
tto op het KWC
tto op elke afdeling 
Op het KWC kun je tweetalig onderwijs 
volgen op elke afdeling. In deze folder 
vertellen we daar meer over. Hieronder 
twee redenen waarom het KWC uniek is. 

Kansen
Op het KWC kijken we naar resultaten maar ook naar hoe jij je voelt. Wij 
geven je graag de kans om een extra uitdaging uit te proberen. De band 
met je groep en je docenten vinden wij heel belangrijk en die stimuleren 
we door de vele tto-activiteiten.

Je bent een wereldburger
Tijdens reizen en uitwisselingen ontmoet je 
jongeren en volwassenen uit de hele wereld. 
Je doet mee aan Engelstalige activiteiten 
zoals een High Tea of Engelstalig theater. Op 
het KWC komen internationale onderwerpen 
terug in het hele lesprogramma en word je 
opgeleid tot wereldburger.

Voorlichting 
Wil je meer weten? Kom dan naar ons Open Huis op vrijdag 27 januari 
2023 van 18.00 - 21.00 uur of meld je aan via de site voor een echte tto 
experience tijdens de open lesavond voor tto vmbo/havo/vwo of voor de 
open lesavond Gymnasium op dinsdag 13 december 2022 van 19.00 - 
21.00 uur. 

Op onze site staat meer informatie: www.kwc-culemborg.nl.



tto op het vwo gecertificeerde Senior School

Cambridge examens
In de onderbouwklassen krijg je minimaal 50% van de lessen in het 
Engels. In klas drie sluit je de onderbouw af met een Anglia-examen, 
in klas zes met het International Baccalaureate, het IB.
Aan het eind van klas zes spreek en schrijf je vloeiend Engels.

Internationale stage
Elk jaar ga je met je klas op reis. Een topper vinden leerlingen de 
internationale stage die je zelf mag organiseren in klas vijf. Je krijgt een 
week vrij van school om deze stage in het buitenland vorm te geven of 
om mee te gaan met een stagereis van het KWC.

Ceremonies 
We sluiten op het KWC een mijlpaal graag af met een feestelijke 
ceremonie: speeches, blije leerlingen en trotse ouders. Aan het eind 
van de brugklas is er de Award Ceremony en in klas vier de Promotion 
Ceremony. Zelfs als je al van school af bent haal je je IB- en je tto-
certificaat op tijdens een feestelijke reünie, de IB-uitreiking.



tto op de havo

50% in het Engels 
In de onderbouw van de havo krijg je meer dan 
de helft van je lessen in het Engels. We bouwen 
dit rustig op en gaan er vanuit dat je geen 
Engels kan als je begint. Op den duur zal je je 
kunnen redden als een echte Engelsman!
Om je te helpen met het Engels zullen er 
allerlei verschillende activiteiten georganiseerd 
worden naast de internationale reizen.

Op je plaats
Is het advies van je basisschool dat je havo kan? Dan kan je ook 
havo-tto doen! Natuurlijk moet je wel gemotiveerd zijn om 
met Engels aan de slag te gaan.

Junior Certificate
Aan het einde van de drie havo-tto jaren wordt het Junior Certificate uit-
gereikt om aan te tonen dat je drie jaar tto hebt gedaan. Ook sluit je de 
onderbouw af met een Anglia-examen en kan je er daarna in de boven-
bouw voor kiezen om een Anglia-examen op een hoger niveau te doen.

Franse, Italiaanse, Spaanse, Deense, Chinese en Noorse jongeren: 
je kunt ze allemaal ontmoeten op het KWC.



tto op het vmbo basis, kader of tl

30% van de lessen in het Engels in klas 1, 2 en 3
Op het vmbo hebben we ook tweetalig onderwijs. 
We leren hier in groepen tto-leerlingen van hetzelfde 
leerjaar en niet in klassen. Lessen in het Engels krijg 
je bij bewegingsonderwijs, Allround en in het KWC-
uur. Vijf keer per jaar word je uitgeroosterd en krijg 
je de hele dag les en activiteiten in het Engels. Tijdens 
deze dagen zijn tto-leerlingen van klas 1, 2 en 3 van 
het vmbo samen en dan is het “English only”.

Welke bijzondere opdrachten gaan we doen?
Tijdens de tto-lessen ga je een High Tea maken, natuurlijk aan de 
hand van Engelse recepten, je ervaart hoe je Darts en Cricket hoort te 
spelen en je gaat met Engelse acteurs een toneelstuk over de “Victorian 
Ages” maken. Met klas 2 gaan we naar Cambridge en we maken 
opdrachten met scholen in het buitenland. Misschien kun je mee met 
een uitwisseling naar Spanje, Italië of Zweden. Ongeacht het land, 
we doen er alles aan om van jou een wereldburger te maken met een 
goede beheersing van het Engels. Wat vragen we van jou? Motivatie! 
Heb je genoeg motivatie om je schouders eronder te zetten en een 
extra inspanning te doen? Dan ben je van harte welkom!

Anglia-examen
In klas 2 en 3 is het mogelijk om je niveau van het Engels te testen 
door middel van het Anglia-examen. Daarmee kun je internationaal 
aantonen hoe goed je bent in Engels!
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