NIEUW PER SCHOOLJAAR 2020-2021: TWEETALIG HAVO OP HET RIJNLANDS LYCEUM
SASSENHEIM
Leerlingen die in 2019-2020 in de brugklas van het RLS willen beginnen kunnen nu ook kiezen
voor tto havo. Met een havo of havo/vwo-advies kun je kiezen voor de brugklas 1 havo/vwotweetalig. Deze klas is naast de al bestaande 1 vwo tweetalig. Na één of twee jaar tweetalig
havo/vwo wordt gekeken of je doorgaat op tto havo of tto vwo.
In grote lijnen staat het onderbouwprogramma voor drie jaar tweetalig havo vast. Leerlingen
volgen veel vakken in het Engels en krijgen naast English, ook History (geschiedenis),
Geography (aardrijkskunde), PE (gym), Science, Art and Design (beeldende vorming) en Drama
(toneel).
Op het tweetalig vwo wordt het vak Mathematics (wiskunde) in het Engels aangeboden; op
tweetalig havo is dat in het Nederlands.
Het tweetalig onderwijs is geschikt voor kinderen die graag uitgedaagd worden. Ook zeggen
onze oud-tto-leerlingen dat ze heel veel voordeel hebben van tto als ze verder gaan leren. Ze
kunnen bijvoorbeeld veel beter presenteren, studieboeken begrijpen en praten en schrijven met
mensen uit het buitenland. Ook gaan zij veel vaker (een tijdje) in het buitenland studeren.
Zowel op de universiteit als op het hbo zijn steeds meer opleidingen en boeken in het Engels.
Daarom is tto ook superhandig, want je leert heel goed Engels spreken. Je leert op het tto ook
nadenken over internationale problemen en komt in contact met mensen uit allemaal
verschillende landen. Hier leer je weer van, zowel over andere culturen als over jezelf!
Wat is er anders aan tto dan 'gewoon' havo of vwo? Nou, om maar een paar dingen te
noemen:
Je leert supergoed Engels! Hoe? Niet alleen door extra lessen Engels, maar ook doordat je je
Engels superveel gebruikt;
Doordat je verder kijkt dan Nederland, krijg je een bredere blik op de wereld;
Elk jaar op reis (behalve examenjaar);
Er is veel aandacht voor creativiteit: niet alleen beeldende vorming, maar ook toneel bij het vak
Drama;
Sportclinics van internationale sporten (als cricket en rugby) door Engelstalige mensen.
Wil je wat meer weten over tweetalig onderwijs?
Op 27 november kun je een meeloopmiddag doen. Geef je op via je basisschool!
Op 10 januari hebben we Open Dag. Je kunt dan de hele school bezoeken en bij de tto-afdeling
met leerlingen praten.
Op 21 januari hebben we een informatieavond over tweetalig onderwijs. Hier kun je minilesjes
volgen, maar ook vragen stellen aan (oud-)leerlingen van het tweetalig onderwijs.
Voor meer informatie over tweetalig onderwijs: www.ikkiestto.nl
Voor meer informatie over tweetalig onderwijs op het Rijnlands:
Harm-Jan Langelaar
coördinator tweetalig onderwijs
h.langelaar@rijnlandslyceum-rls.nl

