
BELANGRIJKE DATA
28 oktober 2015 19.30 – 21.00 uur 
Openlesavond en voorlichting voor  
ouders en leerlingen
20 januari 2016 13.15 – 15.30 uur
Meeloopmiddag voor leerlingen
27 januari 2016 13.00 – 20.00 uur
Openhuis voor ouders en leerlingen
5 januari 2016 19.00-20.30 uur 
Voorlichtingsavond voor ouders en  
leerlingen

EARLY LEARNERS
14 januari en 21 januari 2016 van 08.25 
tot 12.00 uur (verzamelen om 08.10 uur)
Early Learners Lessen (aanmelden door 
basisschool bij jdjongh@comenius.nl)
 
Comenius Lyceum Capelle (CLC)
Lijstersingel 18
2902 JD Capelle aan den IJssel
t  010 - 4595959
e  CLC@comenius.nl
www.comenius.nl

    

T weetalig onderwijs
( t to) tto op Comenius – Do something great!

Ben ji j een tto-leerling? 
  Heb je interesse in andere landen en culturen? 

  Leer je gemakkelijk?

  Zet je graag een stap extra bij je schoolwerk? 

  Wil je hard werken voor je studie? 

  Houd je van samenwerken en presenteren? 

	Fantaseer je over verre reizen?

Vijf keer ? Dan is het tto op het Comenius College iets 

voor jou!
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Do something great!

Kies je voor tto,  
dan

- krijg je uitdagend  
onderwijs

- ontwikkel je een zeer  
goede Engelse  

taalvaardigheid

DO SOMETHING GREAT!
Ga je naar het atheneum en zoek je een 
extra uitdaging? Dan is het tweetalig 
onderwijs (tto) op het Comenius Lyceum 
Capelle wellicht iets voor jou. Een groot 
deel van de lessen wordt in het Engels 
gegeven waardoor je straks prima bent 
voorbereid op jouw plek in de internatio-
nale samenleving. 

Zowel in Nederland als in andere landen 
is Engels steeds vaker de voertaal bij 
vervolgopleidingen en in het bedrijfsle-
ven. Dankzij het tto stap jij straks die we-
reld in met een uitstekende talenkennis 
én met uitgebreide kennis van de wereld 
om je heen.

WAAROM TWEETALIG?
De maatschappij wordt almaar interna- 
tionaler en Engels is vaak de voertaal. 
Op Nederlandse universiteiten en hbo- 
opleidingen worden colleges steeds 
vaker in het Engels gegeven en het wordt 
ook steeds gewoner om een opleiding 
of een deel ervan in het buitenland te 
volgen. Dan is het natuurlijk een groot 
voordeel als je gewend bent om de  
Engelse taal regelmatig te gebruiken. 

Je hoeft het dus niet te laten bij dromen 
van studeren en werken in het buiten-
land, als je kiest voor tweetalig onder-
wijs is dat écht mogelijk. Je leert je de 
taal op een hoog niveau eigen maken.

HOE WERKT HET?
Verdeeld over verschillende vakken volg 
je in de eerste drie leerjaren minstens de 
helft van de lessen in het Engels. Aan het 
begin van het vierde leerjaar sluit je de 
eerste fase van de tto-opleiding af met 
het examen CAE (Cambridge Advanced 
English). In het vijfde en zesde leerjaar 
(de tweede fase) bereid je je voor op je 
Nederlandstalige eindexamen vwo én op 
het International Baccalaureate examen. 
Dat is een internationaal erkend taal-  
en literatuurprogramma voor leerlingen 
met een zeer goede beheersing van  
het Engels. 

Internationalisering is een belangrijk 
onderdeel van tweetalig onderwijs. 
Hierbij leer je niet alleen van alles 
over andere landen, maar ga je er ook 
naartoe. Elk jaar ga je op reis en werk 
je aan internationale projecten. Je ont-
wikkelt je tot een echte wereldburger.

WAT MAAKT TTO BIJZONDER?
Tweetalig onderwijs is boeiend én 
afwisselend. Je werkt bijvoorbeeld mee 
aan projecten die met meer vakken te 
maken hebben. Er zijn excursies en 
culturele bezoeken in binnen- en buiten-
land. Voorbeelden? Denk aan Engelstalig 
theater, een bezoek aan het Europees 

Parlement, stadsrondleidingen in het 
Engels en e-mailen met leerlingen uit an-
dere landen. Niet alleen je Engels wordt 
daar beter van, je krijgt ook een andere, 
bredere kijk op de wereld. En ook heel 
belangrijk: je ontwikkelt al tijdens je vwo-
tijd vaardigheden die later op de univer-
siteit of een technische vervolgopleiding 
van pas komen.

ZIJN ER TOELATINGSEISEN?
Niet iedereen kan naar het tweetalig on-
derwijs want we vragen nogal wat van je. 
Je hoeft niet meteen al heel goed Engels 
te kunnen spreken. Dat leer je vanzelf 
door het intensieve programma. We vin-
den het vooral belangrijk dat je zelf heel 
gemotiveerd bent en dat je echt graag 
meedoet aan internationale en culture-

le activiteiten. En natuurlijk is het heel 
belangrijk dat je het leuk vindt om hard 
te werken en vakken in het Engels te 
volgen. Naast die motivatie moet je ook 
de capaciteiten hebben om het tweetalig 
onderwijs te volgen. We gaan daarbij uit 
van een ongedeeld vwo-advies van de 
basisschool. 

EARLY LEARNERS LESSEN
Wil je vast weten hoe lessen gaan op het 
tto? Volg dan de speciale Early Learners 
Lessen. Je krijgt twee ochtenden les op 
de tto-manier zodat je weet waaraan je 
begint. Je kunt je opgeven via je basis-
school. In 2016 vinden de Early Learners 
Lessen plaats op de donderdagochtenden 
14 en 21 januari, van 08:25 tot 12:00 uur.

Excursies, buitenlandse reizen en aanvullende Engelstalige leermiddelen maken 
dat de tweetalige opleiding meer kost dan een ‘gewone’ vwo-opleiding. Een deel 
van die kosten betaalt de school voor je. De extra bijdrage van je ouders of verzor-
gers is voor het schooljaar 2016-2017 3 480,-.
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