
HARTELIJK  WELKOM



Welkom op Groevenbeek

 Ria Huibers, teamleider leerjaar 1
 Frans van Stigt Thans, teamleider tvwo 2 – 3
 Friso van Hulst, coördinator - tvwo



Programma Info-Avond

 19.30: Opening: Friso van Hulst

 19.40: Presentatie Frans van Stigt Thans

 20.00: Interview met huidige TVWO leerlingen

 20.15: Voorbeeldlessen door docenten



TTO op Groevenbeek

Bekijk het filmpje waarin Iris en Johan 
vertellen over hun start in het tweetalig vwo

https://www.youtube.com/watch?v=j9FFsIPjCK0&t=40s


Waarom TVWO?

 Uw zoon, dochter kan meer aan

 Uw zoon, dochter heeft uitdaging nodig

 Uw zoon, dochter ambieert een opleiding die
internationaal gericht is

 Een opleiding die toegesneden op deze tijd

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.amholding.eu/europe.jpg&imgrefurl=http://www.amholding.eu/&usg=__mrRiQ30FgyjenaXkRVFveDsRwAc=&h=1701&w=2506&sz=436&hl=nl&start=10&um=1&tbnid=5gRnFd7xFZRLdM:&tbnh=102&tbnw=150&prev=/images?q=eu&hl=nl&lr=&rlz=1G1GGLQ_NLNL348&sa=N&um=1


Nederlanders en hun Engels?

Zijn Nederlanders echt zo goed in Engels?
Bekijk het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=-mD2A0so74Q


TVWO-onderwijs

 Using English in order to do something else

 Wat is je positie als wereldburger (EIO)

http://photos1.blogger.com/blogger/4143/133/1600/Flagbig.gif


Schooljaar 2014 - 2017

• Speaking contest, landelijke finale

• Cricket toernooi, landelijke finale

• Drama contest, 1e plaats

• Team Maths Challenge 
1e plaats



senior tto-school

 Onder de indruk van het niveau Engels

 De resultaten van de leerlingen

 Goede samenwerking tussen de docenten 

 Algemeen oordeel; ‘zeer positief’ 



atheneum 2 havo 2

havo 3

havo 4

havo 5

atheneum 3

atheneum 4

atheneum 5

atheneum 6tweetalig vwo 6

tweetalig vwo 5

tweetalig vwo 4

tweetalig vwo 3

tweetalig vwo 2

brugklas 1
atheneum / havo

klas 1
tweetalig vwo

Voortgezet onderwijs



Onderwijsprogramma

 ‘alle’ vakken in het Engels 

 Extra uren Engels

 Andere vakken: Drama, Debating

 Keuze: Spaans – Science 2 in leerjaar 2, 3

 Projectlessen, deels gericht op EIO

 Buitenland excursies

Activiteiten in Houses



Programma Bovenbouw

 1/3 deel van de lestijd in het Engels

 IB voor het vak Engels

 Global Perspectives, IB exam

 CKV, Maatschappijleer, Sport

 Profielwerkstuk

 Buitenlandstage

 Erasmus+ project



Drama leerjaar 3



Drama leerjaar 3 20 december



Europese en Internationale oriëntatie 

 Europees burger met kennis 
over Europa en de wereld

 Samenwerken met 
buitenlandse  
leeftijdsgenoten 



Internationale ervaringen

Buitenlandse reizen in:

leerjaar 1: Newcastle

leerjaar 2: Hastings

leerjaar 3: Essen

Leerjaar 4: Buitenland excursie, o.a. China   

leerjaar 5: Individuele buitenland stage

leerjaar 5: Erasmus+ project



Newcastle 



Hastings



Maria Wächtler Gymnasium



Wij verwachten:

 Leerlingen die goed kunnen leren

 Leerlingen die gemotiveerd zijn voor deze opleiding

 Leerlingen met een brede interesse 



Wij bieden:

 Een gecertificeerde opleiding (tto certificaat)

 Houses binnen de opleiding tvwo

 Gekwalificeerde en gemotiveerde docenten

 Native speakers
Engels, Frans, Duits en Spaans

 Moderne school, uitstekende voorzieningen

 Veel keuzemogelijkheden in de bovenbouw



Wij bieden:

 Gekwalificeerde en gemotiveerde docenten

 Native speakers
Engels, Frans, Duits, Chinees en Spaans

 Moderne school, uitstekende voorzieningen

 Veel keuzemogelijkheden in de bovenbouw



Kosten ? 

Alleen voor de buitenschoolse 
activiteiten:
 excursies leerjaar 1: € 240,-
 excursies leerjaar 2: € 500,-
 excursies leerjaar 3: € 150,-
 diverse kleinere activiteiten per 

leerjaar

 Examens in leerjaar 3, 5, 6
 Buitenlandse stage in leerjaar 5



Hoe gaat de toelating?

 TVWO advies van de basisschool
 Overleg met de basisschool



Any questions?



Interview met leerlingen



Open huis - Lesmiddag

 maandagavond 15 januari, 18.30 uur
 woensdagmiddag 7 februari, 14.00 uur



Voorbeeldlessen

 Drama
 English
 Geography
 Science
 Maths
 Global Perspectives



Bedankt voor uw aandacht!



Time for a
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