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Onze school heeft al jaren een tweetalige opleiding (tto) voor havo en vwo. 
En met succes: alle eindexamenleerlingen zowel havo-tto als vwo-tto zijn 
geslaagd; een score van 100%! We zijn zelfs een van de beste tto-scholen 
van Nederland! Vanaf komend schooljaar, als uw zoon of dochter naar de 
brugklas gaat, gaan we op de mavo ook tweetalig van start! Dus naast de 
‘gewone’ mavo ook een tweetalige mavo. Misschien iets voor uw kind?

Waarom mavo-tto?
Waarom zou een leerling op mavo ervoor kiezen 
om tweetalig onderwijs (tto) te gaan volgen?
• Het tto biedt meer kans op een optimale 

doorstroom naar de vervolgopleiding en 
het bedrijfsleven (goede toekomstmogelijk-
heden voor leerlingen).

• Er zijn steeds meer tweetalige en Engels-
talige mbo-opleidingen op het ROC ter 
AA en het Summa College (Application, 
 Engineering, Business, Logistics, Fashion, 
Automotive, Aviation).

• Leerlingen die willen doorstromen (via mbo 
of havo) naar het hbo komen daar steeds 
meer Engelstalige opleidingen tegen.

• Het uitdagende karakter van tto biedt 
mavo leerlingen een prachtige kans om te 
excelleren!

• Het niveau Engels van veel mavoleerlingen 
is al goed, dus verwerven ze met tto relatief 
snelle en goed merkbare successen.

• Onze omgeving wordt steeds internatio-
naler: de kans is groot dat onze leerlingen 
straks werkzaam zullen zijn in deze Brain-
portregio.  

Wat is tto?
Bij tweetalig mavo wordt minimaal 30% van 
de lestijd in het Engels aangeboden. Op onze 
tto worden bijvoorbeeld vakken zoals aard-
rijkskunde of economie geheel in het Engels 
gegeven. De leerlingen spreken tijdens de les 
onderling en met de docent Engels. Verder is 
er binnen het tto veel aandacht voor Europese 
en Internationale Oriëntatie (EIO). Dit wordt 
op verschillende manieren vorm gegeven, maar 
het houdt meestal in dat er in de lessen extra 
internationale onderwerpen aan bod komen. 
Daarnaast werken tto-leer lingen projectmatig 
samen met leerlingen uit het buitenland.
 

Bovenbouw en examens
De tto-leerlingen doen een gewoon Ne-
derlands eindexamen en krijgen dan een 
mavo diploma. De vakken die vallen onder 
het Centraal Eindexamen worden in de 
bovenbouw dus in het Nederlands gegeven. 
Tto wordt begin klas 4 afgesloten met een 
 Cambridge-examen. De Europese en Inter-
nationale Oriëntatie (EIO) blijft in de boven-
bouw een belangrijke rol spelen.

Kies voor  
mavo-TTO!



 
Kosten voor ouders

Voor het volgen van de tweetalige mavo 
wordt een extra ouderbijdrage van €350,- 
 gevraagd. Daarmee financieren we per 
leerjaar een extra les Engels en  daarnaast 
zullen er diverse  certificaten moeten worden 
aangevraagd met een  gemiddelde van één per 
jaar. De samen werking in het buitenland is ook 
een onderdeel wat berekend moet worden.  
Tellen we hierbij de scholingskosten voor het 
personeel en de extra activiteiten gedurende 
de jaren dan komen we uit op €350,- per jaar.
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Voor wie? 
Elke leerling met een mavo-advies mag zich 
inschrijven voor de mavo-tto. We stellen geen 
extra eisen aan deze kinderen, iedereen is 
 welkom. Dat de leerling gemotiveerd moet 
zijn om een extra stapje te zetten, mag duide-
lijk zijn.
Waarschijnlijk hebben zij geen moeite met 
Engelse termen in games, kunnen misschien 
al gemakkelijke Engelstalige liedjes meezingen 
of gaan handig om met Engelse gebruiks-
aanwijzingen.

Op het tto zijn er vanaf het begin veel vakken 
in het Engels, daarom is het niet mogelijk om 
later alsnog in te stromen.  Mocht na enige 
tijd blijken dat de tweetalige opleiding niet 
de geschikte plaats is voor de leerling, dan is 
overstap naar de reguliere mavo mogelijk. 
Anderzijds kan er bij prima resultaten 
 opgestroomd worden naar tto-havo. 
Ook  gedurende het schooljaar. 

Is tweetalig onderwijs slecht 
voor je Nederlands?

Nee, tweetalig onderwijs is juist goed voor de 
Nederlandse taalontwikkeling! Hoe meer men 
bezig is met een vreemde taal, des te meer 
taalgevoel men krijgt. Daarnaast let de school 
erop dat het onderwijs in het Engels niet ten 
koste gaat van het Nederlands. Voor het eind-
examen Nederlands halen tto-leerlingen zelfs 
hogere cijfers dan niet-tto-leerlingen!

spannend?
Het hoeft helemaal niet spannend te zijn! 
 Misschien hebben niet alle basisscholen 
evenveel tijd gestoken in Engelse les en zal het 
beginniveau van de leerlingen sterk wisselen. 
Hierop zullen de docenten inspelen en op 
gepaste wijze mee omgaan. Koudwatervrees 
is dus niet nodig.

Wat moet? 
Wij moeten voldoen aan de standaard twee-
talig mavo. Daar zijn o.a. de volgende eisen in 
opgenomen:
• Tenminste 30% van de contacttijd in 

de  gehele schoolloopbaan (dus van klas 
1 tot en met klas 4), wordt in het Engels 
 aan geboden.

• Leerlingen behalen in de bovenbouw 
een diploma voor de beheersing van 
de  Engelse taal. Het Engels wordt afgerond 
op havoniveau.

• Er is in het onderwijsprogramma aandacht 
voor Europese en Internationale oriëntatie 
(EIO).

• Deelname aan een leerlingenuitwisseling 
en/of buitenlands studiebezoek, of aan 
een internationaal ICT-project.

• Er wordt vaak gebruik gemaakt van 
 authentiek materiaal in het Engels.

Welke vakken?
• In klas 1 bieden we de vakken Engels, 

 wiskunde, biologie, aardrijkskunde, 
 lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen 
en handvaardigheid in het Engels aan. 
Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijk-
heden zijn voor het nieuwe vak Design and 
Innovation (informatie technologie).

• In klas 2 wordt dit uitgebreid met de vakken 
economie en natuur/scheikunde.

• In klas 3 wordt Engels en lichamelijke 
 opvoeding in het Engels gedaan; de overige 
vakken gaan zich in het Nederlands richten 
op de examenvoorbereiding.

• Begin klas 4 wordt het internationale 
 Cambridge-examen afgenomen.

Mavo-tto: 
iets voor uw 

kind?
Geïnteresseerd in onze mavo-tto?  

Denkt u dat het iets is voor uw zoon of dochter?  
Heeft u nog vragen of wilt u een keer komen kijken?

Er zijn tto-informatieavonden op 
20 en 23 november en 16 januari om 19.00 uur 

Engels is  
dé wereldtaal!

Did you know that... 

Meer dan 2 miljard inwoners in 74 landen  
Engels spreken? 

Nog eens 700 miljoen mensen Engels als  
tweede taal spreken? 

80% van de data in computers Engels is? 

De 5 grootste nieuwszenders in  
de wereld (CBS, NBC, ABC, BBC  

en CBC) in het Engels 
uitzenden?
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Voor wie? 
Elke leerling met een mavo-advies mag zich 
inschrijven voor de mavo-tto. We stellen geen 
extra eisen aan deze kinderen, iedereen is 
 welkom. Dat de leerling gemotiveerd moet 
zijn om een extra stapje te zetten, mag duide-
lijk zijn.
Waarschijnlijk hebben zij geen moeite met 
Engelse termen in games, kunnen misschien 
al gemakkelijke Engelstalige liedjes meezingen 
of gaan handig om met Engelse gebruiks-
aanwijzingen.

Op het tto zijn er vanaf het begin veel vakken 
in het Engels, daarom is het niet mogelijk om 
later alsnog in te stromen.  Mocht na enige 
tijd blijken dat de tweetalige opleiding niet 
de geschikte plaats is voor de leerling, dan is 
overstap naar de reguliere mavo mogelijk. 
Anderzijds kan er bij prima resultaten 
 opgestroomd worden naar tto-havo. 
Ook  gedurende het schooljaar. 

Is tweetalig onderwijs slecht 
voor je Nederlands?

Nee, tweetalig onderwijs is juist goed voor de 
Nederlandse taalontwikkeling! Hoe meer men 
bezig is met een vreemde taal, des te meer 
taalgevoel men krijgt. Daarnaast let de school 
erop dat het onderwijs in het Engels niet ten 
koste gaat van het Nederlands. Voor het eind-
examen Nederlands halen tto-leerlingen zelfs 
hogere cijfers dan niet-tto-leerlingen!

spannend?
Het hoeft helemaal niet spannend te zijn! 
 Misschien hebben niet alle basisscholen 
evenveel tijd gestoken in Engelse les en zal het 
beginniveau van de leerlingen sterk wisselen. 
Hierop zullen de docenten inspelen en op 
gepaste wijze mee omgaan. Koudwatervrees 
is dus niet nodig.

Wat moet? 
Wij moeten voldoen aan de standaard twee-
talig mavo. Daar zijn o.a. de volgende eisen in 
opgenomen:
• Tenminste 30% van de contacttijd in 

de  gehele schoolloopbaan (dus van klas 
1 tot en met klas 4), wordt in het Engels 
 aan geboden.

• Leerlingen behalen in de bovenbouw 
een diploma voor de beheersing van 
de  Engelse taal. Het Engels wordt afgerond 
op havoniveau.

• Er is in het onderwijsprogramma aandacht 
voor Europese en Internationale oriëntatie 
(EIO).

• Deelname aan een leerlingenuitwisseling 
en/of buitenlands studiebezoek, of aan 
een internationaal ICT-project.

• Er wordt vaak gebruik gemaakt van 
 authentiek materiaal in het Engels.

Welke vakken?
• In klas 1 bieden we de vakken Engels, 

 wiskunde, biologie, aardrijkskunde, 
 lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen 
en handvaardigheid in het Engels aan. 
Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijk-
heden zijn voor het nieuwe vak Design and 
Innovation (informatie technologie).

• In klas 2 wordt dit uitgebreid met de vakken 
economie en natuur/scheikunde.

• In klas 3 wordt Engels en lichamelijke 
 opvoeding in het Engels gedaan; de overige 
vakken gaan zich in het Nederlands richten 
op de examenvoorbereiding.

• Begin klas 4 wordt het internationale 
 Cambridge-examen afgenomen.
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tweetalig mavo op 
het jan van brabant

vanaf schooljaar 2018-2019

Hoe ziet 
tto eruit?

Bekijk het filmpje ‘Ouders en  
kinderen kiezen voor tto’ op Youtube

Op de site  

www.ikkiestto.nl
kunt u terecht voor nog  

veel meer informatie



Vestiging Molenstraat
Molenstraat191,5701KDHelmond
telefoon0492522287
info@janvanbrabant.nl
www.janvanbrabant.nl


