
We dagen
je uit!

mavo-TTO
vanaf schooljaar 2018-2019

Wil je een  
leuk Engels  
testje doen?

Kijk dan op 
www.janvanbrabant.nl 

en klik op

Quiz mavo-tto



Wat houdt tto in?
In de lessen wordt Engels én Nederlands 

gesproken, je leert veel over andere 
landen en culturen en je hebt via 

uitwisselingsprojecten contact met 
leerlingen uit het buitenland.

Moet je al goed  
zijn in Engels als je 
tto wilt gaan doen?

Nee, als je tto wilt gaan doen hoef je niet 
goed te zijn in Engels, je leert dit tijdens  

de lessen bij ons op school. Je moet  
het natuurlijk wel heel graag  

zelf willen!

Iedereen met een 
mavo-advies mag zich 
voor tto inschrijven

tto iets voor jou?
Is het iets voor jou? Heb je nog vragen?  

Wil je een keer komen kijken? 

Er zijn tto-informatieavonden op 
20 en 23 november | 19.00 uur 

En je ouders neem je  
gewoon mee!

nu ook mavo-TTO!
Het Jan van Brabant College heeft al jaren een 

tweetalige opleiding voor havo en vwo. We zijn 
zelfs één van de beste tto-scholen in Nederland! 

Alle eindexamenleerlingen van onze tweetalige havo 
én vwo zijn dit jaar geslaagd; een score van 100%!

Vanaf komend schooljaar, als jij naar de brugklas 
gaat, gaan we als eerste mavo in Helmond 
en omstreken ook op mavo tweetalig van 

start. Dus naast de ‘gewone’ mavo ook 
een tweetalige mavo.  

Iets voor jou? We dagen je uit!

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?



Waarom kies  
je mavo-TTO?
Daar zijn een paar hele goede redenen voor:

• Je Engels wordt zo goed, dat je op het 
eindexamen op havoniveau uitkomt!

• Na de mavo kun je naar tto-havo of naar het mbo  
en daar zijn steeds meer Engelstalige opleidingen.

• Als je later gaat solliciteren maak je veel meer kans met  
een Engelstalige opleiding. Enkele voorbeelden waar 
veel Engels wordt gesproken: toerisme, transport, 
ICT,  radio, tv, kranten, mode en politiek. 

• Je komt in contact met Engelssprekende leeftijd-
genoten door reisjes en digitale contacten.

• Het is natuurlijk ook nog eens  
ontzettend leuk!

Moet je al goed  
zijn in Engels als je 
tto wilt gaan doen?

Nee, als je tto wilt gaan doen hoef je niet 
goed te zijn in Engels, je leert dit tijdens  

de lessen bij ons op school. Je moet  
het natuurlijk wel heel graag  

zelf willen!

KIJK op 
www.ikkiestto.nl

voor nog véél meer  
informatie!



mavo-TTO:
durf jij het 

aan?

Vestiging Molenstraat
Molenstraat 191, 5701 KD  Helmond
telefoon 0492 522 287
info@janvanbrabant.nl
www.janvanbrabant.nl

We hebben  
een mooi filmpje  

gemaakt
Zoek ‘Ouders en kinderen kiezen  

voor tto’ op Youtube
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