Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de vwo-leerlingen
in L3HVTa

Datum : 27 januari 2022
Ref.nr. : 03.60/afd.3VTa-bovenb.progr.-vrs/ijz
Betreft : Bovenbouwprogramma t-vwo

Geachte ouder/verzorger,
De afgelopen maanden hebben u en uw zoon/dochter regelmatig informatie ontvangen
over de profielkeuze en het bijbehorende vakkenpakket. Bij deze willen we u als ouder
ook graag verder informeren over de keuze voor het tweetalig vwo
bovenbouwprogramma die genoemd staat op het profielkeuzeformulier.
Tweetalig vwo
Uw zoon/dochter volgt een tweetalig programma. Dit programma is in principe een
6-jarig programma maar is in de bovenbouw qua opzet anders ingericht dan in de
onderbouw. Het aantal Engelstalige vakken in de bovenbouw is minder dan in de
onderbouw. Dat is op alle tto-scholen het geval. Eindexamenvakken worden uiteindelijk
in het Nederlands geëxamineerd en het is daarom raadzaam om leerlingen op tijd de
juiste Nederlandse termen bij te brengen.
Het komt nogal eens voor dat tweetalige leerlingen even moeten wennen bij vakken als
wiskunde en natuurkunde vanwege die Nederlandse termen. Het is onze ervaring dat
de periode van wennen meestal maar van korte duur is.
Inrichting/Programma Bovenbouw
Vakken die nog wel in het Engels gegeven worden in de bovenbouw van het tvwo zijn
uiteraard Engels, lichamelijke opvoeding (Physical Education) en CKV (Cultural Arts),
maatschappijleer (Social Studies) en Global Perspectives and Research (een
Cambridge-variant op wetenschap oriëntatie). De leerlijn die uitgezet is in de
onderbouw, loopt door in de bovenbouw. Het profielwerkstuk in het zesde leerjaar
wordt geschreven in het Engels.
In de vierde klas gaan de tto-leerlingen (onder voorbehoud van Corona) ook nog op
reis met een internationale stagecomponent. Ze maken als groep kennis met werken
(en leven) in het buitenland. Natuurlijk is er dan ook ruimte voor het bezoeken van
toeristische bezienswaardigheden en de broodnodige gezelligheid.

Bij het vak Engels volgen de leerlingen een volledig ander programma dan de reguliere
vwo-leerlingen. Het vierde leerjaar Engels is een pre-IB jaar. Dat wil zeggen dat de
focus ligt op het voorbereiden op het IB English Language and Literature-programma
dat de leerlingen in de 5e en 6e klas gaan volgen. We doen opdrachten in de stijl van
dat programma, maar deze tellen nog niet mee voor het examen. Uiteindelijk moet de
leerling een 6,0 staan voor het vak Pre-IB Engels en een positief advies krijgen van de
docenten die het vak in het Engels geven om door te mogen naar klas 5tvwo.
Tweetalige leerlingen volgen in de 4e en 5e klas ook het vak Global Perspectives and
Research. In de 5e klas bestaat uiteindelijk de mogelijkheid om dit vak af te sluiten met
een Cambridge-examen, maar dit is niet verplicht. Het volgen van het vak is wel
verplicht; leerlingen dienen het vak af te sluiten met de beoordeling ‘voldoende’ of
‘goed’.
In de 5e klas gaan leerlingen op een internationale stage; Iwork. Het is de bedoeling
dat leerlingen tegen die tijd zelf een stage bij een bedrijf in een Engelstalige omgeving
zoeken. Uiteraard zal school leerlingen hierin ondersteunen.
Tot slot organiseren we verder verschillende andere tto-activiteiten.
Theatergezelschap Phileas Fogg komt een workshop verzorgen over de First World
War Poetry. Ook nemen de tto-leerlingen deel aan de Highland Games, een sportieve
dag met wedstrijden tussen verschillende tto-scholen op de Hoge Veluwe en zullen er
verschillende Engelstalige gastsprekers zijn in de bovenbouw. U wordt over deze
activiteiten op dat moment nader geïnformeerd.
Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn over de inhoud van het
tvwo-programma in de bovenbouw of heeft u andere vragen over het tweetalig
programma, dan horen we het graag. We verheugen ons om de tweetalige leerlingen
weer in de bovenbouw te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
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j.devries@rsgslingerboslevant.nl
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Programmamanagers tweetalig onderwijs

