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Vakken die in het Engels worden gegeven: 

Met veel plezier melden wij  dat we in het school-
jaar 2017-2018 starten met tweetalig havo. Het
Mendel is daarmee de enige school in Haarlem en
omgeving met Engelstalig havo. Mede door het
succes van onze tweetalige afdeling gymnasium
en atheneum en omdat we internationalisering
hoog in het vaandel hebben staan, hebben we
deze nieuwe onderwijskundige keuze gemaakt.
We spelen in op leven in een wereld die almaar 
internationaler wordt, waarbij Engels een steeds
grotere rol speelt, ook bij vervolgstudies of toe-
komstige banen.
Op het TTO spreken jij en je docenten bij zo veel
mogelijk lessen Engels. Je schoolboeken zijn in
het Engels en je maakt huiswerk en toetsen in
het Engels.
Bovendien krijg je te maken met projecten en 
uitwisselingen waarbij beheersing van het Engels
je goed van pas komt.
De TTO-opleiding heeft een internationaal
karakter. Zo heb je e-mailcontacten met leerlin-
gen uit andere Europese landen en uitwisselingen
met Engelse leerlingen.
Je hoeft als je begint aan TTO nog niet goed
Engels te spreken. Je moet het wel leuk vinden
om Engels te leren en geïnteresseerd zijn in de
wereld om je heen. 

Tweetalig onderwijs een grenzeloze opleiding!

Waarom TTO?
� Beheersing van Engels op near

native (moedertaal) niveau
� Behaal je certificaten CAE (havo

en vwo) en IB English (vwo)
� Vijf uur Engels per week
� Unieke combinatie TTO gym-

nasium, atheneum en havo
� Alle docenten hebben in Engels

een near native niveau of 
hebben als moedertaal Engels

� Studiereis naar York
� Uitwisseling met Duitsland of

Spanje
� Junior Speaking Competition
� Team Maths Challenge
� English sports (rugby, cricket,

golf)
� Theaterproject

(Shakespeare/Dickens)

TTO en gymnasium
TTO is in het begin best lastig, omdat lessen volgen in het Engels niet altijd 
gemakkelijk is. Thuis spreek ik gewoon Nederlands en ik kon eigenlijk nog 
helemaal niet zo goed Engels. Toch sprak TTO mij erg aan, want over de hele 
wereld praten mensen Engels en veel studies zijn in het Engels. Gelukkig valt TTO 
hartstikke mee. Natuurlijk kan de één beter Engels dan de ander, maar we zijn hier om te
leren, dus het verschil wordt steeds kleiner. 
In de eerste klas hebben we ook Latijn met klassieke vorming. Aan het einde van het jaar kiezen
we of we gymnasium met Latijn en Grieks gaan doen of atheneum. Ik vind Latijn een leuk vak, 
dus ik wil er graag mee door gaan.

Gabriela, 1TTO
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Het Mendelcollege is aangesloten bij het Europees 
Platform voor TTO-scholen.

Informatieavond tweetalig onderwijs gymnasium, 
atheneum en havo voor ouders én leerlingen

Maandag 30 januari 2017, 19.00 uur

Algemene informatieavond havo-atheneum 
voor ouders

Woensdag 18 januari 2017, 20.00 uur

Open Avond
Vrijdag 3 februari 2017 van 18.00 tot 21.00 uur

Open Dag
Zaterdag 4 februari 2017 van 09.30 tot 12.30 uur
Tijdens de Open avond en Open dag kun je lesjes volgen en
vragen stellen aan de TTO-docenten 

Kennismakingslessen voor leerlingen die niet 
met hun basisschool op bezoek komen

Woensdag 1 februari 2017 van 13.30 tot 15.30 uur
Je kunt je hiervoor telefonisch opgeven tot vrijdag 
30 januari 2017

Aanmelden
Voor de aanmeldingsprocedure verwijzen wij naar onze web-
site: www.mendelcollege.nl/groep-8/aanmeldingsprocedure

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
mw. A.F. Doek, afdelingsleider tto:
afdoek@mendelcollege.nl
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Speaking 
competition
Het bedenken, voorbereiden en houden
van een toespraak (speech) is een 
belangrijke, maar ook lastige vaardigheid.
TTO leerlingen leren tijdens de lessen
hoe zij het beste een speech kunnen
voorbereiden en uitspreken. Speechen
is meer dan opstaan en even wat zeggen!
Onze TTO afdeling doet mee met de 
Junior Speaking Competition van het 
Europees Platform. Leerlingen uit de
tweede en derde klas vertegenwoordigen
het Mendelcollege tijdens de jaarlijkse
speaking competition.
De speechvaardigheden die je leert door
mee te doen aan de speaking competition
maken ‘een wereld van verschil’ voor je
toekomst!

Het tweetalig onderwijs heeft een inter-
nationaal karakter. Engels leren is immers
niet een doel op zich, maar een middel om
te kunnen praten met mensen uit andere
landen en culturen. Hoe ga je om met
mensen uit andere landen? Dat leer je in
een speciaal programma voor Europese
en Internationale Oriëntatie (EIO). In het
kader hiervan vinden in de eerste klas
diverse excursies plaats en is er een pro-
gramma met Engelse sporten.
In de tweede klas is er een studiereis naar
York in Engeland. Hier maak je kennis
met the English way of life en verblijf je in
een gastgezin. In de derde klas volgt een
uitwisseling met een middelbare school in
het buitenland. Je bezoekt de partner-
school en doet samen projecten (in het
Engels) met de Duitse of Spaanse leerlin-
gen.

Later in het jaar ben jij de begeleider
van de Duitse of Spaanse leerlingen als zij
het Mendelcollege bezoeken. Daarnaast
bezoek je in de derde klas het Europees
Parlement in Brussel. Zo leer je over de
omgang met mensen uit andere Euro-
pese landen en de Europese politiek.

Vanaf de 4e klas gymnasium, atheneum
en havo  starten we met het Senior TTO
programma. We beginnen met het CAE
(Cambridge Advanced Exam). De examen-
vakken worden in het Nederlands aange-
boden.
De leerlingen gymnasium en atheneum
volgen daarna in de bovenbouw een 
Engelstalig programma met vakken als
EIO, physical education, religion/philoso-
phy en natuurlijk IB English (International
Baccalaureate English language and litera-
ture). IB English bevat de onderdelen: 

Engelse literatuur, kritisch denken, tekst-
vergelijken, academische schrijfvaardig-
heid, taal in culturele context en een
internationale stage. We doen mee aan tal
van activiteiten, zoals European Youth Par-
liament, debatteren en de leerlingen schrij-
ven hun profielwerkstuk in het Engels.
Na de succesvolle afronding van het CAE
(havo en vwo) en IB English (vwo) zijn de
leerlingen in het bezit van internationaal
erkende certificaten die de weg vrij maken
naar vele internationale opleidingen.

Team Maths 
Challenge
Elk jaar neemt een team eerste- en twee-
deklassers deel aan de Team Maths Chal-
lenge. Na een viertal wiskunde-battles:
group competition, cross number, head-
to-head en relay, waarin samenwerking,
wiskundekennis, mentale en fysieke
kracht een grote rol spelen, wordt de
eindstand opgemaakt.
Het Mendelteam won dit jaar de Neder-
landse competitie. De prijs is een  reis
naar de finale in Engeland!

Theaterproject
In het voorjaar worden voor de eerste- en tweedeklassers de Shakespeare- en Dickens-
projectdagen georganiseerd. Het doel van het project is dat je op verschillende manieren
kennis maakt met Shakespeare of Dickens. We kijken naar het leven van de schrijver en
de verschillende werken die hij geschreven heeft. Daarnaast doen we activiteiten die 
kenmerkend zijn voor de periode waarin zij leefden. Uiteraard spreken we op deze
twee dagen alleen Engels. Onder leiding van de Shakespeare Company uit Engeland
studeren we een toneelstuk in dat ’s avonds in de aula wordt opgevoerd voor de ouders.

TTO in de bovenbouw

Studiereis naar York
In 2TTO zijn we een week het dagelijkse Britse leven gaan ontdekken.
Ik zat samen met een klasgenoot in York in een gastgezin. We maakten
ook uitstapjes, naar een landgoed en een museum. We hadden ook tijd
om te winkelen. In de ochtend volgden we lessen op het taleninstituut. 
’s Avonds aten we gezellig in het gastgezin. We vlogen naar Engeland en gingen
per bus naar York. 
Ik vond deze reis zeker het hoogtepunt van de tweede. Samen met mijn klas het
Engelse leven meemaken was heel speciaal en leerzaam.

Noah van Lienden, 3EG1

TTO-certificaat
Na drie jaar tweetalig onderwijs behaal
je het certificaat Junior College Twee-
talig Onderwijs.
Van de certificaatuitreiking maken we
een feestelijke bijeenkomst, waarbij ie-
dereen persoonlijk toegesproken wordt
door de mentoren en docenten. 
In de 6e klas behaal je het certificaat
Senior College Tweetalig Onderwijs.
Beide certificaten zijn erkend door het
Europees Platform.

Type leerling 
TTO is geschikt voor je als je bereid bent om de Engelse taal op hoog (near native) 
niveau te leren, actief aan internationaliseringsactiviteiten deel te nemen en de 
ambitie hebt om je ‘bilingual attitude’ te ontwikkelen.
TTO vwo is geschikt voor de vwo-(plus-)leerling, dus de leerling die extra uitdaging
wil of nodig heeft. Ook de intellectuele en academische vaardigheden worden con-
form (hoge) internationale standaarden ontwikkeld.
TTO havo is geschikt voor de havo-leerling die gemotiveerd is. In onze onderwijs-
kundige keuzes spelen we in op de meer praktisch ingestelde havist die graag wil
leren en voor wie sociale activiteiten extra motiverend zijn. Gevarieerde werkvormen
en opdrachten zijn kenmerkend evenals direct-effectervaringen en een goede 
pedagogische relatie met de docent.

Extra kosten voor TTO
De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs gymnasium, atheneum en havo in
schooljaar 2017-2018 bedraagt € 400,-. De hoogte van de TTO bijdrage wordt
jaarlijks vastgesteld. De bijdrage wordt onder andere gebruikt om excursies en
examengelden te bekostigen, maar ook voor aanvullende materialen in de 
mediatheek. Met het bedrag wordt tevens een deel betaald van de reis naar
Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas.

Internationalisering & uitwisseling

English Theatre project
In the first and second year TTO you will be doing a theatre project
about Shakespeare and Charles Dickens. Last year in first grade we did
Charles Dickens. The project takes two full days. 
The first day we did a lot of exercises in small groups with two second 
graders and two first graders. We did in those groups exercises like writing 
diaries, making a photo strip and making a poster. 
The second day we practised the play we would perform that evening. We had
Scrooge, one of the masterpieces from Charles Dickens. There was a special thea-
tre company who practised a part of Scrooge with us. That evening we performed
the play for our parents.
I am really looking forward again for the theatre project this year. I hope it will be as
nice as last year.

Liselot Borst, 2TTO

TTO in de bovenbouw
Het Mendelcollege is een senior TTO school. Dat houdt in dat je in de laatste
drie jaar van gymnasium en atheneum het International Baccalaureate pro-
gramma volgt. Dat houdt in dat je vijf lessen Engels per week krijgt. In de les-
sen wordt veel aandacht besteed aan literatuur en tekstanalyse. Daarnaast lezen
we artikelen over allerlei onderwerpen. 
Gedurende 5 en 6 vwo leggen we telkens een stukje van het IB examen af. We maken
meerdere schrijfopdrachten die opgestuurd worden naar de IB-examinatoren. 
Eén van de onderdelen van het IB-programma is een internationale stage van een week. We
lopen stage bij een bedrijf of organisatie waar de voertaal Engels is. Sommigen gaan zelfs
naar Amerika of Gambia om daar stage te lopen.
Laura de Quaasteniet, 5TTO


