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Brainport dus tto

TTO is toekomstbestendig onderwijs, sluit aan 
op de wensen van de wereld om ons heen. 
Dichtbij en ver weg.  

3 O-leren: 

Onderzoeken 

Ontwerpen  

Ondernemen



Pijlers TTO
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Taalvaardigheid

Wereldburgerschap

Persoonsontwikkeling 



Taalvaardigheid

Doeltaal = voertaal

CLIL-didactiek: Content and Language intergrated learning

Cambridge Checkpoint-examen in de 3e klas havo/vwo

Cambridge examen B2 First (FCE) in 4e klas mavo

Cambridge Native English en Global Perspectives (IGCSE 
en AS/A-level)

Internationale stage

Gastsprekers

Deelname aan wedstrijden en olympiades 
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Niveauverschillen
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Wereldburgerschap

Kern van het TTO: Vak GP gericht op de 
ontwikkeling van vaardigheden

Levensvaardigheden ontwikkelen o.a. door buiten 
comfortzone te gaan

Bereidt leerlingen optimaal voor op leven, werken 
en studeren in een geglobaliseerde wereld

Uitgebreid internationaliseringsprogramma met 
(digitale) uitwisselingen/projecten en reizen

Naar zaken leren kijken zonder vooroordelen



Global Perspectives

7

Cambridge Global Perspectives, gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, 
geen kenniscomponent

Vanuit meerdere perspectieven vraagstukken bekijken: 
Onderzoeken
Evalueren
Analyseren
Reflecteren
Samenwerken
Communiceren

Oplossingsgericht denken over maatschappelijke problemen 

Is een gewilde extra voorbereiding op een vervolgopleiding, Engels- of 
Nederlandstalig



Reizen en de TTO experience

Kennismaken met andere landen/culturen

Leerlingen leren uit hun comfortzone treden

Klas 1: Engeland (alle tto-1 leerlingen) 
• Vooraf voorbereiding aan Dover Castle, Canterbury Cathedral

en verblijf in gastgezinnen
• Twee dagen, leerlingenverblijven in gastgezinnen (samen)  

Klas 2: België (alle tto-2 leerlingen) 
• Gericht op WW I, bezoek aan Ieper en Brussel
• Uitwisseling met Brugge, leerlingen verblijven 4 dagen in 

Brugge bij gastgezinnen en ontvangen leerlingen uit Brugge 4 
dagen in huis (principe van wederkerigheid)  

Klas 3: Dublin (havo/vwo tto 3 en mavo tto 4) 
• Voorbereiding op Cambridge Checkpoints / B2 First examens
• Taleninstituut, 1 week, gastgezin (alleen) \
• Emailproject en bezoek aan Ierse school 8



Lessentabel 1e klas
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Welk niveau
inschrijven?

Advies Opleiding

Mavo of mavo/havo mavo tto

Havo of havo/vwo havo tto

Vwo vwo tto



Kosten voor TTO onderwijs
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€ 395 per jaar

Extra lessen op de lessentabel (ruim 60% van de bijdrage)

Scholing en bijscholing van docenten

Internationaliseringsactiviteiten 

Reizen

Cambridge examens 

Sinds kort mogen wij ouders niet meer verplichten, maar waar 
wordt het voor gebruikt? 

Om te blijven doen wat we doen voor onze leerlingen zijn wij 
afhankelijk van de bereidwilligheid van jullie – de ouders

Financiële hulp beschikbaar 
(termijnen – voor meer informatie zie website)

Verdeling kosten tto bijdrage

Extra lessen lessentabel Reizen en excursies Testen en toetsen Representatiekosten

Contributies Leermiddelen Scholingskosten



Belangrijke data

VIP-tours voor leerlingen van groep 8

13 t/m 17 februari 2023

Aanmeldingen

Dinsdag 7 en 8 maart vanaf 3 uur.
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Vragen?

Bedankt voor uw aandacht. 
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