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een school waar 
iedereen zich

thuis voelt
en gewaardeerd

voelt

Ben je leergierig en nieuwsgierig naar de wereld om je heen ? 

Houd je wel van een uitdaging ? 

Wil je uitblinken in de Engelse taal ? 

Iets voor jou?

Levi Reurink  (tvwo-2) 2-2)-
“Ik doe heel veel dingen zelf, maar het is ook fijn dat je steun van de 

docent krijgt. Het lijkt mij wel leuk om op reis te gaan. Ik ben erg 

nieuwsgierig naar andere mensen in andere landen. Naar de cultuur 

en hoe ze bepaalde dingen doen. En die info kan ik dan vast nog wel 

eens een keertje gebruiken in mijn leven.”

Dhr. Visscher 
(mentor en docent mathematics))
“Wat ik zie is dat de tvwo’ers 

een hechte groep vormen. De 

twee brugklassen worden door 

de verschillende excursies 

en uitwisselingen een hechte 

groep die tot in 6 vwo samen 

optrekt. Voor de eersteklassers 

is het tot de herfstvakantie hard 

werken met dat Engels spreken. 

Dat is toch veel moeilijker 

dan luisteren en lezen en best 

vermoeiend. Na de herfst komt 

de omslag en na de kerst is het 

alsof ze het nooit anders hebben 

gedaan.”

Dan is tweetalig vwo echt iets voor jou. 
Deze folder gaat over tweetalig onderwijs op Groevenbeek. Dat is bedoeld voor iemand met jouw talenten en jouw 

belangstelling. Je kunt hiervoor kiezen als je van de basisschool een vwo-schooladvies  hebt. Wanneer er meer  

aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan moet er misschien geloot worden.

Wat houdt tweetalig vwo in ?
In het tweetalig vwo krijg je bijna alle vakken in het Engels. Zo word je goed voorbereid op een studie of werk in een 

internationale omgeving. Maar in het tvwo draait het niet alleen om de Engelse taal. Wereldburgerschap en je persoon-

lijke vorming zijn zeker zo belangrijk. Er zijn excursies, internationale projecten en uitwisselingen met scholen in het 

buitenland, contacten met buitenlandse studenten en een buitenlandstage. Ook krijg je bijzondere vakken zoals drama 

en debating en kun je kiezen tussen Spaans, Chinees en Science. Door al deze vakken, contacten en reizen kun je je breed 

ontwikkelen en leer je veel over andere landen. Tweetalig vwo houdt dus veel meer in dan vwo met Engels als voertaal.

Rein Tanis
Bedankt Rob, akkoord zo.



Veelzijdig, 
vriendelijk en 
vertrouwen

Examens

Aan het einde van het derde leerjaar doe je het Cambridge Checkpoint 

examen. In klas 4, 5 en 6 werk je toe naar het vwo Centraal Eindexamen.  

Je volgt dan je examenvakken in het Nederlands, omdat het Centraal  

Eindexamen ook in het Nederlands is. Civics, Art & Culture en Physical 

Education zijn de Engelstalige vakken.

In de bovenbouw volg je ook het vak Global Perspectives. Bij dit vak  

leer je vaardigheden die je later in je vervolgopleiding nodig hebt en die 

passen bij kritische en goed opgeleide wereldburgers. In leerjaar 6 wordt  

het Cambridge Global Perspectives examen afgenomen.

Aan het einde van het tvwo krijg je naast je vwo-diploma het internationaal 

erkende IB (International Baccelaureaat) English diploma A1, Language and 

Literature. Dit vak heeft als doel veel aandacht te besteden aan literatuur uit 

diverse landen. Je leert ook academische vaardigheden, zoals het schrijven 

van analytische essays over culturele onderwerpen en onderwerpen uit de 

media. 

Jefta Reinbergen (tvwo-5)5)
“De week naar Hastings was  

de leukste week van mijn  

leven ! De hele ervaring met  

alle activiteiten die je gaat doen,  

met de groep, met de mensen 

die je ontmoet: heel bijzonder. 

Je leert de taal natuurlijk goed, 

maar je kijkt ook heel erg naar 

de culturen van andere landen 

en dat maakt je wel een soort 

van wereldburger. Dus je gaat 

veel meer snappen van  

verschillende culturen.”

Moet je al goed Engels kunnen?
Je hoeft niet al heel goed te zijn in Engels als je aan het tvwo begint. Vanaf het begin worden bijna alle vakken in het Engels 

gegeven. Ook bij extra activiteiten wordt Engels gesproken. Dat is best even wennen, maar al snel is het heel gewoon om in en 

buiten de lessen Engels met elkaar te spreken. 

Marith van der Koot  ((tvwo-1)-1)

“ Sommige nieuwe vakken zoals Science zijn wel wennen, maar de docenten helpen 

je daar wel bij. Ook bij het plannen. Je hoeft ook niet al heel goed te zijn in Engels, 

want je leert het echt heel snel. Ik hou van reizen en andere landen ontdekken, 

 dus waar ik echt naar uitkijk is om naar het buitenland te gaan.”



Leerlingen voelen zich 
met elkaar verbonden

Henk Jan Dikken (tvwo-3)-3)

“Ik wilde uitdaging en beter worden in Engels. De extra dingen die hier op school 

worden gedaan zijn ook heel leuk, zoals de Houses en de excursies naar het 

buitenland. In klas 1 moesten we al mensen in Engeland interviewen en dat ging 

eigenlijk best goed. Je krijgt door de excursies ook een goede band met elkaar.”

Houses
Alle leerlingen van tvwo zijn verdeeld in Houses. Regelmatig organiseren we Houses-days, waarin 

leerlingen het tegen elkaar opnemen om punten voor hun House te veroveren. Dit kan zijn op creatief 

of sportief gebied, maar ook op academisch gebied. Je doet mee aan toernooien en wedstrijden die 

op school worden georganiseerd. Leerlingen uit verschillende klassen voelen zich door hun House 

verbonden met elkaar, kunnen elkaar helpen en tips geven, maar vooral ook heel veel plezier met 

elkaar hebben. Het mentoraat in de bovenbouw van het tvwo is georganiseerd binnen de Houses.

Volop keuze Het excursieprogramma
Je doet mee met een uitgebreid excursieprogramma. Hierdoor 

verhoog je het niveau van je Engels en kun je nog meer leren over 

andere culturen en andere landen. Het klinkt misschien nu nog best 

spannend, een verblijf in het buitenland, maar deze excursies geven 

je een schat aan persoonlijke internationale ervaringen.

Leerjaar 1 Een bezoek van vier dagen aan Newcastle.

Leerjaar 2  Een week naar Hastings waar je o.a. een  

talenschool bezoekt.

Leerjaar 3   Naar het tweetalig gymnasium in Essen. Je gaat een 

week met je klas op bezoek in Essen en je verblijft in 

een gastgezin. De leerling bij wie je verblijft, komt ook 

een week bij jou op bezoek.

Leerjaar 4  Excursie naar keuze: zeilexcursie, Barcelona, Parijs, 

Londen, Wales, Toscane, Berlijn of China. Deze 

excursie is ook voor de leerlingen uit havo-4 en 

vwo-4. 

  Excursie naar het Europees Parlement in Brussel.

Leerjaar 5  Een individuele stage van minimaal een week in het 

buitenland.



Leren 
doen we

samen

•	 	Het	tweetalig	vwo	op	Groevenbeek	voldoet	aan	de	eisen	van	Nuffic,	de	Nederlandse	organisatie	

voor internationalisering in het onderwijs .Groevenbeek heeft daarom het kwaliteitskeurmerk 

voor TTO-juniorschool en TTO-seniorschool.

•  De algemene ouderbijdrage voor het tweetalig vwo is niet hoger dan voor andere studierich-

tingen. Er zijn wel bijkomende kosten voor de excursies naar Newcastle, Hastings, Essen en de 

buitenlandstage. De kosten voor de examens Checkpoint, Global Perspectives en IB English 

komen ook voor rekening van de ouders.

•  De lessen in het Engels worden gegeven door native speakers of door Nederlandse docenten die 

daarvoor	zijn	opgeleid	via	het	Cambridge	Proficiency	programma.

Wat moeten je  
ouders nog weten ?

Eline van de Poll (tvwo-6)5)
“Je hoeft niet bang te zijn dat je geen Engels kan. 

Met Kerst kan iedereen het en ze helpen je wel. 

Engels is voor mij nu hetzelfde als Nederlands. 

Soms denk ik ook in het Engels, terwijl ik in het 

begin  bijna geen Engels kon. Via een kennis kon ik 

vorig jaar op stage naar Amerika. Het was leuk om 

in zo’n land te zijn als inwoner en niet als toerist en 

ik heb kunnen zien hoe het echt in zo’n land is.”

Daniek Marinus (OUD-LEERLING Tvwo)-)
“Afgelopen jaar heb ik mijn studie Taal 

en Cultuur afgerond en momenteel ben ik 

bezig met het laatste jaar van mijn studie 

Kunstgeschiedenis. Op de universiteit gaat 

vrijwel alles in het Engels wat me makkelijker 

afging doordat op tvwo bijna al mijn klassen 

in het Engels gingen. Die ervaring maakte 

het schrijven in het Engels ook makkelijker. 

Ook het spreken in het Engels voelt natuurlijk 

doordat je op tvwo niets anders doet. Mijn 

buitenlandse stage in de vijfde was een groot 

avontuur. Ik ben naar Tasmanië (Australië) 

geweest en heb nog steeds veel contact met 

mijn vriendinnen daar. De reizen en het 

Engelstalige onderwijs van tvwo hebben 

mij toen, maar ook nu op lange termijn heel 

veel mooie vriendschappen, kwaliteiten en 

ervaringen gegeven.”



Kom naar de open lesmiddag  

en ervaar zelf
in voorbeeldlessen hoe leuk het 

tvwo op Groevenbeek is.

24 november  2020
Informatieavond  tvwo voor jou en je ouders

(aanvang 19.30 uur)

Aanmelden voor deze avond kan via onze website. 

Kijk bij www.groevenbeek.nl  

in het menu van ‘groep 8’ en klik op 

 ‘informatieavonden’.

9 december 2020
Open lesmiddag tvwo (van 14.00 tot 16.00 uur)

Kom naar de open lesmiddag en ervaar zelf  hoe 

leuk het tvwo op Groevenbeek is.  Aanmelden kan 

via www.groevenbeek.nl in het menu van ‘groep 8’ 

en klik dan op ‘open lesmiddagen’.

25 januari 2021
Open Huis afdeling tvwo/atheneum/havo  

(van 18.30 tot 21.00 uur)

Zet in  
jouw  
agenda

Kom langs!
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