Informatie voor ouders
Leerlingen die kiezen voor tweetalig vwo volgen
het onderwijs op het niveau van het atheneum waarbij
veel vakken in het Engels worden gegeven. De vakken
die in het Engels worden gegeven zijn English, History,
Geography, Maths, Science, Economics, Physical
Education, Drama, Visual Arts en Music. Daarnaast leren
de leerlingen projectmatig en probleemgestuurd werken.
Tweetalig onderwijs heeft als doelen het bevorderen
van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een
Europees en internationaal perspectief.
Zo worden de leerlingen goed voorbereid op een steeds
internationaler wordende samenleving.

Wat is het verschil tussen het gewone vwo en
het tweetalig vwo?

Moet ik goed Engels kunnen spreken om mee
te kunnen doen aan het tweetalig onderwijs?

Bijna alle lessen zijn in het Engels. Alle extra activiteiten zijn ook
in het Engels. De lesstof wordt in een hoger tempo doorgewerkt
waardoor er meer tijd is voor extra vakken zoals Science, Spaans,
Drama en Debating. Je leert ook veel over Europa en over de
internationale samenleving. Tijdens de lessen spreek je met je
klasgenoten onderling ook Engels.

Het is niet nodig dat je heel goed bent in Engels op de basisschool. Op het tweetalig vwo bouwen we het Engels spreken
en begrijpen rustig op. In het begin vertalen we lastige begrippen
van de lessen die in het Engels gegeven worden nog in het
Nederlands. Na een poosje (meestal al na de herfstvakantie) ben
je al meer gewend aan het Engels en gaan de lessen helemaal in
het Engels over.

Is het tweetalig vwo iets voor mij?
Als je het leuk vindt om extra dingen te leren en als je goed
Engels wilt leren spreken is het tweetalig vwo iets voor jou!
Voor toelating tot het tweetalig vwo volgen we het advies van
de basisschool. Een minimum Cito-score van 545 is een goede
indicatie. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen,
moet er misschien geloot worden.

Het excursieprogramma
Je doet mee met een uitgebreid excursieprogramma:
1.
Newcastle (een bezoek van vier dagen)
2.
Hastings (een week naar o.a. een talenschool)
3.	Naar het tweetalig gymnasium in Essen
(een week op uitwisseling met leerlingen uit Duitsland: je gaat een week op bezoek in Essen in een gastgezin en de leerling komt een week bij jou op bezoek)
4.	Excursie naar keuze: Barcelona, Parijs, China, Londen,
Wales, Toscane of Berlijn of je gaat zeilen in Nederland. Deze excursie is ook voor vwo-4 en havo-4
5.	In leerjaar 4 een excursie naar het Europees
Parlement in Brussel
6.	In leerjaar 5 een internationale stage in
het buitenland

Informatie voor ouders
Het tweetalig vwo voldoet aan de eisen van het Europees
Platform en heeft daarom het kwaliteitskeurmerk voor
TTO-juniorschool en TTO-seniorschool.

•	Ouders denken mee in het ouderpanel voor het
tweetalig vwo.
•	De leerlingen doen aan het einde van het derde leerjaar
het Cambridge Checkpoint examen en aan het einde van
leerjaar 6 het Engels International Baccalaureate examen.
Deze certificaten geven toegang tot Engelstalige
universiteiten en internationale afdelingen van
Nederlandse universiteiten. In leerjaar 5 wordt het
IB-examen Global Perspectives afgenomen.
•	De ouderbijdrage voor het tweetalig vwo is niet hoger
dan voor andere studierichtingen. Echter, de kosten
voor de excursies naar Newcastle, Hastings, Essen, de
buitenlandstage en de examens Checkpoint, Global
Perspectives en International Baccaulareate English
komen nog wel apart voor rekening van de ouders.
•	Een leerling die de Engelse taal goed beheerst heeft
in het hoger onderwijs een voorsprong: colleges en
studieboeken zijn vaak in het Engels, er wordt veel met
buitenlandse scholen en universiteiten samengewerkt
en soms wordt een deel van een studie in het buitenland
gevolgd. In het bedrijfsleven is het Engels steeds meer
nodig vanwege de internationale contacten.
•	De Engelse lessen worden door native speakers gegeven
of door Nederlandse docenten die daarvoor opgeleid zijn
via het Cambridge Proficiency programma. Van de
leerlingen verwachten we dat ze tijdens de les onderling
ook Engels spreken.

Vragen?
Mail dan naar groep8@groevenbeek.nl

Groevenbeek Ermelo
Paul Krugerweg 44-50
Postbus 210
3850 AE Ermelo
telefoon 0341 - 27 49 50
website www.groevenbeek.nl
e-mail info@groevenbeek.nl

Groevenbeek
tweetalig vwo

