GOED VOORBEREID OP
HET NEDERLANDSE
EXAMEN ÈN OP
INTERNATIONALE
VERVOLGOPLEIDINGEN
Klas 1 t/m 3
• Aan het eind van klas 3 legt uw
zoon of dochter het Cambridge CAE
examen af en beheerst hij/zij het
Engels op niveau B2 of C1 van het
Europees Referentiekader voor de
Talen (ERK).
• Met een persoonlijk portfolio – in
het Engels – laten leerlingen zien
welke internationale en Europese
kennis en ervaring zij hebben
opgedaan.
Vanaf klas 4
• Omdat alle leerlingen in Nederland
verplicht zijn het eindexamen in het
Nederlands af te leggen, geven wij
de examenvakken in de bovenbouw
in het Nederlands.

• Vakken met alleen een
schoolexamen, zoals bijvoorbeeld
academic skills (academische
vaardigheden) en social studies
(maatschappijleer) geven wij in de
bovenbouw wel in het Engels.
• Het uitdagende vak English
language and literature van het
IB-programma (International
Baccalaureate) loopt tot en met het
examenjaar. Het is een vak uit het
eindexamenprogramma van veel
internationale scholen over heel de
wereld. Met het behalen van het IB
English examen tonen de leerlingen
hun bovengemiddelde vaardigheid
in de Engelse taal aan.

MEER INFO?
Uw vragen over tweetalig onderwijs
kunt u stellen aan de coördinator
tweetalig onderwijs
mevrouw drs G. Holwerda,
hwd@schoonhovenscollege.nl
of 0182 - 385 288

Actuele data van alle voorlichtingsmomenten over tweetalig vwo staan
op www.schoonhovenscollege.nl.

TOELATING,
PLAATSING
EN KOSTEN
T-VWO
Na aanmelding voor tweetalig
vwo volgt uw zoon of dochter
een toelatingsmiddag met
veel aandacht voor motivatie
en doorzettingsvermogen.
Na deze middag hoort u of
uw zoon of dochter definitief
is toegelaten. Kijk voor de
actuele aanmeldings- en
toelatingsprocedure op:
www.schoonhovenscollege.nl.
Tweetalig vwo is een
investering in de toekomst
van uw kind. De overheid
vergoedt deze onderwijsvorm
niet. Daarom vraagt het
Schoonhovens College een
extra ouderbijdrage van E 450
in de onderbouw en E 375 in
de bovenbouw. Deze bijdrage
is voor leermiddelen, extra
lessen, uitwisselingen, reizen
en de CAE en IB examens.
Voor getalenteerde leerlingen
mag de ouderbijdrage
geen belemmering zijn. Het
Schoonhovens College verkent
graag met u de mogelijkheden
om eventuele hindernissen op
dit vlak weg te nemen.

Algemene informatie over tweetalig
vwo ziet u op www.ikkiestto.nl
en www.tweetaligonderwijs.nl

Meer informatie www.schoonhovenscollege.nl
ALBERT PLESMANSTRAAT

VLISTERWEG

(tweetalig) vwo | havo | mavo

vmbo-basis | vmbo-kader | vmbo-gemengd

Albert Plesmanstraat 4
2871 HJ Schoonhoven
0182 - 385 288

Vlisterweg 22
2871 VH Schoonhoven
0182 - 382 761

ROUTES DIE LEIDEN
naar een vwo-diploma

TWEETALIG VWO
het moderne gymnasium

EEN VWO-ADVIES;
EN DAN?
Uw kind heeft van de
basisschool een vwo-advies
gekregen. Het Schoonhovens
College biedt in dat geval
meerdere mogelijkheden
om het einddoel, een
vwo-diploma, te bereiken:
• tweetalig vwo
• de vwo-klas
• de vwo/havo-klas

MEER DAN EEN
DIPLOMA
Al onze vwo-leerlingen
worden voorbereid om
wereldburger te worden.
Belangrijke elementen van
ons onderwijs zijn dan ook:
• onderzoeken en
samenwerken
• internationalisering
• debatteren
• bèta-excellent
• maatschappelijke stage

VWOKLAS

VWO-HAVO
ROUTE

Wanneer is de vwo-klas geschikt?
Leerlingen die het vwo-niveau
aankunnen, graag op hoog tempo
samen met anderen leren, maar
geen interesse hebben in de extra
uitdaging van het tweetalig
onderwijs, kunnen terecht in de
vwo-klas. In deze homogene klas
wordt uw kind vanaf het begin
aangesproken op vwo-niveau en
stroomt het via 2 vwo en 3 vwo
soepel door naar de bovenbouw
vwo, de opmaat voor de universiteit.

Wanneer is de dakpanklas vwo/
havo meer geschikt voor mijn kind?
Moet uw kind nog wat vertrouwen
in zichzelf opbouwen, of is het een
goede havo-leerling, met ambitie
om het vwo te doen? In de vwo/
havo-brugklas, de dakpanklas,
heeft uw kind de tijd om te groeien.
Het is in een dakpanklas niet gelijk
een probleem als het eventjes wat
minder gaat. Er zijn voldoende
kansen om weer aan te haken
gedurende de rest van het jaar.
Uw kind krijgt de kans om zich te
ontwikkelen tot een goede vwo- of
havo-leerling.

VOOR IEDEREEN:
AMBITIEGESPREKKEN

EXTRA UITDAGING?
Tweetalig vwo is onze
ambitieuze leerroute
voor leerlingen met een
vwo advies.

Om het vertrouwen en de ambitie
van uw kind te versterken voert de
mentor vanaf klas 1 ambitie
gesprekken met de leerlingen.
De ouders zijn daar bij. We laten de
leerlingen doelen formuleren en

nadenken over de vraag hoe ze die
doelen denken te behalen. Een
vwo-diploma behaal je immers niet
zomaar, daarbij kun je als leerling
best een steuntje in de rug
gebruiken.

Wanneer meld ik mijn kind aan voor
tweetalig vwo?
Als uw zoon of dochter een vwoadvies heeft en extra uitdaging zoekt,
dan is tweetalig vwo een uitstekende
leerroute. T-vwo wordt wel het
moderne gymnasium genoemd.
Het biedt onderwijs op een hoog
niveau in een moderne setting.
Uw kind hoeft geen talenknobbel
te hebben voor t-vwo. Ook voor
kinderen met een wiskundeknobbel
is tweetalig vwo heel interessant.
Veel bètastudies en -beroepen zijn
internationaal georiënteerd. Het
startniveau Engels speelt geen rol bij
de toelating. Een goede motivatie en
doorzettingsvermogen zijn wel
belangrijk om toegelaten te worden
tot het tweetalig vwo.

TWEETALIG VWO

maakt van uw kind
een wereldburger

De speerpunten van tweetalig vwo
aan het Schoonhovens College
• Uw kind doet vwo en leert tegelijkertijd vloeiend Engels spreken
• Uw kind leert van en met leeftijdsgenoten over de hele wereld
• Uw kind is goed voorbereid op een
vervolgstudie in Nederland of in
het buitenland
Engelstalige boeken, Engels spreken
in de les en al doende Engels leren
Dat is in het begin natuurlijk best lastig,
maar het went snel. Uw kind hoeft
het gelukkig niet alleen te doen. Bij
tweetalig onderwijs zijn er veel actieve
werkvormen en staat leren in samenwerking met klasgenoten centraal. De
docenten zijn speciaal opgeleid om de
leerlingen hierbij te helpen.

THUIS IN DE
WERELD
Tweetalig vwo is veel meer
dan heel goed worden in
Engels. Naast taalvaardigheid
is wereldburgerschap een
belangrijk onderdeel van
tweetalig vwo. In de lessen
werken de leerlingen daarom
aan internationale projecten.
Zij krijgen in ieder leerjaar de
kans om samen te werken met
leeftijdsgenoten uit andere
delen van Europa en de wereld.
Dat gaat zowel via echte
ontmoetingen als via video
conferences en social media.
Ook staan er veel buitenlandse
reizen en uitwisselingen
op het programma:

VEEL VAKKEN IN HET ENGELS
Uw zoon of dochter spreekt, leest,
schrijft en hoort zo’n 16 uur per week
Engels. Dat is de helft van alle lessen.
De volgende vakken zijn in de
onderbouw volledig in het Engels:
• geschiedenis (History)
• aardrijkskunde (Geography)

• biologie (Biology)
• wiskunde (Mathematics)
• gymnastiek (Physical Education)
• Engels (English)
• EIO (European and International
Orientation)
• In klas 3: economie (Economics).

Klas 1 • Driedaagse reis
naar Canterbury
Klas 2 • Uitwisseling met
leeftijdsgenoten
uit Frankrijk
Klas 3 • Studiereis naar 		
Engeland
Klas 4 • Euroscola in 		
Straatsburg
Klas 5 • Uitwisseling met
leeftijdsgenoten
uit Italië
Klas 6 • Internationale stage

