
TWEETALIG ONDERWIJS

TTO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO



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, uitwisselingen en reizen waarbij 
beheersing van het Engels je goed van pas komt.

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.
Onze TTO-opleiding heeft een internationaal karakter. We spelen 
in op een veranderende wereld die alsmaar internationaler wordt, 
waarbij Engels een steeds grotere rol speelt, ook bij vervolgstudies en 
toekomstige banen.

TWEETALIG ONdErWIjS 
EEN gRENzElOzE OplEIDINg!
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MENdEL INTErNATIONAL
Het tweetalig onderwijs heeft een internationaal 
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?
In de tweede klas is er een studiereis naar 
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 partnerschool en doet samen projecten (in het 
Engels) met de leerlingen. later in het jaar ben jij 
de begeleider van de buitenlandse leerlingen als zij 
het Mendelcollege bezoeken.

Op het TTO doe je mee aan tal van activiteiten 
zoals het European Youth parliament, Speaking 
competition, Theaterproject, English sportsday. 
TTO-leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in de 
examenklas in het Engels.

ExTrA kOSTEN VOOr TTO
De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs 
gymnasium, atheneum en havo in schooljaar 
2019-2020 bedraagt € 400,-. 

Het Mendelcollege is lid van Nuffic. 
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in het onderwijs. 

VakkEN IN HET ENGELS
ArT (drawing, handcraft, textiles) 

bIOLOGY

cHEMISTrY (3e klas) 

EcONOMIcS (3e klas) 

ENGLISH

EUrOpEAN INTErNATIONAL OrIENTATION

GEOGrApHY

HISTOrY

MATHEMATIcS

pHYSIcAL EdUcATION 

pHYSIcS (2e klas)

rELIGIOUS EdUcATION

TEcHNOLOGY (alleen gymnasium-atheneum)
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Het Mendelcollege heeft al ruim 15 jaar 
met veel succes een tweetalige afdeling 
gymnasium-atheneum. De leerlingen in 
deze klassen krijgen van de basisschool 
een vwo-advies. 

In de eerste klas maken alle leerlingen kennis met 
het gymnasium. Vanaf de tweede is er de keus 
voor tweetalig atheneum of gymnasium (met latijn 
en grieks). In de eerste klas worden alle vakken 
aangeboden in het Engels, behalve de talen, zoals 
Frans en Nederlands.

De examenvakken worden (vanaf de vierde) in het 
Nederlands aangeboden. De leerlingen gymnasium/
atheneum volgen in de bovenbouw een Engelstalig 
programma met vakken als EIO, physical education, 
religion/philosophy en IB English (International 
Baccalaureate English language and literature).

WANNEEr IS TTO EEN GEScHIkTE kEUzE? 
als je bereid bent om de Engelse taal op 
hoog (near native) niveau te leren, actief aan 
internationaliseringsactiviteiten wilt deelnemen 
en de ambitie hebt om je ‘bilingual attitude’ te 
ontwikkelen.
TTO vwo is vooral geschikt voor de vwo-plus-leerling, 
dus de leerling die extra uitdaging wil of nodig heeft. 
De intellectuele en academische vaardigheden 
worden aan de hand van (hoge) internationale 
standaarden ontwikkeld.

TWEETalIg ONDERWIJS 
GYMNASIUM-ATHENEUM
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cErTIfIcATE AdVANcEd ENGLISH 
In de 4e klas gymnasium/atheneum nemen de leerlingen deel aan het Cambridge CaE-examen 
(Certificate advanced English). 

INTErNATIONAL bAccALAUrEATE ENGLISH
IB English bevat Engelse literatuur, kritisch denken, tekstvergelijken, academische schrijfvaardigheid 
en taal in culturele context. Onderdeel van IB-English is de internationale stage (klas 5 gymnasium/
atheneum) bij een Engelstalig bedrijf in Nederland of in het buitenland. Dit bracht leerlingen al bij 
bedrijven op Schiphol, maar ook in Hong kong en Canada.
Na de succesvolle afronding van het CaE en IB English zijn de leerlingen in het bezit van 
internationaal erkende certificaten die de weg vrij maken naar vele internationale opleidingen. 

Lieve bals, 1TTO atheneum/gymnasium

Af EN TOE drOOM Ik zELfS IN HET ENGELS 
Ik heb voor TTO gekozen omdat ik familie heb in de VS waar ik graag goed mee wil 
kunnen praten. Ik zou het ook super leuk vinden om straks een deel van mijn studie in het 
buitenland te doen. Dan is het heel handig als ik goed Engels kan.

De eerste week durfde ik niet goed iets te zeggen in de les, want ik kende nog maar zo 
weinig woorden, maar het wende snel. De docenten spreken heel rustig en stellen veel 
vragen. Zo werd ik steeds minder bang om fouten te maken. Nu denk ik soms in het 
Engels of ik verstuur een app-je in het Engels, zonder dat ik het door heb. Af en toe droom 
ik zelfs in het Engels.

Bij alle vakken leren we woordjes die we bij dat vak kunnen gebruiken. De woorden bij 
biologie zijn het lastigst, omdat die meestal niet op het Nederlands lijken. Alle boeken zijn 
ook in het Engels. Ik had in het begin moeite om de tekst te begrijpen. Nu gaat het veel 
beter. We lezen vaak met de hele klas een Engels boek. Als ik klaar ben met de les mag ik 
ook in mijn boek lezen. Moeilijke woorden schrijf ik op en ik zoek later de betekenis op.

De uitstapjes bij TTO zijn heel erg leuk. Op de English sports day kregen we van Engelsen 
les in cricket, rugby en golf. Ik verheug me erg op de studiereis naar York in de 2e klas.
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De havo-leerlingen volgen in de bovenbouw een 
Engelstalig programma met vakken als EIO, physical 
education, religion/philosophy en ze volgen extra 
uren Engels.

VOOr WIE IS TTO HAVO? 
TTO havo is geschikt voor de havo-leerling die 
gemotiveerd is. We bieden onderwijs dat past bij de 
meer praktisch ingestelde havist die graag wil leren 
en voor wie sociale activiteiten extra motiverend 
zijn. gevarieerde werkvormen en opdrachten 
zijn daarvan kenmerken, evenals een goede 
samenwerking met de docent.
De TTO havo-leerling is bereid de Engelse 
taal op hoog niveau te leren, actief aan 
internationaliseringsactiviteiten deel te 

Sinds twee jaar hebben we in de brugklas 
de keuze voor tweetalig havo-atheneum. 
Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen 
met een basisschooladvies havo- of 
havo-vwo. 

In de eerste klas worden alle vakken aangeboden 
in het Engels, behalve de talen, zoals Frans en 
Nederlands. Na de eerste hebben leerlingen de 
mogelijkheid om door te stromen naar 2 havo TTO 
of naar 2 atheneum TTO. De examenvakken worden 
vanaf 4 havo in het Nederlands aangeboden. 

TWEETalIg ONDERWIJS 
HAVO-ATHENEUM

chivaro friendwijk, 1TTO havo-atheneum

VAN ‘dOEN’ LEEr Ik HET MEEST 
Ik had altijd al het idee dat ik naar het tweetalig onderwijs wilde. Aan het begin van dit jaar 
verhuisde ik naar Haarlem en toen bleek het gelukkig mogelijk om TTO op havo-atheneum niveau te 
doen. Ik ben al helemaal gewend in Haarlem en heb leuke nieuwe vrienden gemaakt.

Ik heb voor TTO gekozen, omdat ik hoop dat ik zo goed word in atletiek dat ik naar wedstrijden kan in 
het buitenland. Ik train drie keer per week en doe in het weekend vaak mee aan wedstrijden. Ik hou 
van sprinten en werpen.
In het begin van het schooljaar vond ik het wel vreemd om de hele les Engels te moeten spreken, 
maar ik heb me voorgenomen om alles gewoon te proberen ook al maak ik fouten. Van doen leer ik 
het meest. Ik vind Engels nu al veel makkelijker dan in het begin. 

Laatst hadden we een theaterproject over Shakespeare onder leiding van een Engelse toneeldocent. 
We speelden ’s avonds voor onze ouders scènes uit verschillende toneelstukken. Sommigen speelden 
geliefden, anderen dronkenlappen en weer anderen mensen die ruzie maakten. Ik dacht in het begin 
‘ojee’ omdat ik niet graag in de spotlights sta. Uiteindelijk vond ik het een heel leuk project.
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nemen en heeft de ambitie de ‘bilingual attitude’ te 
ontwikkelen. Met deze houding laat je zien dat je er 
op school en thuis alles aan doet om je het Engels 
eigen te maken.

cErTIfIcATE AdVANcEd ENGLISH 
In de 4e klas havo nemen de leerlingen deel aan 
het Cambridge CaE-examen (Certificate advanced 
English). 

TTO jUNIOr cOLLEGE 
Na drie jaar tweetalig onderwijs behaal je het 
certificaat TTO Junior College. Van de certificaat-
uitreiking maken we een feestelijke bijeenkomst, 
waarbij iedereen persoonlijk toegesproken wordt 
door de mentoren en docenten. Het certificaat TTO 
Junior College is erkend door het Europees platform 
Nuffic. De internationaal erkende certificaten geven 
toegang tot vele internationale opleidingen.

kOM kENNISMAkEN
INfOrMATIEAVONd TTO 
gymnasium-atheneum en havo
Voor OUDERS + LEERLINGEN in groep 8
woensdag 16 januari 2019, 19.00 uur
proeflessen in het Engels en gelegenheid om vragen 
stellen aan de TTO-docenten

INfOrMATIEAVONd
gymnasium-atheneum, havo en mavo 
Voor OUDERS met een kind in groep 8
dinsdag 15 januari 2019, 19.30 uur
Wat voor school is het Mendel? ga in gesprek met 
mentoren en brugklassers. 

OpEN AVONd
Vrijdag 1 februari 2019 van 18.00 tot 21.00 uur

OpEN dAG
Zaterdag 2 februari 2019 van 09.30 tot 12.30 uur

kENNISMAkINGSLESSEN voor leerlingen die niet
met hun basisschool op bezoek komen.
Woensdag 23 januari 2019 van 13.30 tot 15.30 uur
telefonisch opgeven tot vrijdag 18 januari 2019: 
023 – 5258421

AANMELdEN
www.mendelcollege.nl/groep-8/aanmeldingsprocedure

MEEr INfOrMATIE
voor meer informatie kun je contact opnemen met
mw. a.F. Doek, afdelingsleider: afdoek@mendelcollege.nl
of kijk op onze website: 
www.mendelcollege.nl/onderwijs/gymnasium
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Interconfessionele school 
voor TTO, gymnasium, 
atheneum, havo en mavo

pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem

023-5258421
www.mendelcollege.nl

TTO Op HET MENdEL
•  Beheersing van Engels op ‘near native’ (moedertaal) niveau

•  Behaal je certificaten CaE (havo en vwo) en IB English (vwo)

•  Behaal ook de certificaten Delf (Frans) en goethe (Duits)

•  Unieke combinatie TTO en gymnasium

•  alle docenten hebben in Engels een ‘near native’ niveau of Engels als moedertaal

•  Studiereis naar Engeland

•  Uitwisseling met een school in het buitenland

•  Junior Speaking Competition

•  English sports (rugby, cricket, golf)

•  Theaterproject (Shakespeare/Dickens)

•  Internationale stage in de bovenbouw


