TTO (Tweetalig Onderwijs)
Leerlingen die kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO) worden vanaf dag één ondergedompeld in de
Engelse taal. Tot en met het derde leerjaar volgen zij minimaal de helft van hun lessen in het Engels
en maken zij uitgebreid kennis met Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). In de bovenbouw
werken zij enerzijds naar het reguliere landelijk eindexamen toe, en anderzijds kunnen zij het
Internationaal Baccalaureaat (voor vwo-leerlingen) behalen of het Cambridge examen (voor havoleerlingen) afleggen. Het volgen van TTO is een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.
Op universiteiten en hogescholen wordt steeds meer gebruik gemaakt van Engelstalige
(vak)literatuur; kennis van het Engels geeft gemakkelijker toegang tot vrijwel alle (internationale)
universiteiten en hogescholen.
TTO betekent dat in de eerste drie leerjaren minimaal de helft van het aantal lessen in het Engels
wordt aangeboden. Op het Walburg College zijn dit de vakken English, history, geography,
mathematics, science, biology, art & design, music en physical education. Bij de moderne vreemde
talen geldt het principe: doeltaal = voertaal. De overige vakken worden in het Nederlands gegeven.
Op het TTO wordt gebruik gemaakt van het onderwijsprogramma Global Perspectives van Cambridge
International Education.
Het is een onderwijsprogramma dat leerlingen laat ervaren dat alle tto-vakken bij elkaar horen op de
gebieden van taalvaardigheid, (wereld)burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Elke periode zal de
leerling actuele vraagstukken onderzoeken op verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke
gebieden. Elke periode wordt in werkgroepen aan maximaal twee Challenges gewerkt. De ttovakdocenten en de docent Engels zullen het vak coachen.
Daarnaast nemen tto-leerlingen deel aan een aantal activiteiten van de Angelsaksische cultuur en
een internationaal georiënteerd (buitenschools) programma. Deelname aan dit programma is
verplicht. Al in de brugklas onderhouden leerlingen contacten met leerlingen in het buitenland.
Na drie jaar sluiten de leerlingen het juniorgedeelte van het TTO af. Op de havo en het vwo kunnen
leerlingen kiezen voor extra flexuren Engels met als doel het Cambridge diploma te halen. Na
anderhalf jaar doen de leerlingen het Cambridge-examen.
De vwo-leerlingen kunnen in het vierde leerjaar kiezen voor pre-IB ter voorbereiding op het
Internationaal Baccalaureaat (IB). Dit wil zeggen dat zij twee uur per week extra Engels hebben. Na
het vierde leerjaar wordt in overleg met de docent Engels gekozen voor IB in het vijfde en zesde
leerjaar. Naast het Cambridge- of IB-programma kan een leerling meedoen aan BBC awards zoals
debating, speaking en een writing contest. Een IB-leerling maakt zijn profielwerkstuk in het
examenjaar in het Engels.
Om onze tweetalige opleiding te kunnen volgen, is een passend advies van de basisschool nodig (vwo
of havo+). Een goede motivatie en werkhouding zijn essentieel. Na aanmelding voor TTO moeten
leerlingen een placement test maken. Na een positieve beoordeling hiervan door de
plaatsingscommissie kan de aanmelding definitief worden gemaakt.
Aan het volgen van de TTO-opleiding zijn extra kosten verbonden. Betaling hiervan kan in termijnen.
Ook kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld.
Uiteraard is het altijd mogelijk een regeling te treffen met de school. Dit kan leiden tot (gedeeltelijke)
kwijtschelding van de te betalen bijdrage. Neemt u hiervoor contact op met onze directeur.

