶

Het is lang niet
altijd serious
business op de
RSG. Theater
in de aula van
de school hoort
ook bij het tweetalig onderwijs.
Natuurlijk is de
voorstelling in
het Engels, dat is
alleen maar extra
leuk en extra
interessant!

Feya: “Op de
RSG deed ik tto.
Al tijdens de
introductiedagen
vond ik tto leuk!
Nu volg ik een
opleiding tot
docent Engels.
Ik merk dat het
tto-programma
op de RSG mij
een heel goede,
Engelse basis
heeft gegeven.”

◀ Julian: “Ik ben alweer een aantal jaren geleden geslaagd op de RSG.
Doordat mijn Engels van een hoger niveau is, had ik een grote voorsprong op andere studenten. Dit heeft mij ontzettend geholpen tijdens
mijn studie International Business. In een wereld die steeds digitaler,
en daardoor ook steeds kleiner wordt, is Engels noodzakelijk om te
communiceren met mensen uit andere landen. Ik kijk tevreden terug op
mijn tto- opleiding en raad het iedereen aan! Het heeft mij in mijn
carrière maar ook in mijn hobby's en vrije tijd ontzettend geholpen.”

KOSTEN

Wil je meer weten over
de kosten van het tto
onderwijs? Scan de
QR-code of ga naar
https://bit.ly/tto-kosten
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ALL ABOUT TTO

CAMBRIDGE & TTO

TTO JUNIOR SCHOOL

▲ Inge: "Ondertussen ben ik al een aantal
jaartjes geleden geslaagd op de RSG, maar
als ik terugkijk ben ik nog steeds enorm
blij dat ik tweetalig onderwijs heb gevolgd.
Het heeft mijn Engels een enorme boost
gegeven. Ik volg op dit moment de studie
Geneeskunde en zelfs nu merk ik nog de
voordelen van het volgen van tto. In de
medische wereld is de Engelse taal heel
belangrijk en door tto heb ik een enorme
voorsprong met bijvoorbeeld het lezen van
wetenschappelijke artikelen en communicatie met andere wetenschappers."

Docenten en zeker ook mentoren zijn
er om jou verder te helpen. Heb je een
vraag, een probleem(pje)? Mentoren zoals
(v.l.n.r.) Mr. Buurman, Mrs. van Dam & Mrs.
van der Veur hebben alle aandacht voor
onze tto-leerlingen. ▼

Op
reis

Kennismaken met
mensen uit een
ander Europees
land is onderdeel
van je tto-opleiding op de RSG.

VWO 5

HAVO 5

VWO 4

HAVO 4

T- MAVO 4

T-VWO 3

T-HAVO 3

T- MAVO 3

T-VWO 2

T-HAVO 2

T-MAVO 2

TTO SCHOOL

CAMBRIDGE SCHOOL

VWO 6

CAMBRIDGE SCHOOL

Op de RSG hoef je niet te
kiezen tussen tto en Cambridge.
Je mag ze alle twee doen!

In de tto-brugklas krijg je een aantal vakken in het Engels.
Aan het eind van het jaar ga je naar t-mavo, t-havo of t-vwo.

• In de brugklas ga je vier
dagen naar Engeland*,
naar een gastgezin.
Natuurlijk is daarbij de
voertaal Engels. Vanuit
je Engelse ‘thuis’ reis je
naar Londen en andere
steden.

• In de tweede klas havo
of vwo ga je o.a. naar Den
Haag (Eerste en Tweede
Kamer); t-mavo bezoekt
de Vakantiebeurs in
Utrecht en neemt een
kijkje achter de schermen
op Schiphol.

• In de derde klas gaan
we naar Cambridge in
Engeland, of wij gaan op
uitwisseling in Europa.
Je zult zien hoe ver je
al met je Engels bent
gekomen!

*De reizen en activiteiten zijn onder voorbehoud van voldoende financiering, positief reisadvies en RIVM-maatregelen.

Ontdek tto op
onze try-outs!
9 FEBRUARI 2022 • 13:00 - 15:00 UUR
•

Jij krijgt die middag je eigen tto-rooster met leuke
lessen en activiteiten.

•

Jij leert tto-docenten en andere tto-leerlingen kennen.

•

Jij mag alles vragen wat je wilt weten.

•

Lever tijdens de TRY-OUTS de oplossing van de woordzoeker in
en je krijgt iets leuks mee naar huis!
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Even puzzelen...

RSG
ENKHUIZEN
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen
www.rsg-enkhuizen.nl
tto@rsg-enkhuizen.nl

