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Vakken die in het Engels 
worden gegeven: 

Het Mendelcollege heeft al 15 jaar met veel 
succes een tweetalige afdeling gymnasium en
atheneum. 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart
met tweetalig havo. Onze TTO-opleiding heeft
een internationaal karakter. We spelen in op
leven in een wereld die alsmaar internationaler 
wordt, waarbij Engels een steeds grotere rol
speelt, ook bij vervolgstudies of toekomstige
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 waar-
bij 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 vin-
den 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- en

gymnasium
� Alle docenten hebben in Engels

een near native niveau of 
hebben als moedertaal Engels

� Studiereis naar Engeland
� Uitwisseling met een school in

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

golf)
� Theaterproject

(Shakespeare/Dickens)
� Internationale stage in de 

bovenbouw 

TTO en havo
Ik heb voor TTO gekozen, omdat ik het leuk vind om Engels te spreken. Ik wil later
graag iets met dieren doen, bijvoorbeeld in een opvang werken ergens ter wereld 
en ik wil veel reizen. Daarom ben ik blij dat ik nu goed Engels leer.
Bij TTO gaat echt alles in het Engels. In de pauze spreken we nog Nederlands, maar als
we daarna het lokaal in gaan, spreekt de docent alleen nog maar Engels. Als ik een woord niet weet,
mag ik het omschrijven in het Engels of met gebaren uitleggen. De docent helpt me als ik woorden
niet goed uitspreek.
Biologie is mijn favoriete vak. We leren voor iedere les nieuwe woordjes, zodat we de begrippen
kennen die we in de les gaan gebruiken. Ik vind het leuk om Engels te leren en het wordt iedere les
iets makkelijker.

Nalini van Duin, 1TTO havo
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physical education

religious education

physics (2e klas) 

chemistry (3e klas)

geography

mathematics

technology
(alleen in het Engels op vwo)

arts

biology

history

English

Het Mendelcollege is aangesloten bij het Europees
Platform Nuffic voor TTO-scholen.

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

Maandag 29 januari 2018 om 19.00 uur
Tijdens deze avond kun je lesjes volgen en vragen stellen
aan de TTO-docenten

Algemene informatieavond gymnasium-atheneum
en havo voor ouders

Woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur

Open Avond
Vrijdag 2 februari 2018 van 18.00 tot 21.00 uur

Open Dag
Zaterdag 3 februari 2018 van 09.30 tot 12.30 uur 

Kennismakingslessen voor leerlingen die niet 
met hun basisschool op bezoek komen

Woensdag 24 januari 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
(telefonisch opgeven tot vrijdag 19 januari 2018)

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: afdoek@mendelcollege.nl

gymnasium
atheneum
havo



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 
programma met Engelse sporten.
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 partner-

school 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.

Vanaf de 4e klas gymnasium, atheneum
en havo starten we met het Senior TTO
programma. We beginnen met het CAE
(Cambridge Certificate Advanced English).
De examenvakken worden in het Neder-
lands aangeboden. De leerlingen gym-
nasium en atheneum volgen  in de boven-
bouw een Engelstalig programma met
vakken als EIO, physical education, reli-
gion/philosophy en natuurlijk IB English
(International Baccalaureate English
language and literature).
IB English bevat de onderdelen: Engelse 
literatuur, kritisch denken, tekstvergelijken,
academische schrijfvaardigheid, taal in

culturele context en een internationale
stage. We doen mee aan tal van activitei-
ten, zoals European Youth Parliament,
debatteren en de leerlingen schrijven
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. 
Internationalisering beperkt zich niet alleen
tot Engels. Leerlingen kunnen ook deelne-
men aan lessen versterkt Duits en Frans
en zo de internationaal erkende certifica-
ten Goethe (Duits) en Delf (Frans) behalen.

Team Maths 
Challenge
Elk jaar neemt een team eerste- en 
tweedeklassers deel aan de Team Maths
Challenge.
Na een viertal wiskunde-battles: group
competition, cross number, headto-head
en relay, waarin samenwerking, wiskun-
dekennis, mentale en fysieke kracht een
grote rol spelen, wordt de eindstand op-
gemaakt.
Het Mendelteam is al meerdere keren
doorgedrongen tot 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
kennismaakt 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 Spanje
In de derde klas gingen we op uitwisseling naar een school in Eurovillas,
bij Madrid. In oktober gingen we een week naar hen toe en we verbleven
allemaal bij een uitwisselingsstudent. Het was een hele gezellige week. We 
gingen bowlen, Madrid bezoeken en natuurlijk kregen we ook lessen op hun
school. Een aantal maanden later kwamen zij naar Nederland. Eerst was het
weer een beetje wennen, maar uiteindelijk was ook dat weer heel gezellig.

Marloes Dercksen, 4TTO atheneum

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 gymnasium of atheneum
behaal je het certificaat Senior College
Tweetalig Onderwijs. Beide certificaten
zijn erkend door het Europees Platform
Nuffic.

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. De intellectuele en academische vaardigheden worden conform
(hoge) internationale standaarden ontwikkeld.
TTO havo is geschikt voor de havo-leerling die gemotiveerd is. In onze onderwijskun-
dige 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 2018-2019 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.

Mendel International

Crickettoernooi voor TTO-scholen
Nadat wij de regionale ronde hadden gewonnen, mochten wij naar de
nationale ronde. Wij hadden een training gehad voor het bovenhands
bowlen (term bij cricket) en gingen vol goede moed naar Utrecht. De eerste
wedstrijd verloren we, maar de 2e en 3e wedstrijd wonnen we. Het werd spannend,
omdat drie teams in onze poule twee wedstrijden hadden gewonnen. Op run rate
werden we eerste en mochten wij de finale spelen tegen een andere TTO-school.
De finale was heel spannend en zenuwslopend. Uiteindelijk wonnen we met een
verschil van negen runs, waardoor we van alle TTO-scholen in Nederland kampi-
oen cricket zijn geworden!

Micha Timmerman, 3TTO gymnasium

TTO in de bovenbouw
Vanaf de bovenbouw zijn de meeste vakken weer in het Nederlands en 
daarnaast krijgen we IB English language en literature. Om meer over 
literatuur en tekstsoorten te leren lezen we veel, waarna we de teksten 
bediscussiëren en analyseren. Dit doen we vaak in groepjes waarbij ieder groepje
een bepaald aspect van de tekst onderzoekt en het resultaat presenteert aan de klas. 
We doen ook opdrachten waarin we zo creatief mogelijke teksten schrijven voor blogs,
kranten of websites. In de praktijk moet je ook Engels kunnen gebruiken en daarom heb
je in de vijfde een internationale stage die je zelf moet regelen en waar je 
natuurlijk Engels spreekt. Ik ging naar Londen om een week voor een financiële instelling
te werken. Anderen gingen bijvoorbeeld naar Luxemburg, Hongkong, Dubai, Oslo, 
Los Angeles en nog veel meer plekken om bij verschillende bedrijven te werken.

Alex van der Laan, 6 TTO atheneum


