Tweetalig Onderwijs op het KWC
Wat is TTO?
In Nederland bestaat TTO sinds 1989. Tweetalig Onderwijs betekent dat leerlingen bij minstens 50%
van de vakken les krijgen in het Engels. TTO heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de
taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. TTO wordt gegeven
van klas één tot en met klas zes.
Op het KWC kunnen leerlingen van de VWO-afdeling kiezen voor het volgen van Tweetalig Onderwijs.
Dit kan op het tweetalig atheneum. Wie een extra uitdaging zoekt, kan kiezen voor het tweetalig
gymnasium en volgt daar Latijn en Grieks naast de andere schoolvakken.
Het Nuffic begeleidt alle TTO-scholen en ziet toe op de kwaliteit van het Tweetalig Onderwijs in
Nederland. Op de website van het Nuffic staat meer informatie over het TTO-onderwijs in Nederland:
https://www.nuffic.nl/voortgezet-onderwijs/tweetalig-onderwijs/tto-scholen

Het KWC en TTO
In november 2019 is de afdeling tweetalig vwo opnieuw gecertificeerd. Dat betekent dat de lessen en
activiteiten in de tvwo afdeling van uitstekende kwaliteit zijn. Daarnaast is het KWC is een Global
Citizen School en sinds 2014 ook hiervoor gecertificeerd. Dit houdt in dat op het KWC extra aandacht
wordt gegeven aan reizen, lessen en een internationaal portfolio. TTO-leerlingen hebben voordeel van
het feit dat het KWC een Global Citizen School is. Zij kunnen deelnemen aan extra uitwisselingen,
bijvoorbeeld naar China of Georgië en komen vaker in aanraking met gasten uit het buitenland. Dankzij
de ervaring binnen TTO met internationalisering heeft de TTO-afdeling van het KWC als eerste in
Nederland een Global Citizen School-certificaat gekregen. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. TTOleerlingen op het KWC krijgen in het zesde jaar een extra certificaat van het Nuffic hiervoor uitgereikt.

De onderbouw
Zowel in de onder- als in de bovenbouw is het TTO-programma opgezet volgens de standaard TTO van
het Europees Platform. Gedurende de eerste drie jaar wordt 60% van de vakken in het Engels
aangeboden met behulp van Engelstalig materiaal. De verdeling Nederlandstalige en Engelstalige
vakken is in de brugklas op het KWC als volgt :
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ONDERBOUW
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Nederlands
x
x
x

Engels

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

De bedoeling van de lessen in het Engels is dat dit een natuurlijke, tweede taal wordt waarin leerlingen
zich gemakkelijk uitdrukken. Het TTO Junior programma wordt aan het eind van de derde klas
afgesloten met Checkpoint, een Cambridge examen waarbij de leerlingen voor Engels én wiskunde in
het Engels examen doen. Het KWC is sinds 2010 ook een officieel erkend opleidings- en
examencentrum Checkpoint.

De bovenbouw
In de bovenbouw worden in verband met de voorbereiding op de Nederlandstalige centrale examens
de niet-examenvakken in het Engels aangeboden: CKV, Religion, Social Studies en PE (gymnastiek).
Toch komt de TTO studielast uit op 1/3 van het totale aantal studielasturen. Dit wordt gerealiseerd
door gastlessen, excursies, een internationale stage en een profielwerkstuk in het Engels.
De TTO-leerlingen werken toe naar een regulier eindexamen VWO en tegelijkertijd naar het
afsluitende examen English A2 van het International Baccalaureate (IB). Dit wereldwijd erkende
certificaat staat voor een near-native beheersingsniveau van het Engels en is belangrijk bij toelating
tot universiteiten in binnen- en buitenland.

De begeleiding
Op het KWC wordt gewerkt met teams. Het team (T)VWO onderbouw is verantwoordelijk voor het
Tweetalig onderwijs in de onderbouw. Docenten kennen de leerlingen goed en hebben ook onderling
veel contact. Daardoor voelen de leerlingen zich persoonlijk gekend en gewaardeerd. Het KWC vindt
de klas als groep belangrijk en streeft ernaar om een klas gedurende drie jaar bij elkaar te houden.
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Het TTO-team
TTO docenten hebben Cambridge Certificaten gehaald om hun lessen in het Engels te kunnen geven.
Daarnaast volgen zij speciale cursussen voor Classroom English en voor Content and Language
Integrated Learning (CLIL). Native speakers uit de VS maken deel uit van het TTO-team.

Extra activiteiten
Tweetalig VWO betekent niet alleen meer Engels in de lessen. Europese en
Internationale Oriëntatie (EIO) is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding en
laat je letterlijk en figuurlijk over grenzen heen kijken. Leerlingen in de TTO-afdeling
van het KWC gaan elk jaar op reis en maken daarnaast via gastlessen en workshops
kennis met cultuur en samenleving van andere landen. In de vijfde klas krijgen
de leerlingen een week verlof van school om zelfstandig in het buitenland op
een internationale stage te gaan die gerelateerd is aan hun toekomstige studie
of beroep. Voor veel leerlingen is dit het hoogtepunt van hun TTO-opleiding.

Ceremonies
Op het KWC vinden we het belangrijk om elke mijlpaal in de schoolloopbaan te vieren. Daarvoor
hebben we een feestelijke ceremonie aan het eind van de brugklas, de ‘ Award Ceremony’. Aan het
begin van klas vier wordt de onderbouw tijdens de ‘Promotion Ceremony’ sfeervol afgesloten waarbij
leerlingen een diner door de school krijgen aangeboden.
Het IB-certificaat wordt na het zesde jaar uitgedeeld tijdens een feestelijke uitreiking die tevens een
reünie is. Alle ceremonies gaan vergezeld met toespraken voor de leerlingen en natuurlijk trotse
ouders.

Kosten
De organisatie en de extra activiteiten voor TTO brengen extra kosten met zich mee. Hiervan worden
extra lessen Engels, aanschaf van Engelstalig materiaal, scholing docenten, excursies,
toneelvoorstellingen en reizen betaald. Deze bijdrage is € 450,- per jaar.

TTO Open Lesavond
Wil je sfeer proeven op het KWC? Dat kan tijdens de Open Lesavond TTO voor geïnteresseerde
leerlingen van groep 8 en hun ouders. Je krijgt informatie van docenten, ouders en leerlingen en je
kunt lessen bijwonen. Vanaf medio december kun je je aanmelden via de homepage.
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Aanmelden
De sluitingsdatum voor het inleveren van een TTO
aanmeldingsformulier valt samen met die voor regulier Havo / VWO.
Voor toelating is een VWO-advies van de basisschool, gebaseerd op
het leerlingvolgsysteem van belang.

Contact
Mevrouw Salden, conrector (T)VWO
SNC@kwc-culemborg.nl

Meer informatie? Kijk op http://www.ikkiestto.nl
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