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Verbreed je horizon met
tweetalig onderwijs
Op het Da Vinci College kun je zowel op de HAVO als op
het Atheneum Tweetalig Onderwijs volgen in de
onderbouw van het Da Vinci College. In de eerste drie jaar
krijg je bijna alle vakken in het Engels en je krijgt meer
uren Engels dan de gewone HAVO en Atheneum
klassen.
In klas 4 kun je op beide schooltypen kiezen voor een
Engelstalig vervolg, doch de meeste vakken zullen dan in
het Nederlands gevolgd moeten worden in verband met
je voorbereiding op je eindexamen dat nu eenmaal in
het Nederlands afgelegd dient te worden.

Broaden your horizon with
bilingual English
At Da Vinci College you can follow bilingual education at
both the higher general (havo) and the pre- academic
(Atheneum) streams in the lower forms. In the first three
years almost all subjects will be given in English and you
will have more English language lessons than the
common streams.
In year 4 you can choose to continue to follow a
special English course, though most subjects will have
to be followed in Dutch because of your preparation
for the Dutch national exam which has to be taken in
Dutch.

Is tweetalig onderwijs
iets voor mij?
Als je voor TTO kiest kies je niet alleen voor extra
Engels en of de leuke rei en De vreemde taal wordt
ingebed in een internationale context. Je wordt
intercultureel competent. Je neemt kennis van andere
culturen en krijgt inzicht in je eigen culturele positie.
Je krijgt besef van hoe jij je met oog voor anderen in
de wereld kunt begeven en wat daarin jouw
toegevoegde waarde kan zijn. Een en ander vereist
een sterke motivatie, doorzettingsvermogen, een
openheid naar alles en iedereen in de wereld, en een
(werk)houding die past bij deze ambities.

Is Bilingual English for me?
If you choose to do TTO, you do not only choose for
extra English and or for the nice trips abroad The
foreign language is embedded in an international
context. You will become interculturally competent. You
will learn about other cultures and you get an insight into
your own cultural position.
You are going to become aware of how you can go
into the world with an eye to others and of what your
added value can be. These things require a strong
motivation, stamina, an openness towards everything
and everyone in the world, and an attitude towards
your work that matches these aspirations.

Op reis!
En je gaat op reis! Al in de derde week van je eerste
schooljaar ga je op reis naar Engeland. Dat doen we
ook in de 2de klas (in de derde excursieweek) en
tijdens al die reizen is het de bedoeling dat je zo veel
mogelijk in contact komt met de Engelsen zelf. Ook
daarom verblijf je in de 2de klas in Engelse
gastgezinnen; in de 1ste zit je met je eigen klas en
onder begeleiding van je eigen docenten in een groot
huis een fantastische kennismaking, zowel voor
jullie als voor ons!
England here we come

Abroad!
And you will travel abroad! In the third week of your
first year at school you will travel to England. You will
do the same (in our third excursion week) in year 2
and on all those trips you are meant to get into
contact with as many English people as possible. That is
why, in year 2, you will be staying with host
families; in the 1st year you will all stay in a large
house, accompanied by your own teachers thus
creating a fantastic opportunity, for both you and us,
to get to know each other!
England here we come

Wat houdt dat in, TTO?
Je volgt het gewone lesprogramma met een gewoon
lesrooster, MAAR ... de meeste vakken zullen in het
Engels gegeven worden EN ... Engels wordt ook door JOU
en je klasgenoten gebruikt om met elkaar te praten.
Je krijgt geen Mathematics maar ... Maths, geen
Geschiedenis maar ... History, geen Gymnastiek maar
... Physical Education (PE) , enzovoorts.
In het begin zal dat even wennen zijn, maar je zult
merken dat je in no time (al heel snel) gewoon in het
Engels luistert, denkt en praat. En soms zullen je
docenten ook nog wel even in het Nederlands iets
uitleggen. Dus, No worries (Maak je geen zorgen!)

What is TTO, actually?
You will follow the usual lesson programme according
to the usual timetable, BUT most of the subjects will
be given in English AND English will also be used by YOU
and your classmates to talk to each other.
You will not have Wiskunde but
Maths, no
Geschiedenis but Histor no G mnastiek but
Physical Education (PE), and so on.
It will take some getting used to in the beginning but
you will see that you will listen, think and talk in
English in no time. And sometimes your teacher will
still explain something to you in Dutch! So, no
worries!
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Drie pijlers
Het TTO onderwijs kent drie pijlers (onderdelen):
Engelse taalvaardigheid op een hoog niveau,
wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Bij dit
laatste werk je bewust aan je vaardigheden om een
betrokken,
zelfverzekerde,
verantwoordelijke
wereldburger te worden. Daarbij leer je kritisch
tegen zaken aan te kijken, in oplossingen te denken
en je oordeel uit te stellen tot je een (ook) voor de
maatschappij verantwoordelijke beslissing kunt
nemen.
Je
bent
creatief,
onderzoekend,
ondernemend, weerbaar en in staat tot
samenwerken.

Th ee pilla
TTO education knows three pillars improved skills in
English, Global Citizenship, and Personal Development. In the latter you will work consciously at the
skills needed to make you into an involved, confident,
responsible global citizen. You will learn to reflect on
matters in a critical way, to think in solutions, and to
postpone your judgment until you can make a socially
responsible decision. You are creative, investigative,
venturesome, assertive and capable of working in a
team.
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Wat voorbeelden van
buitenles-activiteiten binnen TTO
Omdat er zo veel extra dingen gebeuren binnen TTO,
geven we hier een paar voorbeelden. Zo is er een
jaarlijkse 1TTO excursie naar Engeland, een High Tea en
Pub Quiz, een toneelvoorstelling met Engelse acteurs, en
een Junior Speaking Contest.
Op de volgende blad ijde ie je wat foto s de e
activiteiten, o.a.van onze Engeland reizen van 1TTO.

Some examples of extracurricular
activities within TTO
Because there are so many extra activities within TTO, we
give you just a few examples here. We have an annual
1TTO excursion to England, a High Tea and Pub Quiz, a
drama performance with English actors, and a Junior
Speaking Contest.
On the next page you see a number of pictures of
these activities, of our trips to England for 1TTO.
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Grittleton and Ashburnham
We usually take all our 1st-year TTOstudents to Grittleton and Ashburnham in
the South and the West of England.
Among other things they enjoy outdoor
team-building activities (with English
instructors) and they have a day out, e.g.
to visit a Castle. They go on several
excursions and have some time off to do
the necessary shopping.

Our High Tea our annual High tea
for our 1st-year students and their
parents a chance to meet all TTO
tutors and colleagues teaching our
new students.

Little Victorians English drama for
all 1TTO students performing and
learning at the same time!
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Nog een paar termen:
Nuffic
de (Nederlandse) organisatie/netwerk van
(officieel erkende) TTO scholen in Nederland die
toe icht houdt op niveaus s en die congressen en
workshops organiseert voor leraren.
CLIL Content and Language Integrated Learning dit
betekent dat je vakdocenten je ook zullen helpen om
beter te worden in Engels.
Global Citizenship bij ons op school een apart vak
waarbij je werkt aan je toekomst als wereldburger.
(Digital) Portfolio
je eigen portefeuille van TTO
acticviteiten en prestaties bij diverse vakken binnen de
TTO context

A few more terms:
Nuffic
the (Dutch) organisation/network of all
(officially recognised) TTO schools in the Netherlands
overseeing standards and organizing conferences and
workshops for teachers.
CLIL Content and Language Integrated Learning this
means that your subject teachers will also help you
become better at English.
Global Citizenship a separate subject in our school
through which you work on becoming a global citizen.
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Portfolio your personal record for all your TTO activities
and achievements in various subjects within the
context of TTO.

In het 3de leerjaar gaan onze TTO leerlingen weer
op pad naar Engeland, indien mogelijk brengen zij
dan een week door bij een gastgezin in (Groter)
Londen.
Van daaruit worden meerdere excursies gemaakt
in het kader van een aantal vakken die daaraan
opdrachten verbonden hebben, doch daarnaast
komt ook het ontspannings-element aan bod
De week wordt doorgaans afgesloten met een
bezoek aan een musical in het West End van
Londen (Alles afhankelijk van de Corona
maatregelen).

In the third year our TTO-students travel to England
again, if possible spending a week with host families
in Greater London.
From there a number of excursions are organized
within the settings of a number of subjects that
provide assignments for these outings. Apart from
that there is alwa s time for some relaxation-time
too.
The week usually ends with a visit to a London West
End musical (All depending on Covid-19 measures).

TTO examens
Aan het eind van de TTO Onderbouw leg je een Engels
examen af. Dat is het Anglia examen op het één of twee na
hoogste niveau (resp. voor atheneum en havo). Dat houdt dan
in dat je op een ERK (Europees Referentie Kader) zit van B1/2.
Dit ERK (een niveau- aanduiding van de Europese Gemeenschap)
kent zes niveaus, van A1 (beginners) tot en met C2 (near native).
Besluit je in de vierde klas Atheneum verder te gaan met
speciaal Engels dan kun je het CAE (Cambridge Advanced
English) examen afleggen, op ERK niveau C1. Dit laatste
diploma is zeker makkelijk als je later op een Engelstalige
universiteit of hogeschool wilt studeren. En in klas 5/6
Atheneum kun je nog verder met IB (International
Baccalaureate) Engels, het hoogst haalbare niveau Engels voor
niet-Engelssprekenden in Nederland.
Ga je verder op 4 (en 5) HAVO dan kun je kiezen voor BEC
(Business English Cambridge).

TTO exams
At the end of the TTO Junior School you will take an
English exam. This is the Anglia exam at the one but or
second highest level (for atheneum and havo resp.), which
means that you will reach level B1/2 of the CERF (Common
European Reference Framework) of the European Community.
That CERF consists of six levels, from A1 (beginners) to C2 (near
native).
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Were you to decide to continue special English in year four
Atheneum, then you can take the CAE (Cambridge
Advanced English) exam, at CEFR level C1. This will
certainly be of use if you would like to continue your
studies at an English-speaking university or college. And in
Years 5/6 Atheneum you can continue with the IB
(International Baccalaureate) English, the highest level
possible for non-native speakers of English in Holland.
If you continue your studies at the HAVO level, you can
opt for BEC (Business English Cambridge).

Examen resultaten
Hieronder de resultaten van de verschillende examens
van onze TTO leerlingen in het afgelopen jaar:
3TTO deed het Anglia examen met 100% geslaagden
(waarvan resp. 36% en 12% met een Distinction
waardering, de hoogste, op de havo en het
atheneum).
4 Ath CAE bereikte een slagingspercentage van 94%).
6 Ath IB deed het International Baccalaureate English
examen met 100% geslaagden.
En 5 HAVO BEC (Business English) deed het Vantage of
Higher examen met 92½ % geslaagden.

Exam results
Below the results of the various exams that our TTO
students sat in the course of the school year:
3TTO took the Anglia exam 100% passed (of which 36%
and 12% scored a Distinction merit, the highest, at the
havo and the atheneum level respectively).
4 Ath CAE achieved a 94% pass score.
6 Ath IB took the International Baccalaureate English
exam 100% passed.
And 5 HAVO BEC took the Business English (Vantage
or Higher) exam 92½ % passed.
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advies krijgt om je in te schrijven voor HAVO danwel
Atheneum. Belangrijk daarbij is een goed taalgevoel.
TTO brengt extra kosten met zich mee. Daarom
vragen wij een bijdrage van de ouders die varieert van
25 tot 500 (afhankelijk van het jaar). O.a. de reizen
in klas 1, 2 en 3 worden hiervan betaald, evenals het
Engelstalige (Anglia) examen aan het eind van klas 3
(HAVO en Atheneum).
Op de website van de school kun je hier meer
informatie over vinden. Onder Praktische informatie;
Voor leerlingen en ouders; Doceumenten en
downloads; Kostenoverzicht TTO.

You can choose TTO if your primary school has advised
you to enroll in either HAVO or Atheneum. It is
important to have some degree of feeling for
language(s).
TTO involves extra expenses for students (and parents).
That is why we ask parents to contribute between 25
and 500 (depending on the year the student is in). The
trips in years 1, 2 and 3 are paid out of this money, as is
the English-language (Anglia) exam at the end of year
3 (HAVO and Atheneum), among other things.
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For more information we refer you to the website of
our school. Under Praktische informatie; Voor
leerlingen en ouders; Doceumenten en downloads;
Kostenoverzicht TTO.

Proeflesmiddagen
Ook dit schooljaar organiseert het Da Vinci College
weer de zogenaamde meeloopmiddagen. Tijdens deze
middagen leer je onze school kennen door actief deel te
nemen. Je zult kennis maken met allerlei verschillende
vakken en docenten. Deze middagen zijn voor havo-,
atheneum- en TTO-leerlingen. We nodigen je van harte
uit op
woensdag 9 februari 2022
en
donderdag 10 februari 2022
Ga naar de website van het Da Vinci College davinci@psg.nl. - bij Informatie voor groep 8. We
hopen je snel te zien op het Da Vinci College!

Trial lesson sessions
This schoolyear, too, we organise trial lesson
afternoons. During these afternoons you will get to
know our school by actively taking part. You will get to
know all kinds of subjects and teachers. These
afternoons are for havo, atheneum and tto-students.
We heartily invite you on
Wednesday February 9th 2022
and
Thursday 10th 2022
Go to the Da Vinci College website - davinci@psg.nl under Informatie voor groep 8. See you soon at Da Vinci
College!
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Teamleidster
Mw. Dagmar Schemeth
smh@psg.nl
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